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Liep je rechtstreeks of onrechtstreeks 

schade op door de ramp, verwittig 

dan zo snel mogelijk je verzekeraar. 

Alle brandverzekeringscontracten 

die panden en andere ‘eenvoudige 

risico’s’ dekken, omvatten verplicht 

een waarborg tegen natuurrampen. 

Welke in aanmerking komen, staan 

in de wet opgesomd: aardbevingen, 

overstromingen en stormen. Het kan 

gaan om waterschade, windschade,... 

Als je schade groot is, zal de verze-

keraar wellicht een expert langssturen. 

Neem alvast volgende tips in acht om 

een goed onderbouwd dossier samen 

te stellen:

• maak een zo volledig mogelijke lijst 

waarin alle schade is opgesomd.

• verwijder zeker niets dat je schade 

kan aantonen.

• maak zelf foto’s of video’s van 

schade aan gebouwen, inboedel, 

machines...  

Dit kan belangrijk zijn als bewijs.

• verzamel bewijsstukken van 

beschadigde goederen  

(bv. aankoopfacturen).

Contacteer eerst je verzekeraar
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Een overstroming, 
een windhoos 

of een brand die 
jouw zaak treft, … 
We wensen het 
niemand toe, maar 
het gebeurt elk 
jaar. Dan kan deze 
Snelwijzer helpen 
om niet in paniek te 
slaan…
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Het Vlaams Rampenfonds komt enkel 

tegemoet bij materiële schade veroorzaakt 

door natuurfenomenen die de Vlaamse 

regering als ‘ramp’ erkent.  

Sinds 1 januari 2020 bestaat het onder-

scheid tussen algemene rampen en land-

bouwrampen niet langer. Het Vlaams 

Rampenfonds groepeert en bundelt 

alle schade, veroorzaakt door erkende 

weersomstandigheden.  

Aan een erkenning als ramp gaat een hele 

procedure vooraf. Een natuurfenomeen 

krijgt al dan niet de stempel van ‘uitzon-

derlijk’ na wetenschappelijke analyse. Ook 

de financiële impact speelt een rol. Is er 

sprake van ‘uitzonderlijkheid’, dan beslist de 

Vlaamse regering of ze het als ‘ramp’ erkent 

en welke getroffen regio’s in aanmerking 

komen. Pas na ondertekening en publicatie 

van de beslissing in het Belgisch Staatsblad 

is er officieel sprake van een erkende 

ramp, en kan het Vlaams Rampenfonds 

tussenkomen. 

Vergoedbare schade 

Het fonds komt tussen voor goederen die niet 

onder de gewone brandpolis vallen, zoals: 

• Schade aan private goederen, waar-

onder (verplaatsbare) constructies (voor 

bewoning), roerende goederen voor 

dagelijks of huiselijk gebruik, andere 

lichamelijke, onroerende of roerende 

goederen die aangewend worden voor 

of product zijn van: 

- De beroepsmatige uitbating van een 

nijverheids-, ambachts-, handels-, 

tuin- of landbouwonderneming en 

bosaanplantingen;

- De uitoefening van elk ander beroep;

- De activiteit van een openbare 

instelling, een instelling van openbaar 

nut of van een vzw. 

• Schade aan alle roerende en onroe-

rende goederen die tot het openbaar 

domein behoren, met uitzondering van 

de goederen van de Vlaamse overheid. 
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Hoe dien ik  
een aanvraag in? 

Als de Vlaamse regering de ramp 

erkent, dan kan je bij schade een 

aanvraag indienen bij de Vlaamse 

regering. Je moet je aanvraag 

indienen voor het einde van de 

derde maand nadat de erkenning in 

het Staatsblad verscheen.  

Voor meer info:  

gebruik de handleiding van de 

Vlaamse overheid.

?

Niet-vergoedbare schade 

Je kan NIET bij het Vlaams Rampenfonds 

terecht voor: 

• Schade aan schepen en boten

• Schade aan (delen van) goederen met 

een luxekarakter: bv. kunstcollecties, 

zwembaden, tennisvelden, sauna- 

uitrusting, pleziervaartuigen, enz.

• Louter esthetische schade aan goederen: 

schade aan onderdelen van een goed 

die niet essentieel zijn voor de normale 

werking van het goed, zoals hagelschade 

aan zinken daken waarbij geen lekken 

zijn. 

• Schade aan goederen veroorzaakt door 

schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid: 

bv. rijden met een voertuig in over-

stroomde straten, of schade als gevolg 

van een stressreactie van dieren. 

• De goederen die al onder een brandver-

zekering vallen

• Schade aan goederen die niet verzekerd 

zijn, hoewel dat via een brandverze-

kering eenvoudige risico’s wel mogelijk 

was. Enkel wanneer je kan bewijzen dat 

je op het ogenblik van de ramp recht had 

op een leefloon of een gelijkwaardige 

financiële hulpverlening kan je alsnog 

een aanvraag indienen. 
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LET OP!

Steunregeling voor een brede weersverzekering voor landbouwers: Vanaf 2020 

ontvangen landbouwers een subsidie wanneer ze een erkende weersverzekering 

afsluiten. Deze verzekering dekt schade aan gewassen door extreme en ongunstige 

weersomstandigheden.  

Overgangsregeling voor landbouwers met verzekerbare schade aan teelten en 

niet-binnengehaalde oogsten: Landbouwers met een brede weersverzekering voor 

minstens 25% van de totale teelt, krijgen sinds 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 

2024 een vergoeding van de Vlaamse regering voor niet-verzekerde schade aan 

teelten en niet-binnengehaalde oogsten.  

Komt het Rampenfonds tussen?  

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/rampenfonds/6%20februari%202019%20%20-%20Gebruikershandleiding%202019.pdf?timestamp=1551350245


Hoe raak je die 
beschadigde 
goederen kwijt?

Beschadigde goederen mag je aan 

verminderde prijzen, desnoods met 

verlies, van de hand doen. Ben je 

een detailhandelaar, dan kan je 

een uitverkoop organiseren, zij het 

steeds volgens de geldende solden-

reglementering. Dus ook voor die 

beschadigde goederen mag je 

geen prijsverminderingen aankon-

digen tijdens de sperperiode, voor-

afgaand aan de solden.

Welke eerste fiscale en sociale hulp  
bij rampen? 

Alle vergoedingen door de verzekering, rampenfonds… ten spijt, zal een zware ramp meestal gelijk staan met een zware financiële ader-

lating voor een bedrijf. Omdat lang niet alle bedrijven een dergelijke tegenslag zomaar kunnen overbruggen, voorziet de overheid in een 

aantal gevallen fiscale en sociale gunst- en steunmaatregelen.

FISCAAL SOCIAAL STATUUT WERKGEVER

1. Afbetalingsplan voor directe 

belastingen

2. Kwijtschelding 

nalatigheidsinteresten van 

directe belastingen, btw, 

gemeente- of provinciebelasting

3. Uitstel van invordering van 

directe belastingen of btw

1. Afbetalingsplan sociale bijdragen 

2. Kwijtschelding verhogingen 

sociale bijdragen

3. Vrijstelling sociale bijdragen

4. Vermindering sociale bijdragen

5. Overbruggingsrecht

1. Vrijstelling of vermindering 

van de bijdrageopslagen en 

verwijlinteresten opgelopen 

n.a.v. laattijdige betaling van  

RSZ-bijdragen 

2. Minnelijke afbetalingstermijnen 

van RSZ-bijdrage

3. Tijdelijke werkloosheid 

arbeiders/bedienden
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1. Vraag een afbetalingsplan voor directe 
belastingen 

• Je moet je aanvraag motiveren

• Je aanvraag moet redelijk/realistisch zijn qua termijn, bedrag, ...*

LET OP! 

Een afbetalingsplan is: 

• geen verworven recht 

• afhankelijk van de appreciatie van de ontvanger. Wacht 

dus niet te lang! Zodra er (extra) aanmaningen komen, 

wordt de inschikkelijkheid kleiner. 

• mogelijks vastgelegd met voorwaarden (bv. het strikt 

naleven van de verleende tegemoetkomingen). 

* De gegevens van jouw ontvanger vind je op je aanslagbiljet 
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FISCAAL

3. Vraag uitstel van invordering van directe 
belastingen of btw

• Enkel i.g.v. zware fiscale schulden

• Niet i.g.v. betwiste belastingen, fiscale fraude, samenloop 

schuldeisers

• Te goeder trouw

• Niet voor vennootschappen

• Niet meer btw-plichtig zijn (i.g.v. uitstel van invordering btw)

• Het elektronisch aanvraagformulier vind je in myminfin.be

LET OP! 

Let op voor de gevolgen op vlak van persoonlijke borg-

stelling die gevraagd kan worden. 

Bij problemen:  

contacteer de Fiscale Bemiddelingsdienst

Is jouw boekhouder/accountant/advocaat zelf op de 

hoogte van het bestaan van de Fiscale Bemiddelingsdienst? 

Uitstel van invordering van btw is slechts in een zeer 

beperkt aantal omstandigheden mogelijk (en zeer ver 

gevorderde staat van moeilijkheden).  

Je ben niet meer btw-plichtig o.a. na vereffening, faillis-

sement, of als je geen realiseerbare activa meer bezit. 

Meer informatie over betalingsproblemen vind je  . 

2. Vraag kwijtschelding voor nalatigheids-
interesten van directe belastingen, btw, 
gemeente- of provinciebelasting 

• D.m.v. een verzoekschrift

• Individueel gemotiveerd

• Richten aan directeur directe belastingen / ontvanger 

gemeente- of provinciebelasting*

LET OP! 

Nalatigheidsinteresten worden niet automatisch kwijtge-

scholden, wel de mogelijkheid van vrijstelling (te verlenen 

door de lokale belastingontvanger). 

Het gebeurt dat de belasting of retributiereglementen 

van de gemeenten niet rechtsgeldig zijn. Als je daar aan 

twijfelt, vraag dan zo nodig advies van jouw boekhouder 

of fiscalist. 

* De gegevens van jouw directeur of ontvanger gemeente- of provincie- 

belasting vind je op je aanslagbiljet 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
www.fiscalebemiddeling.be
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/betalen_of_terugkrijgen/betalingsproblemen/


1. Vraag een afbetalingsplan voor je sociale 
bijdragen 

• Aanvragen per e-mail of gewone brief aan je sociaal verzeke-

ringsfonds (Liantis)

• Nadien kwijtschelding verhoging aanvragen 

LET OP! 

Neem op tijd contact op met jouw sociaal verzekerings-

fonds (Liantis). Wacht dus niet tot het te laat is. 

Jouw sociaal verzekeringsfonds kan voorwaarden koppelen 

aan het toestaan van een afbetalingsplan (o.a. betalen van 

een voorschot, beperkte duur, stipte naleving …) 
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SOCIAAL STATUUT

2. Vraag een kwijtschelding voor 
verhogingen sociale bijdragen 

• Aanvragen per e-mail of gewone brief aan jouw sociaal verze-

keringsfonds (Liantis)

• Toekenning aan behartenswaardige gevallen (bv. bepaalde 

onverwachte ernstige gebeurtenissen of situaties) of in geval 

van overmacht

• Beoordeling door RSVZ

LET OP! 

De kwijtschelding van verhogingen kan aangevraagd 

worden via het sociaal verzekeringsfonds (Liantis) dat het 

op zijn beurt ter beoordeling voorlegt aan het RSVZ.

Zorg ervoor dat je aanvraag goed gemotiveerd is. Voeg 

bewijsstukken toe.

3. Vraag vrijstelling van je sociale bijdragen 

• Aanvragen via jouw sociaal verzekeringsfonds (Liantis) bij 

aangetekend schrijven 

• Niet mogelijk voor zelfstandigen in bijberoep

• Aanvraagtermijn van 12 maanden 

• Criterium: “zich in een moeilijke financiële of economische 

situatie bevinden die van tijdelijke aard is” (daling van de 

beroepsinkomsten, uitzonderlijke noodzakelijke investeringen, 

gevallen van overmacht, ...)

• Beoordeling door RSVZ

• Behoud van sociale rechten (met uitzondering van pensioen- 

rechten)

• Behandelingstermijn +/- 6 maanden 

LET OP! 

Betaal indien mogelijk, want wordt je aanvraag geweigerd, 

en je hebt niet betaald, dan riskeer je verhogingen wegens 

laattijdige betaling. 

4. Vraag een vermindering van je sociale 
bijdragen

• Aanvragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds (Liantis)

• Wanneer inkomsten van drie jaar terug niet overeenstemmen 

met inkomsten van het lopende jaar dan heb je de mogelijkheid 

om op lager inkomen sociale bijdragen te betalen.

• Vastgelegde wettelijke drempels

LET OP! 

Je moet bewijsstukken kunnen bezorgen die aantonen 

dat inkomsten gedaald zijn. 

Risico op verhogingen indien vermindering nadien 

onterecht bleek te zijn. 

5. Overbruggingsrecht 

• 12 maanden uitkering en 4 kwartalen behoud sociale rechten  

(behalve pensioenrechten)

• Bij wet vastgelegde situaties (o.a. mogelijk in geval van faillis-

sement en gedwongen onderbreking (bv. brand, natuurramp, 

allergie, beschadiging))

• Je mag geen recht hebben op een ander 

vervangingsinkomen 

• Aanvraag in te dienen bij sociaal verzekeringsfonds (Liantis)

LET OP! 

Dien je aanvraag tijdig in!  

Een vraag voor jouw sociaal verzekeringsfonds? 

Contacteer Liantis via www.liantis.be/contact.

www.liantis.be/contact
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WERKGEVERS

2. Minnelijke afbetalingstermijnen van 
RSZ-bijdrage

Dien je aanvraag rechtstreeks in bij RSZ of via onze partner Liantis.

LET OP! 

Afbetalingsplannen kunnen (tijdelijke) oplossing bieden, 

maar hou er ook rekening mee dat banken deze info ook 

vaak doorkrijgen/opvragen. 

Meer informatie vind je  . 

1. Vrijstelling of vermindering van de 
bijdrageopslagen en verwijlinteresten 
opgelopen n.a.v. laattijdige betaling van 
RSZ-bijdragen

Dien je aanvraag rechtstreeks in bij RSZ of via jouw sociaal secre-

tariaat (Liantis).

Meer informatie vind je  . 

3. Tijdelijke werkloosheid arbeiders/
bedienden 

Inroepen tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’.

• Plotse en onvoorziene gebeurtenis

• Buiten wil van werkgever/werknemer

• Uitvoering arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk

• Onmogelijkheid moet tijdelijk zijn

Aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht  

indienen bij RVA, schriftelijk of elektronisch,  

via infoblad E24.

Hallo,
met 

Lien...

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op!

Een vraag voor jouw sociaal secretariaat?  

Contacteer Liantis via www.liantis.be/contact.

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/betalingen%23Vrijstelling_of_vermindering_van_de_bijdrageopslagen_en_verwijlintresten
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/betalingen%23Vrijstelling_of_vermindering_van_de_bijdrageopslagen_en_verwijlintresten
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24
https://www.kbc.be/ondernemen/nl.html
https://www.proximus.be/nl/id_b_cb_tailored_advice/zelfstandigen-en-kleine-bedrijven/blog/news/service/reken-op-je-bizz-expert.html
https://www.liantis.be/nl
www.liantis.be/contact
mailto:ondernemerslijn@unizo.be



