
 
 

     
Programma van ‘lokale fondsen’ van 3 mln voor ‘schrijnende gevallen’ beschikbaar 
Nationaal Rampenfonds verdubbelt solidariteitsgift aan zwaarst getroffen 
huishoudens en biedt getroffenen verdere hulp via lokale fondsen  
 

• Zwaarst getroffen huishoudens ontvangen nogmaals 1000 euro 
• In totaal 3 miljoen euro extra voor lokale fondsen ter verdeling onder ‘bijzonder schrijnende gevallen’  
• Maatschappelijke organisaties kunnen tot 28 maart 2022 aanvragen indienen 
• In totaal 11,5 miljoen gedoneerd door meer dan 200.000 particulieren en bedrijven 

 
Mook, 19 november 2021 - Het Nationaal Rampenfonds heeft besloten de zwaarst gedupeerden door de 
watersnood in Limburg nogmaals 1000 euro toe te kennen, bovenop de 1000 euro die de huishoudens al eerder 
hebben ontvangen. Daarnaast stelt het Rampenfonds een bedrag van 3 miljoen euro ter beschikking van 
plaatselijke gemeenten als hulp voor schrijnende gevallen in het rampgebied. Dit geld moet in de eerste plaats 
ten goede komen aan mensen die zich in een sociaal en financieel kwetsbare situatie bevinden omdat ze lasten 
van de overstroming niet goed kunnen dragen. Over de precieze details van aanvraag en toekenning vindt 
binnenkort overleg plaats met de getroffen gemeenten.  
 
Het streven van het Nationaal Rampenfonds was en is om het bedrag van 11,5 miljoen euro dat is gedoneerd, zo 
snel en efficiënt mogelijk ten gunste te laten komen van de direct betrokkenen. De meer dan 200.000 
particulieren en bedrijven die geld hebben overgemaakt, hebben veelvuldig aangegeven dat het hun wens is dat 
het geld ten goede komen aan personen en gezinnen die zwaarst onder de overstroming te leiden hebben 
gehad.  
 
Gift aan huishoudens 
De verdubbeling van de ‘solidariteitsgift’ naar 2000 euro betekent dat de ontvangers van de initiële gift begin 
december 2021 automatisch een tweede gift van 1000 euro zullen ontvangen.  Zij hoeven hier geen aanvullende 
aanvraag voor in te dienen. Nieuwe aanvragen voor deze steunregeling zijn niet mogelijk. In totaal zijn de  
afgelopen maanden ruim 2500 huishoudens ontvankelijk verklaard voor de gift. Het Nationaal Rampenfonds is 
het bureau Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) bijzonder erkentelijk voor 
de cruciale administratieve rol die zij vervult bij het uitvoeren van deze regeling. Gestreefd wordt de betalingen 
van de tweede giften van het NRF van 1000 euro begin december te verrichten. 
 
Geert Jan Hamilton, secretaris van het Nationaal Rampenfonds, licht toe hoe het Fonds tot de keuze is 
gekomen: “Wij beseffen dat ook een gift van 1000 plus 1000 euro voor veel huishoudens slechts een bescheiden 
bijdrage is aan de oplossing van de financiële problemen door de ramp. Wij willen daarom voor schrijnende 
gevallen een extra uitkering mogelijk maken en waar mogelijk ook de steun voor lokale projecten versterken. We 
hebben de gemeenten, na overleg met enkele burgemeesters, gevraagd mee te werken aan de opzet van lokale 
fondsen die het NRF over betalingen aan gedupeerden adviseren. Zij weten bij welke particulieren en 
organisaties de nood het hoogst is. Organisaties die steun nodig hebben, kunnen zich met een projectaanvraag 
ook nog steeds direct tot ons wenden.” 
 
Programma lokale fondsen 
Voor ‘schrijnende gevallen’ stelt het Nationaal Rampenfonds per getroffen gemeente een geldbedrag ter 
beschikking in de vorm van een ‘lokaal fonds’. Dit is bedoeld voor ondersteuning van individuen in de gemeente 
die zich in een sociaal en financieel kwetsbare situatie bevinden en voor wie de wateroverlast een extra last is 
die ze niet goed kunnen dragen. De omvang van het budget per gemeente is gerelateerd aan de aantallen 
getroffen huishoudens. In totaal is 3 miljoen euro te verdelen. In alle gevallen moet er een relatie zijn met de 
wateroverlast die veroorzaakt is door de overvloedige regenval en het vervolgens buiten hun oevers treden van 
rivieren en beken in Limburg in juni en juli 2021. Aan de burgemeesters van de gemeenten is vandaag gevraagd 
of zij hier hun medewerking aan willen verlenen, via eigen medewerkers of via een maatschappelijke groepering 
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of organisatie die de gemeente daartoe bereid vindt.  Over deelname en uitvoering vindt nog overleg plaats. 
Nadere details worden in een later stadium bekend gemaakt. De uitkering uit het lokale fonds kan bij 
schrijnende gevallen boven op de solidariteitsgift van 2000 euro worden gedaan. Het lokale fonds kan het NRF 
ook voorstellen een solidariteitsgift toe te kennen aan huishoudens die niet eerder in aanmerking kwamen voor 
de gift van 1000+1000 euro.  
 
Projecten maatschappelijke organisaties 
Steunaanvragen voor (burger)initiatieven van maatschappelijke organisaties kunnen nog steeds worden 
ingediend, rechtstreeks bij het Nationaal Rampenfonds. Inmiddels is er voor 600.000 euro aan uitkeringen 
gedaan. De beoordelingscommissie is in gesprek met verschillende partijen. Voor dit doel is nu nog circa 2,5 
miljoen euro beschikbaar. Omdat het indienen van projectplannen de nodige voorbereiding kost en de mate 
steun vanuit de overheid pas later duidelijk werd, heeft het Nationaal Rampenfonds besloten de termijn 
hiervoor te verlengen tot 28 maart 2022 
 
Totale opbrengst en verantwoording 
De actie van het Nationaal Rampenfonds startte op 16 juli 2021 en leverde tot op heden 11,5 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 29 541 542 (Frans Gunnink - 
frans.gunnink@qualitysource.nl) of 06 54 66 32 80 (Anneloes Topper - anneloes.topper@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 


