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Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019
erkend als algemene ramp
De Vlaamse regering heeft de storm en rukwinden die hebben plaatsgevonden

tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp. Wie schade heeft geleden,

kan tot en met 31 maart 2020 een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Een tussenkomst door het Vlaams Rampenfonds gebeurt wel onder voorwaarden.

Op 30 december 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering

van 13 december 2019, waarbij de storm en rukwinden die hebben plaatsgevonden tussen 9 en

15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als een algemene ramp worden

beschouwd. Gent is een van de gemeenten die onder dit besluit valt.

Concreet betekent dit dat alle getroffenen op Gents grondgebied hun dossier voor een financiële

tegemoetkoming kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Aanvragen kunnen ingediend

worden tot en met 31 maart 2020.

Hoe een schadedossier indienen?

Schadedossiers worden bij voorkeur online ingediend via het e-loket van het Vlaams

Rampenfonds. Dossiers kunnen ook op papier ingediend worden via de aanvraagformulieren

van het Vlaams Rampenfonds.

Wie hulp nodig heeft om het dossier aan te maken, kan de gebruikershandleiding raadplegen.

Op de website van het Rampenfonds staat ook een samenvattende lijst met documenten die

nodig zijn om een dossier aan te maken per schadecategorie.

Enkele aandachtspunten

Enkel de storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2020 werden erkend als ramp.

Controleer via de website van het Vlaams Rampenfonds of de opgelopen schade wel degelijk

aanleiding geeft tot een tussenkomst.

Hou rekening met een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen.

Dien het dossier zo volledig mogelijk in.

Dien je een papieren aanvraag in? Maak dan een kopie voor jezelf en houd die goed bij.

⏲

https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen
https://overheid.vlaanderen.be/aanvraagformulieren
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/rampenfonds/6%20februari%202019%20%20-%20Gebruikershandleiding%202019.pdf?timestamp=1551350245
https://overheid.vlaanderen.be/samenvattende-lijst-van-de-nodige-documenten
https://overheid.vlaanderen.be/komt-mijn-schade-in-aanmerking


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Het dossier moet bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds, dus niet aan de Stad Gent.

Dossiers ingediend na 31 maart 2020 zijn laattijdig en zullen worden geweigerd.

 

Contact

Hildegard Dierens, Noodplanningscoördinator Stad Gent, Dienst Preventie voor Veiligheid,

tel. 09 268 88 65, e-mail noodplanning@stad.gent

Vlaams Rampenfonds, Departement Kanselarij en Bestuur, tel. 02 553 50 10, e-

mail rampenfonds@vlaanderen.be

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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