
     
 

 
      
 
 
De dekking Natuurrampen volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau 
 
Dit artikel vervangt met ingang van 1/1/2010 het artikel m.b.t. de waarborg “Natuurrampen volgens de 
voorwaarden van het Tariferingsbureau” in de verzekeringsvoorwaarden Home Plan, Biz Plan/Biz 
Solution en Globale Bescherming Landbouwbedrijf. 
 
Deze dekking is van toepassing als de bijzondere voorwaarden dit specifiek vermelden. 
 
Alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een natuurramp wordt uitsluitend door dit 
artikel geregeld. 
 
A. De dekking 
 
Onder natuurramp verstaan we:  
 
• een overstroming, te weten het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de 

grond ten gevolge van atmosferische neerslag, het buiten de oevers treden van waterlopen, 
kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van 
sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf. 

 
 Als één enkele overstroming wordt beschouwd, de initiële overstroming van een waterloop, 
 kanaal, meer, vijver of zee en elke overloop die optreedt binnen 168 uur na het zakken van het 
 waterpeil, te weten de terugkeer binnen zijn gewone limieten van de waterloop, kanaal, meer, 
 vijver of zee alsook  de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien. 
 
• een aardbeving van natuurlijke oorsprong die 
  - tegen dit gevaar verzekerbare goederen vernietigt, breekt of beschadigt binnen 10 kilometer van 
   het verzekerde gebouw of 
 - werd geregistreerd met een minimum magnitude van vier graden op de schaal van Richter, 
 
 alsmede de overstromingen, het overlopen of het opstuwen van openbare riolen, de 
 aardverschuivingen of verzakkingen die eruit voortvloeien. 
 
 Worden beschouwd als één enkele aardbeving, de initiële aardbeving en haar naschokken die 
 optreden binnen 72 uur, alsook de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien. 
 
• een overlopen of een opstuwing van openbare riolen veroorzaakt door het wassen van het 

water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een 
overstroming. 

 
• een aardverschuiving of grondverzakking, te weten een beweging van een belangrijke massa 
 van de bodemlaag, die goederen vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is aan 
 een natuurlijk fenomeen, anders dan een overstroming of een aardbeving. 
 
 Algemene uitsluitingen 
 
Zijn niet verzekerd: 
 
• de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten 

en de bosaanplantingen; 
• de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan 

vastgemaakt zijn; 
• de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn (met inbegrip van caravans) 

of die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve indien deze constructies 
als hoofdverblijf van de verzekerde dienen; 
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• de tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, de afsluitingen en hagen van om 

het even welke aard, de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, alsook 
de luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen; 

• de gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, 
behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn; 

• de gemotoriseerde landvoertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen; 
• de vervoerde goederen; 
• de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere wetten 

of door internationale overeenkomsten; 
• schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen; 
• diefstal, vandalisme, roerende en onroerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal of poging 

tot diefstal en daden van kwaadwilligheid die mogelijk gemaakt werden of vergemakkelijkt werden 
door een verzekerd schadegeval; 

• de schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog. 
 
Specifieke uitsluiting bij overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen: 
 
• de schade aan de inhoud van de kelders die op minder dan 10 cm van de grond is opgesteld met 

uitzondering van de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd. 
  
 Onder kelder verstaat men elk vertrek waarvan de vloer of grondoppervlakte zich bevindt op 
 meer dan 50 centimeter onder het niveau van de hoofdingang die leidt naar de 
 woonvertrekken van het gebouw met uitzondering van de kelderlokalen die blijvend als 
 woonvertrekken of voor uitoefening van een beroep zijn ingericht. 
 
• de schade die veroorzaakt is aan het gebouw of een deel van het gebouw of aan de inhoud van 

het gebouw als dit gebouwd werd meer dan 18 maanden na de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad van het Koninklijk Besluit dat de zone waarin dit gebouw zich bevindt klasseert als 
risicozone.  

 
 Deze uitsluiting is eveneens van toepassing op de uitbreidingen op de grond van de goederen 
 die bestonden vóór de datum van klassering als risicozone met uitzondering van de goederen 
 of delen van de goederen die werden heropgebouwd of wedersamengesteld na een 
 schadegeval en die overeenstemmen met de waarde van de wederopbouw of de 
 wedersamenstelling van de goederen voor het schadegeval. 
 
B. De vrijstelling 
 
De vrijstelling bedraagt 610 euro per schadegeval. 
 
Deze vrijstelling is gekoppeld aan de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen met als 
basis 119,64 (basis 100 = 1981).  
 
C. De uitbreidingen 
  
De volgende gevolgkosten worden gedekt tot de verzekerde bedragen voorzien in artikel 20 (Home 
Plan) of artikel 13 (Biz Plan/Biz Solution) of artikel 12 (Globale Bescherming Landbouwbedrijf) 

• de reddingskosten; 
• de kosten voor het opruimen en afbraak; 
• de kosten van verplaatsing, behoud en herplaatsing; 
• de kosten van voorlopige huisvesting tijdens de duur van onbewoonbaarheid van het gebouw, 

tot maximum 3 maanden na het schadegeval; 
  
In afwijking van wat voorzien is in artikel 19 (Home Plan) of artikel 12 (Biz Plan/Biz Solution) of artikel 
11 (Globale Bescherming Landbouwbedrijf), bent u enkel verzekerd op het in de bijzondere 
voorwaarden vermelde adres. Daarbuiten blijft de verzekering gelden: 

• voor de inhoud die u verhuist naar uw nieuw adres in België, zowel tijdens de verhuizing als 
op het nieuwe adres en dit tot 30 dagen nadat de verhuizing is voltooid. 

• voor de inboedel die u in het kader van een tijdelijk verblijf in een gebouw in de Europese Unie 
onderbrengt. Die inboedel is verzekerd tot maximum 5% van de verzekerde inhoud. 

 
De facultatieve gevaren zijn niet van toepassing. 
 



 
 
 
 
Als u binnen België verhuist, beschikt u over 30 dagen om ons deze verhuizing mee te delen. Doet u 
dat niet, dan eindigt de verzekering na afloop van deze periode. 
 
D. Bepalingen betreffende de schaderegeling 
 
1. Slijtage 
 
Wij passen het slijtagepercentage toe dat vermeld is in de artikelen 25, 23 en 21 van respectievelijk de 
algemene voorwaarden van Home Plan, Biz Plan/Biz Solution en Globale Bescherming 
Landbouwbedrijf. 
 
2. Grensbedragen 
 
Voor elk schadegeval in verband met de huidige dekking "Natuurrampen", beperken we onze 
tussenkomst overeenkomstig artikel 68-8 §2 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst. 
 
3. Termijnen voor de betaling van de vergoeding 
 
De Minister, bevoegd voor Economische Zaken kan de termijnen, bedoeld bij art. 67, § 2, 1°, 
2° en 6° van de wet op de landverzekeringsovereenkomst verlengen. 
 
E. Samenhang met de dekking Brand 
 
Elke schorsing, nietigheid, beëindiging of opzegging van de waarborg tegen natuurrampen brengt van 
rechtswege deze van de waarborg met betrekking tot het gevaar brand met zich. 
 
Elke schorsing, nietigheid, beëindiging of opzegging van de waarborg tegen brand brengt eveneens 
van rechtswege deze van de waarborg met betrekking tot het gevaar natuurrampen met zich. 
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