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DHoe wordt stormschade vergoed?

De ABEX-index

Bent u niet onderverzekerd voor de inhoud van
uw woning?

Voor u gelezen

Wanneer u stormschade hebt
geleden, kunnen een aantal
verschillende verzekeringen
tussenkomen. Dit naargelang van het
soort van schade en de oorzaak. Een
beknopt overzicht:

1. Schade in huis:
Sinds 1995 wordt schade in huis
veroorzaakt door storm, regen,
hagel of blikseminslag vergoed
door de brandpolis, ook al er is
effectief geen brand geweest.

2. Schade buitenshuis
Deze schade wordt in principe
niet gedekt door de brandpolis.
Als goede huisvader moet u er
immers voor zorgen dat bij
stormweer spullen die buiten
staan geen schade kunnen
veroorzaken. Meestal stellen
verzekeraars zich iets flexibeler
op als de storm onverwacht
losbarst.

3. Schade bij buren
Schade die uw rondvliegende
tuinstoelen veroorzaken bij de
buren wordt vergoed door uw
burgerlijke aansprakelijkheids-
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verzekering. Wanneer deze
stoelen uw eigen ruiten
beschadigen, moet u in principe
de schade zelf betalen.

4. Schade aan uw auto
Als uw wagen op de openbare
weg stond tijdens een storm en
daardoor schade heeft opgelopen,
zal de schade heel waarschijnlijk
gedekt worden door uw
omniumverzekering of door uw
“kleine omnium”.
Is dit niet het geval of hebt u geen
dergelijke verzekering, neem dan
zeker foto’s. Vroeger is ook al het
Rampenfonds tussengekomen in
schade aan voertuigen die niet
werden gedekt door de
verzekering.

Wat is verzekerd?
Eerst en vooral wordt alle schade
gedekt die rechtstreeks aan de
verzekerde goederen wordt
veroorzaakt. 
Schade door een brand of
ontploffing veroorzaakt door een
onweer of storm wordt eveneens
vergoed.

Verder dekt de verzekering ook alle
kosten voor opruiming en afbraak
die nodig zijn voor de heropbouw.
Is de woning onbewoonbaar
geworden, dan zal de verzekering
ook tot drie maanden na het
schadegeval de huisvestingskosten
voor haar rekening nemen.
Ook alle maatregelen die u neemt
om schade te voorkomen of om de
gevolgen ervan te voorkomen,
ongeacht of die maatregelen effectief
zijn of niet, zijn verzekerd.

Wat te doen bij een schadegeval?
Neem eerst en vooral foto’s, nog
voor u uw makelaar of
verzekeringsmaatschappij
contacteert.
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Na aangifte van het schadegeval zal
de verzekeringsmaatschappij een
expert sturen die de schade zal
opmeten.
Bij het bezoek van deze expert moet
u er ook voor zorgen dat u facturen
kunt voorleggen ven de beschadigde
toestellen. Hebt u die niet (meer),
dan kunt u al een prijsindicatie
geven door de huidige prijs op te
zoeken.

Heeft u schade geleden door een
overstroming, gebruik dan zeker de
checklist die de minister van
Binnenlandse Zaken heeft opgesteld
n.a.v. de overstromingen in
november 2010.

Wat is niet verzekerd?
De wetgever heeft niet alleen een
minimumdekking voorzien, maar
heeft ook een lijst opgesteld van
goederen die niet zullen worden
gedekt door de verzekering voor
natuurrampen. 

De verzekeringsmaatschappijen zien
dit soms iets ruimer. Hierna volgt
dan ook een lijst van risico’s die
mogelijk worden uitgesloten uit de
verzekering:

1. Voorwerpen buiten  een gebouw,
tenzij ze er voorgoed aan
vastgemaakt zijn

2. Constructies (en hun inhoud) die
gemakkelijk te verplaatsen zijn
en makkelijk uit elkaar worden
genomen, die bouwvallig zijn of
in afbraak. Als die constructies
de hoofdverblijfplaats zijn van de
verzekerde, dan zijn ze toch
verzekerd.

3. Tuinhuisjes, schuurtjes,
berghokken en hun inhoud

4. Afsluitingen en hagen
5. Tuinen, aanplantingen en

toegangen 
6. Binnenplaatsen en terrassen
7. Zwembaden, tennis- en

golfterreinen

8. Gebouwen in opbouw,
verbouwing, herstelling en de
inhoud ervan.  Zijn de gebouwen
bewoond of normaal
bewoonbaar, dan zal de
verzekering toch financieel
tussenkomen

9. Gemotoriseerde voertuigen,
boten en vliegtuigen

10.De inhoud van kelders die op
minder dan 10 cm van de grond
is opgesteld in geval van
overstroming en het overlopen
of de opstuwing van openbare
riolen. Verwarmings-,
elektriciteits- en waterinstallaties
die vast aan de bodem zijn
bevestigd.

Hierbij kunnen de verzekeraars
echter altijd een franchise, of
vrijstelling, toepassen.

Lees dus goed uw
verzekeringspolissen na, beter nog,
vraag raad aan uw makelaar.

Bent u niet onderverzekerd voor de inhoud van
uw woning?
De inhoud of de inboedel van uw
woning verandert van dag tot dag.
Daarom is het noodzakelijk even
een paar tips door te nemen.

1. Koopt u een nieuwe TV of een
ander duur toestel? Ga af en toe
eens na of het verzekerde
kapitaal nog overeenstemt met de
werkelijke waarde van uw
inboedel.

2. Installeert u een nieuwe keuken
of een nieuwe badkamer? Breng
uw makelaar op de hoogte van
verfraaiings- en
verbouwingswerken.

3. Vergeet niet dat uw verzekeraar
niet tussenkomt als uw woning
niet goed was afgesloten.
Controleer dus steeds of alle
deuren en venster goed
(af)gesloten zijn.

4. Bij sommige maatschappijen
krijgt u korting op de

voorkomen of in elk geval te
beperken. Doet zich toch een
incident voor, breng dan uw
makelaar zo snel mogelijk op de
hoogte. 

7. Geef zo veel mogelijk precieze
details door.

8. Houd alle aankoopfacturen bij en
maak foto’s, zeker van
voorwerpen met een sentimentele
waarde of van erg dure objecten.
Bewaar dit alles op ene
brandveilige en inbraakveilige
plaats.

9. Bewaar de facturen of kastickets
van de kosten die u maakt om de
schade te beperken. Die worden
immers terugbetaald.

10.Uw verzekeraar kan een expert
aanstellen om de schade te
begroten. Dit kan een aantal
dagen tot een aantal weken
duren.

diefstalpremie als uw woning is
uitgerust met een alarminstallatie.

5. Bij een alarminstallatie met
doorschakeling kunt u meteen
ook bewijzen dat u de installatie
wel degelijk had ingeschakeld bij
een inbraak.

6. Neem alle voorzorgsmaatregelen
om schade zo veel mogelijk te
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Voor u gelezen
Opgelet! Vanaf 1 maart
moet u verplicht ritsen!
Bij Koninklijk Besluit wordt het
verplicht om vanaf 1 maart beurtelings
in te voegen in het verkeer.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?

We bekijken dit vanuit de 2 mogelijke
posities en een bijzondere situatie.
Bestuurders die bij sterk vertraagd
verkeer rijden op een rijstrook die
ophoudt of waarop verder rijden
wordt verhinderd, mogen slechts vlak
voor de versmalling invoegen in de
aangrenzende vrije rijstrook.
Bestuurders die op die vrije rijstrook
rijden moeten vlak voor de
versmalling beurtelings voorrang
verlenen aan één invoegende
bestuurder.
In geval rijden op zowel de linker- als
de rechterrijstrook wordt verhinderd,
moet eerst voorrang worden verleend
aan één bestuurder op de rechter
rijstrook en daarna aan één bestuurder
op de linker rijstrook.

Hoe bel je naar
noodnummers?
Als u een noodnummer moet bellen,
bent u meestal geconfronteerd met
een stresssituatie.
Het is uiterst belangrijk dat u
precieze en correcte informatie kan
doorgeven aan de operator van de
noodcentrale.

Er zijn momenteel nog
2 noodcentrales in België:
- 112 voor brandweer en

ambulance
- 101 voor dringende politiehulp

Voor u de noodcentrale opbelt, dient
u volgende gegevens te weten te
komen: de precieze locatie (adres),
het soort noodgeval en of er
gewonden zijn.

Bij contact met de noodcentrale
volgt u onderstaande stappen:

- Blijf kalm en wacht rustig op
antwoord. Haak niet in!

- Geef het juiste adres op (stad,
straat, huisnummer, kruispunt,
jaagpad, speciale toegang,
praatpaal, kilometerpaal, enz.).
Als u niet belt vanaf de plaats van
het incident, geef dit dan ook
meteen mee aan de operator. 

- Geef een beschrijving van wat er
is gebeurd. (Brand, ongeval,

inbraak, agressie, hartaanval, enz.)
- Geef aan of er mensen in gevaar

zijn, of er gewonden zijn en
hoeveel.

- Haak niet in tot de operator heeft
gezegd dat dit mag.

- Hou ook uw telefoonlijn vrij. Zo
kan de operator terugbellen indien
hij meer informatie nodig heeft.

- Wanneer de situatie erger of beter
wordt, bel dan terug naar de
noodcentrale.

Bij grote rampen bellen
verschillende mensen naar de
noodcentrale. De operator zal enkel
vragen om bijkomende informatie.
Wanneer u geen bijkomende
informatie kan geven, zal de
operator zeggen dat u mag inhaken.

Als u per ongeluk een noodnummer
hebt gebeld, mag u niet inhaken. U
moet de operator bevestigen dat
alles in orde is.

Ter herinnering:
Voor dringende medische hulp of bij
brand, bel 112

Voor dringende politiehulp, bel 101.

De ABEX-index
De ABEX-index is de index die
wordt gebruikt door
brandverzekeringen. Het is een
index die de prijsevolutie volgt voor
het bouwen van gebouwen en privé-
woningen. Het is een index die een
gemiddelde weerspiegelt van de
kostprijs toegepast over het hele
grondgebied van België.
Tweemaal per jaar wordt de index
aangepast : op 1 januari en op
1 juli.

Het budget dat u nodig hebt om uw

niet verplicht om deze index te
volgen. In de praktijk volgt bijna
elke maatschappij deze index.  Dit
staat ook uitdrukkelijk in uw polis
vermeld.
Voordeel is dat de verzekerde
kapitalen mee evolueren met de
prijzen van de bouwmarkt en dat u
nooit in een situatie terechtkomt
waarbij u onderverzekerd bent
aangezien de evenredigheidsregel
wordt toegepast.

woning na een zwaar schadegeval
her op te bouwen is veel groter dan
de aanvankelijke kostprijs van uw
woning. 
Om in dat geval het nodige kapitaal
te kunnen uitkeren, worden de
waarborgen en de premies van de
brandverzekering aangepast volgens
een speciale indexatie, de ABEX-
index, die rekening houdt met zowel
de prijs van de materialen als met de
prijs van de handenarbeid.

Wettelijk gezien zijn verzekeraars
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Nieuwe identiteitskaart
10 jaar geldig
Identiteitskaarten die vanaf 1 maart
worden aangevraagd, blijven
voortaan 10 jaar geldig (in plaats
van 5 jaar).

Kinderen krijgen zoals gewoonlijk
een identiteitskaart op de leeftijd van
12 jaar. Die kaart blijft, omwille van
uiterlijke wijzigingen, maar 6 jaar
geldig.

De identiteitskaart van personen
ouder dan 75 jaar, blijft dan weer 30
jaar geldig. Let wel de certificaten
van deze elektronische
identiteitskaarten dienen om de 10
jaar vernieuwd te worden om geldig
te blijven.

Strengere regels voor
voorlopige rijbewijzen
Met het doel de veiligheid tijdens de
rijopleiding te verbeteren, treden
vanaf 3 februari een aantal nieuwe
regels in voege.

Zo mag een houder van een
voorlopig rijbewijs naast zijn/haar
begeleider(s) geen andere passagiers
meer vervoeren. 
Het voorlopig rijbewijs vermeldt
voortaan ook de naam van de
begeleider. 
De geldigheidduur van het voorlopig
rijbewijs verandert niet: 36 maanden
voor een rijbewijs met begeleider en
18 maanden voor een voorlopig
rijbewijs zonder begeleider.
Haalt de kandidaat geen definitief
rijbewijs binnen deze termijn, dan
dient hij de opleiding verder te
zetten in een rijschool. Om het
praktisch rijexamen te mogen
afleggen, moet hij dan minstens
6 uur rijles volgen.

Om het praktisch examen te kunnen
afleggen, moet de kandidaat
bovendien minstens 3 maanden een
voorlopig rijbewijs bezitten, maar

mag de termijn tussen het slagen
voor het theoretisch examen of de
vrijstelling ervan niet meer dan
3 jaar geleden zijn.

Wie twee keer na elkaar zakt voor
het praktisch examen, moet verplicht
eerst 6 uur les volgen in een erkende
rijschool.

Gebrevetteerde rijinstructeurs, in
dienst van een vzw, kunnen
voortaan ook tegen betaling
lesgeven. Dit om kandidaten die niet
over de nodige financiële middelen
beschikken om een opleiding te
volgen in een erkende rijschool, de
kans te bieden les te volgen. Dit
systeem situeert zich tussen de
opleiding in een erkende rijschool
(20 uur rijles om een voorlopig
rijbewijs zonder begeleider te
bekomen) en de vrije opleiding (met
een vriend, familielid, … als
begeleider).

Dit alles is van toepassing vanaf
3 april 2014.

Voorlopig rijbewijs
behaald ?
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