
 
 

     
Inmiddels hebben al 1400 huishoudens uit eerste aanvraagperiode hun gift ontvangen 
Ruim 1400 nieuwe aanvragen bij Nationaal Rampenfonds voor solidariteitsgift 
van 1000 euro aan zwaar gedupeerden overstroming Limburg 
 

• Tweede tranche levert bijna verdubbeling op van aantal aanvragen, in totaal 3100 
• Verlenging heeft belangrijk bijgedragen aan de groei van het aantal ontvangen reacties  
• Termijn voor indienen herstelprojecten van maatschappelijke organisaties verlengd tot 1 januari 2022 

 
Houten, 2 september 2021 - Het Nationaal Rampenfonds heeft de afgelopen weken nog eens ruim 1400 nieuwe 
aanvragen ontvangen van gedupeerden in Limburg die ernstige waterschade hebben geleden aan hun woning.  
In totaal zijn er nu meer dan 3100 aanvragen gedaan voor de solidariteitsgift van 1000 euro via Giro 777.  De 
aanvragen uit de eerste tranche zijn inmiddels afgewerkt en het geld zal deze week aan alle gedupeerden zijn 
uitgekeerd.  
 
De aanvragen van de tweede tranche worden zo snel mogelijk beoordeeld en het geld zal voor 1 oktober aan 
gedupeerden worden betaald. De termijn voor nieuwe aanvragen sloot op 1 september. Het Nationaal 
Rampenfonds heeft in de tweede aanvraagtermijn duidelijk gemaakt dat het uitgangspunt bij de beoordeling is 
dat mensen die in hun (eigen) woonsituatie zwaar te lijden hebben gehad van de watersnoodramp, in 
aanmerking komen voor de solidariteitsgift van € 1000. Dit heeft het aantal aanvragen doen toenemen.  
 
Projecten maatschappelijke organisaties 
Steunaanvragen voor (burger)initiatieven van maatschappelijke organisaties kunnen nog worden ingediend bij 
het Nationaal Rampenfonds. Omdat het indienen van projectplannen de nodige voorbereiding kost, heeft het 
Nationaal Rampenfonds besloten de termijn hiervoor te verlengen tot 1 januari 2022. Oorspronkelijk liep deze 
termijn tot 1 oktober 2021.  
 
Geert Jan Hamilton, secretaris van het Nationaal Rampenfonds zegt dat “het fonds zich de komende maanden 
blijft inzetten voor een goede en doelmatige besteding van de middelen die het van zijn donateurs heeft 
ontvangen voor het oplossen van de gevolgen van de verschrikkelijke overstromingsramp. We zijn blij dat de 
zwaarst getroffen huishoudens een steuntje in de rug hebben ontvangen en verwachten veel herstelprojecten 
van organisaties financieel te kunnen gaan ondersteunen.”  
 
Totale opbrengst en verantwoording 
De actie van het Nationaal Rampenfonds startte op 16 juli 2021 en leverde tot op heden ruim 11 miljoen euro 
op. Op de website van het Nationaal Rampenfonds zal te zijner tijd informatie verschijnen over de toegekende 
projecten en de besteding van de gelden.  
 
Niet voor publicatie: voor vragen (alleen voor vertegenwoordigers van de media): 
Voor meer informatie over deze actie van het Nationaal Rampenfonds kunt u contact opnemen met Quality Source 
Communications op nummer 020 244 48 77. Of via de directe nummers 06 54 66 32 80 (Anneloes Topper - 
anneloes.topper@qualitysource.nl) of 06 29 541 542 (Frans Gunnink - frans.gunnink@qualitysource.nl) 
 
Algemene informatie: 
Het Nationaal Rampenfonds (NRF) is opgericht in 1935 en kan binnen het Koninkrijk der Nederlanden in actie komen als zich een ramp voordoet die door 
het bestuur van het NRF als 'nationale ramp' wordt gekwalificeerd, na afstemming met de overheid. Anders dan in de begintijd van het NRF neemt de 
overheid tegenwoordig veelal een verantwoordelijkheid bij omvangrijke rampen. Persoonlijke schade is tegenwoordig op veel ruimere schaal door 
verzekeringen gedekt. Het NRF richt zich met name op lokale, kleinschalige initiatieven gestart vanuit en ten bate van de bevolking ter plekke om zo de 
getroffen gemeenschappen een steun in de rug te bieden.  
De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen om een bijdrage en adviseert het bestuur inzake toewijzingen. Het NRF verleent sinds 2015 geen 
bijdragen meer aan individuele slachtoffers van rampen. In 2017 heeft het NRF met twee miljoen euro op St. Maarten, St. Eustatius en Saba dertig 
projecten gesteund. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het NRF, giro777.nl.  
Het NRF is opgenomen op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de belastingdienst. Het dagelijks bestuur van het NRF bestaat uit 
Clémence Ross-van Dorp, voorzitter, Lodewijk van der Kroft, penningmeester, en Geert Jan Hamilton, secretaris. Zie 
verder: https://nationaalrampenfonds.nl/over-ons/ons-doel 


