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Australian Government Disaster Recovery
Payment
De Australian Government Disaster Recovery Payment (herstelvergoeding van de Australische overheid na een ramp; AGDRP) is een eenmalige vergoeding om u te helpen als u
aanzienlijk getroffen bent door een erkende ramp. Dit geldt niet voor lichte schade of
ongemak.

Hoeveel kunt u krijgen
Als u in aanmerking komt, krijgt u:
$1.000 per volwassene
$400 voor elk kind jonger dan 16 jaar.

Wie komt in aanmerking
Om AGDRP te krijgen moet u:
• Australische ingezetene zijn of houder van een in aanmerking komend visum
• minstens 16 jaar oud zijn op het moment van de ramp of een bijstandsuitkering krijgen
• aan de subsidiariteitsvereisten van het Local Government Area (lokaal regeringsgebied; LGA)
voldoen.
U moet nadelig beïnvloed zijn door een erkende ramp. Voorbeelden zijn o.a.:
• u bent ernstig gewond
• u bent een naast familielid van een Australische staatsburger of ingezetene die overleed of
vermist is
• de ramp heeft uw hoofdverblijf verwoest of het moet gesloopt worden
• het interieur van uw hoofdverblijf is zwaar beschadigd
• de ramp heeft het interieur van uw hoofdverblijf blootgesteld aan de elementen
• uw hoofdverblijf is structureel onveilig verklaard
• afvalwater heeft het interieur van uw woning verontreinigd
• de ramp heeft een groot goed of grote goederen die zich in uw hoofdverblijf bevinden,
vernietigd of beschadigd
• u bent de hoofdverzorger van een kind ten laste dat één van de bovenstaande heeft ervaren.

Definities
• Uw hoofdverblijf is de belangrijkste plaats waar u gewoonlijk recht of instemming hebt om te
wonen. Dit omvat geen vakantiehuizen of vastgoedbeleggingen.
• Een groot goed is een goed of zijn goederen met een gecombineerde marktwaarde van
$20.000 of hoger. Dit omvat bijvoorbeeld gebouwen, voertuigen, kampeerwagens, watertanks
of grootschalige machines.
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• U bent de hoofdverzorger van een kind als het kind bij u ten laste is en nog geen 16 jaar is. De
hoofdverzorger moet de wettelijke verantwoordelijkheid dragen voor de dagdagelijkse zorg, het
welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Hoe een aanvraag indienen
De snelste manier om een aanvraag in te dienen is door te bellen naar 180 22 66. De telefoonlijn is
open van maandag tot vrijdag van 08:00 (8 am) tot 17:00 uur (5 pm) plaatselijke tijd. U kunt gratis
naar een tolk vragen als u er een nodig hebt.
Als u deel uitmaakt van een koppel, hebt u beiden recht op deze vergoeding. U en uw partner
moeten elk een aparte aanvraag indienen.
Ga voor meer informatie naar servicesaustralia.gov.au/disaster. Deze informatie omvat:
• aanvraagopties
• in aanmerking komende LGA’s
• hoe u toegang krijgt tot onze diensten.

Voor meer informatie
• ga voor meer informatie in het Engels naar servicesaustralia.gov.au/disaster
• ga naar servicesaustralia.gov.au/yourlanguage waar u video’s met informatie in uw taal kunt
lezen, beluisteren of bekijken
• bel 131 202 om in uw eigen taal met ons te praten over Centrelink-vergoedingen en diensten
• bezoek een servicecentrum.
Opmerking: voor gesprekken van een vaste lijn naar ‘13’-nummers van eender waar in Australië
wordt een vast tarief aangerekend. Dat tarief kan verschillen van de prijs van een plaatselijk
gesprek en kan ook variëren tussen aanbieders van telefoondiensten. Gesprekken van een vaste
lijn naar ‘1800’-nummers zijn gratis. Gesprekken van openbare en mobiele telefoons kunnen
getimed worden en duurder zijn.

Disclaimer
De informatie in deze publicatie dient enkel als leidraad voor betalingen en diensten. U bent zelf
verantwoordelijk voor de beslissing om een aanvraag in te dienen voor een vergoeding en om een
aanvraag in te dienen voor uw specifieke omstandigheden.
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Australian Government Disaster Recovery
Payment
The Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP) is a one-off payment to
help you if you are significantly affected by a declared disaster. It is not for minor damage
or inconvenience.

How much you can get
If you are eligible you will get:
$1,000 per adult
$400 for each child younger than 16.

Who can get it
To get AGDRP you must:
• be an Australian resident or hold an eligible visa
• be 16 years or older at the time of the disaster or getting a social security payment
• meet Local Government Area (LGA) eligibility requirements.
You must have been adversely affected by a declared disaster. For example:
• you were seriously injured
• you are the immediate family member of an Australian citizen or resident who died or is missing
• the disaster destroyed your principal place of residence or it must be demolished
• there has been major damage to the interior of your principal place of residence
• the disaster has exposed the interior of your principal place of residence to the elements
• your principal place of residence has been declared structurally unsound
• sewage has contaminated the interior of your residence
• the disaster has destroyed or damaged a major asset or assets you own at your principal place
of residence
• you are the principal carer of a dependent child who has experienced any of the above.

Definitions
• Your principal place of residence is the main place where you have a right or license to normally
live. It doesn’t include holiday homes or investment properties.
• A major asset is an asset or assets with a combined market value of $20,000 or more. For
example, this includes buildings, vehicles, caravans, water tanks or large scale machinery.
• You are a principal carer of a child if the child is your dependent and has not turned 16. The
principal carer must have legal responsibility for the day-to-day care, welfare and development
of the child.
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How to claim
The fastest way to claim is to call 180 22 66. The phone line is open Monday to Friday, from 8 am
to 5 pm local time. You can ask for an interpreter for free if you need one.
If you are a member of a couple, you can both claim this payment. You and your partner must
make separate claims.
Go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information. This includes:
• claiming options
• eligible LGAs
• how to access our services.

For more information
• go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information in English
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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