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Aanvraag tot hersteltegemoetkoming
Onderwerp
Onder bepaalde voorwaarden kent het Waals Gewest een hersteltegemoetkoming toe om de schade te herstellen, die door
een ramp veroorzaakt werd aan goederen die tot het publieke domein behoren. Deze goederen behoren toe aan de provincies,
gemeenten, intercommunales, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verenigingen opgericht krachtens Hoofdstuk XII van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, autonome gemeentebedrijven, openbare
instellingen belast met de organisatie van de eredienst of met het verlenen van morele diensten op basis van een niet-confessionele
levensbeschouwing en wateringen.
Alleen de directe, materiële en zekere schade die door een algemene natuurramp veroorzaakt werd op het grondgebied van het Waals
Gewest aan materiële goederen, roerend of onroerend, komen hiervoor in aanmerking.
Om erkend te worden als algemene natuurramp, moet het natuurverschijnsel een uitzonderlijk karakter hebben of van een
onvoorzienbare hevigheid zijn of aanzienlijke schade veroorzaakt hebben en aan precieze criteria beantwoorden.
Publiek
De provincies, gemeenten, intercommunales, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verenigingen opgericht krachtens
Hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, autonome
gemeentebedrijven, openbare instellingen belast met de organisatie van de eredienst of met het verlenen van morele diensten op
basis van een niet-confessionele levensbeschouwing en wateringen.
Voordelen
Het bedrag van de hersteltegemoetkoming wordt berekend op basis van het totaalbedrag van de geraamde schade aan de goederen
van het publieke domein van een rechtspersoon. Dit bedrag wordt uitgesplitst per categorie van goederen.
Op het bedrag van de hersteltegemoetkoming wordt voor elke aanvraag als abattement een bedrag van 12.499,99 euro ingehouden.
Voor de berekening van de hersteltegemoetkoming wordt er een tussenkomstpercentage van zeventig procent toegepast op het
totaalbedrag van de tussenkomst voor de geraamde schade. De tegemoetkoming kan echter maximum 615.000,00 euro bedragen.
De hersteltegemoetkoming wordt vermeerderd met de gerechtvaardigde kostprijs van de voorlopige bewarende maatregelen en
werken die op kosten van de aanvrager verricht werden en die als nuttig ter beperking van de schade erkend worden. Dit ten belope
van zeventig procent van de totale kostprijs van deze terugbetalingen.
De hersteltegemoetkoming wordt verminderd met alle bedragen die door derden betaald worden of verschuldigd zijn, met uitzondering
van de overheid, ter dekking of reparatie van de schade.
De betaling van de eerste schijf stemt overeen met vijfendertig procent van de hersteltegemoetkoming. De eerste schijf van de
hersteltegemoetkoming wordt geacht wederbelegd te worden.
Wanneer het bewijs van deze wederbelegging geleverd wordt door de voorlegging van dienovereenkomstige facturen, worden de
volgende schijven uitbetaald in functie van de vordering van de werken en na controle van hun wederbelegging.
Een herziening van de beslissing is mogelijk door binnen 60 dagen na verzending van de beslissing een schrijven in die zin te richten
aan de Gewestelijke Rampendienst.
Verder kan er ook beroep aangetekend worden bij de hoven en rechtbanken.
Voorwaarden
De aanvraag tot hersteltegemoetkoming moet ingediend worden, voordat de zesde maand verstreken is, die volgt op de maand waarin
het besluit tot erkenning van de algemene ramp van de Waalse Regering in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd.
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De geteisterde overheden die een geval van overmacht kunnen inroepen of die de laattijdige indiening van hun aanvraag kunnen
rechtvaardigen, kunnen deze aanvraag echter alsnog indienen voordat de zesde maand verstreken is, die volgt op de maand waarin
het beletsel of de redenen die de vertraging rechtvaardigden, ophielden te bestaan.
De aanvraag wordt vergezeld van alle bewijsstukken die enerzijds de hoedanigheid van de aanvrager willen aantonen en anderzijds
het bestaan en de omvang van de schade.
Als de beschadigde goederen gedekt zijn door een verzekeringscontract, moet eerst om de tussenkomst van de
verzekeringsmaatschappij verzocht worden, alvorens de aanvraag in te dienen.
Wetgeving
Decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen.
Besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige
schade veroorzaakt door algemene natuurrampen.

1. Gegevens van de aanvrager
1.1. Identificatie van de aanvrager
U bent
Provincie
Intercommunale
Vereniging hoofdstuk XII
Openbare instelling belast met de organisatie van de
eredienst

Gemeente
OCMW
Autonoom gemeentebedrijf
Openbare instelling belast met het verlenen van
morele diensten op basis van een niet-confessionele
levensbeschouwing

Watering
Benaming
Wettelijk vertegenwoordiger
Naam
Dhr.
Mevr.
Functie
Contactpersoon
Is de wettelijk vertegenwoordiger ook de contactpersoon?
Ja
Nee
Naam
Dhr.
Mevr.
Functie

Voornaam

Voornaam

Gelieve minstens een telefoonnummer op te geven.
Telefoon
Telefoon

Telefoon

E-mail

1.2. Adres van de aanvrager
Straat
Postcode

Nummer

Bus

Gemeente

Land

1.3. Bankrekening waarop de hersteltegemoetkoming gestort kan worden
IBAN
International Bank Account Number

BIC
Bank Identifier Code
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Geopend op naam van

2. Schadegeval
Datum van het schadegeval
/
/

3. Financiële steun
Krijgt u een schadevergoeding van uw verzekeraar?
Ja
Gelieve het bedrag te preciseren
€
,
Nee
Ontving u een andere schadevergoeding dan die van het Waalse Rampenfonds of van een verzekeringsmaatschappij?
Ja
Van wie?
Bedrag
,

€

Nee

4. Rechtshandeling ter vergoeding van de schade
Hebt u voor een rechtbank een rechtshandeling ingeleid ter vergoeding van de aangegeven schade?
Ja
Rechtbank
Tegen
Nee

5. Schade
Beschrijving van de schade

Locatie

Raming
€

Verzekerde
Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee
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Hebt u maatregelen getroffen om de schade te beperken?
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€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Ja
Nee

€

Datum waarop deze maatregelen getroffen werden
/
/
Kostprijs
€
Nee

6. Lijst van bij te voegen documenten
In ieder geval :
Bewijzen van de geleden schade (foto's, bestekken, ...)

Volgens noodzaak :
Certificaten van onroerende eigendom
Attest van tussenkomst of niet-tussenkomst van de verzekering (of verklaring op erewoord in dit laatste geval)
Bewijs van de reeds uitgevoerde herstellingen
Bewijs van de getroffen bewarende maatregelen
Rapporten deskundige/gemeentelijke diensten
Beschrijving van en/of opmerkingen bij de geleden schade
Beslissingen van het gemeentecollege
Andere
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Aantal TOTAAL bijgevoegde documenten

7. Verklaring op erewoord en handtekening
Naam

Voornaam

verklaart op erewoord dat deze aanvraag en haar bijlagen naar waarheid zijn ingevuld.
Ik weet dat ik bestraft kan worden bij een valse verklaring of frauduleuze handeling ter rechtvaardiging of raming van de
schade.
Plaats
Handtekening
Datum
/

/
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8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechtsmiddelen
8.1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u op het volgende:
●
de gegevens die u doorgeeft door het formulier in te vullen, zijn bedoeld voor de opvolging van uw dossier bij de
Waalse Overheidsdienst;
●
deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de dienst van de Waalse overheid die instaat voor de stappen
die u wenst te nemen, aangegeven in het formulier;
●
u kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die eventueel in het bezit zijn van de Waalse Overheidsdienst via
een aanvraag met het formulier "Aanvraag voor toegang tot mijn persoonsgegevens";
●
u kunt uw recht op rectificatie van uw gegevens uitoefenen door u te richten aan de administratie van de Waalse
Overheidsdienst waarmee u contact hebt gehad;
●
de rechten op wissing van de gegevens, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking kunnen
maar in bepaalde specifieke gevallen uitgeoefend worden en in beperkte mate tegenover overheidsinstanties. De
administratie van de Waalse Overheidsdienst waarmee u contact had, zal u aangeven of de uitoefening van zulke
rechten mogelijk is voor de betrokken verwerking.
8.2. Rechtsmiddelen
Wat moet u doen, als u aan het einde van de procedure niet tevreden bent met de
gewezen beslissing?
1.

Een intern beroep indienen bij de administratie.
Richt u tot de respectieve administratie om haar de redenen voor uw ontevredenheid
uit te leggen of oefen het specifieke administratieve beroep uit, als dit in de procedure
voorzien is.

2.

Een klacht indienen bij de Ombudsman.
Als u aan het einde van uw voorgaande stappen bij de administratie ontevreden blijft
over de beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van Wallonië en de
Federatie Wallonië-Brussel.
Rue Lucien Namèche 54, 5000 Namur
Gratis tel.
http://www.le-mediateur.be

