
 
 

     
Terugblik na exact 1 jaar na begin watersnood Limburg: 11,8 mln euro gedoneerd 
Beschikbare gelden Giro 777 binnen één jaar vrijwel geheel besteed of 
toegezegd; dankbaarheid particulieren en organisaties voor bijdragen 
 

• Nationaal Rampenfonds ontvangt veel signalen van erkentelijkheid en wil dit graag doorgeven 
• Geld is besteed aan particuliere steun en financiering van getroffen organisaties 
• Toekenning van bijdragen aan mensen in zeer schrijnende situaties wacht nog op duidelijkheid over 

overheidsbijdrage WTS 
 
Mook, 16 juli 2022 – Deze week is het een jaar geleden dat Nationaal Rampenfonds besloot om Giro 777 open 
te stellen voor giften voor de getroffenen van de ernstige overstromingen in het zuiden van Nederland. In totaal 
is in enkele weken 11,8 mln euro ingezameld. Dit geld is binnen een jaar tijd via een snel en zorgvuldig proces 
toegekend aan getroffen particulieren en instellingen en deels nog gereserveerd voor mensen in een zeer 
schrijnende situatie. Een uitvoerig verslag over het afgelopen jaar volgt onder dit persbericht als bijlage.  
 
Giro 777 vormde de schakel tussen particulieren en bedrijven die wilden helpen en de getroffenen in het 
rampgebied. Het is goed dat de donateurs ook weten dat er bij de ontvangers grote dankbaarheid is voor de 
betrokkenheid. Voorzitter Clémence Ross-van Dorp: “Het Nationaal Rampenfonds krijgt geregeld signalen dat 
gedupeerden en organisaties die bijdragen hebben ontvangen, de gulle gevers in Nederland en daarbuiten 
erkentelijk zijn. Zo liet iemand weten: ‘Ik vind geen woorden om mijn grote dankbaarheid weer te geven. Zonder 
de bijdrage had ik nog jaren moeten sappelen om de restschade hersteld te krijgen.' Anderen lieten weten dat 
door de bijdrage er eindelijk weer zicht kwam op verbetering van hun situatie.” 
 
Terwijl het water zich nog nauwelijks had teruggetrokken, en er al 8,5 mln euro was opgehaald, besloot het 
Nationaal Rampenfonds/Giro 777 binnen een week dat alle particulieren die het water echt ‘over de vloer’ 
hadden gehad, 1000 euro zouden ontvangen. Later is dit bedrag verhoogd tot 2000 euro. Begin september 
ontving de eerste groep zwaar getroffenen het geld al op de bankrekening.  
 
Giro 777 heeft vanaf de start van de actie gemeld dat al het geld dat gedoneerd zou worden, volledig naar de 
gedupeerden zou gaan. Dat gebeurt ook. De zeer beperkte kosten voor enkele ingehuurde ondersteunende 
medewerkers zijn ten laste gekomen van het eigen vermogen van het Nationaal Rampenfonds en niet ten koste 
gegaan van de voor deze ramp gedoneerde gelden.  
 
De ruim dertig gehonoreerde aanvragen voor herstelprojecten van maatschappelijke organisaties zijn 
grotendeels afgehandeld en met de aanvragen die nu nog in behandeling zijn, zal de beschikbare 3,6 mln euro 
volledig zijn uitgekeerd. In het verslag hieronder meer informatie. Een volledig overzicht van de toegekende 
projecten is te vinden op de website www.giro777.nl 

De toekenning van het beschikbare bedrag aan bijdragen voor ‘schrijnende gevallen’ onder particuliere 
getroffenen via gemeenten heeft -zoals eerder gemeld- enige vertraging ondervonden. De vertraging in het 
toekennen van extra geld is veroorzaakt doordat gemeenten zorgvuldig willen handelen en veelal eerst willen 
wachten op de uitkeringen van de ‘Wet tegemoetkoming schade bij rampen’ voordat ze het geld aanvragen bij 
het Nationaal Rampenfonds en het vervolgens wordt overgemaakt naar mensen die zich in een situatie 
bevinden die sociaal en financieel schrijnend te noemen valt. Definitieve beoordeling loopt door tot na de 
zomer.  

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: 06 29 541 542 (Frans Gunnink - frans.gunnink@qualitysource.nl)  
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Bijlage: overzicht van de activiteiten van het Nationaal 
Rampenfonds/Giro 777 in het afgelopen jaar 
 
(Op de website giro777.nl staat een volledige verantwoording van de bestede gelden.)  
 
Deze week is het een jaar geleden dat het zuiden van Nederland, in het bijzonder de provincie 
Limburg, getroffen werd door een ernstige overstromingsramp. Mede door hevige regenval traden de 
Maas en kleinere rivieren, zoals de Geul, ver buiten hun oevers. Door het hoge water liepen vele 
huizen, garages en tuinen onder water, waarbij soms ernstige schade werd toegebracht aan 
fundamenten, vloeren en wanden, inrichting, apparatuur, tuinaanleg e.d. Het Bestuur van het 
Nationaal Rampenfonds concludeerde op donderdag 15 juli 2021 dat sprake was van een ‘ramp’ in de 
zin van de statuten van het NRF en besloot voor het eerst sinds de vuurwerkramp in 2000 in Enschede 
het ‘gironummer’ van het fonds 777 (thans een bankrekening) gericht open te stellen voor donaties ter 
leniging van de nood als gevolg van de watersnoodramp.  
 
De actie van het NRF trok onmiddellijk veel aandacht in de nieuwsuitzendingen van radio en televisie, 
op het internet en in de kranten. In de avond van vrijdag 16 juli was al € 800.000 op rekening 777 
binnengekomen. Na het weekend was het bedrag opgelopen tot boven de vijf miljoen euro. Medio 
augustus was de opbrengst gestegen tot het ongekend hoge bedrag van 11,5 miljoen euro, een 
resultaat dat uiteindelijk eindigde bij 11,8 miljoen euro. Dat was een veel hoger bedrag dan het NRF 
tevoren had ingeschat.  
 
Meer dan 250.000 burgers en bedrijven hebben door een donatie blijk gegeven van hun solidariteit 
met de getroffen bewoners en maatschappelijke organisaties in de rampgebieden. 
Bij de inzameling van het geld heeft het NRF meteen laten weten dat dit fonds het geld verdeelt in 
samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Via een beoordelingscommissie zou het geld 
worden toegekend aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. 
 
Het Bestuur van het NRF onder leiding van voorzitter Clémence Ross-van Dorp heeft in korte tijd een 
Beoordelingscommissie in het leven geroepen, samengesteld uit bekende en ervaren bestuurders en 
projectbeoordelaars onder voorzitterschap van Roermondenaar Tof Thissen. De mogelijkheid 
projectaanvragen in te dienen werd snel geopend. Informatie daarover werd via persberichten en de 
website www.nationaalrampenfonds.nl verstrekt. 
 
Gift van tweemaal € 1000 voor zwaarst getroffen huishoudens 
In de weken na de ramp kreeg het NRF veel signalen van donateurs dat zij ervan uitgingen dat de 
opbrengst van de inzamelingsactie vooral ook ten goede zou komen aan bewoners die het zwaarst 
door de overstromingsramp waren getroffen. De leden van het Dagelijks Bestuur van het NRF, 
Clémence Ross-van Dorp, Lodewijk van der Kroft, penningmeester, en Geert Jan Hamilton, secretaris, 
zijn daarop in overleg getreden met burgemeesters en ambtenaren in getroffen gemeenten. Juist 
omdat het zich liet aanzien dat de toewijzing van vergoedingen voor geleden schade door verzekeraars 
en vanuit het schadefonds van de overheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen 
nog een tijd in beslag zou nemen, is eind augustus 2021 besloten alle zwaarst getroffen huishoudens 
een eenmalige gift van € 1000 toe te kennen ter leniging van de eerste nood en om hen een hart onder 
de riem te steken.  
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Door de enthousiaste medewerking van de gemeentes en de Belastingsamenwerking Gemeenten en 
Waterschappen in Limburg kon snel een zeer eenvoudige, bureaucratie-arme procedure voor het 
indienen en beoordelen van aanvragen worden ingesteld. Op basis van gegevens van de gemeenten 
was de eerste inschatting dat het aantal zwaarst getroffenen ongeveer 8000 huishoudens zou belopen. 
Uiteindelijk zijn ongeveer 3100 aanvragen ingediend waarvan er 2500 zijn toegekend. Doordat de 
mogelijkheid is geopend bij het NRF heroverweging te vragen van een negatieve toekenningsbeslissing, 
zijn later nog ruim 100 aanvragen toegewezen. In oktober is besloten de gift ten gunste van deze 
zwaarst getroffenen te verdubbelen tot € 2000. Aan de giften voor de zwaarst getroffen huishoudens 
is 5,2 miljoen euro besteed. 
 
 
Herstelprojecten maatschappelijke organisaties 
Inmiddels kwamen de aanvragen voor herstelprojecten op gang. In het voorjaar van 2022 heeft het 
bestuur van het NRF de mogelijkheid projectaanvragen in te dienen verruimd met de mogelijkheid 
aanvragen in te dienen gericht op voorkoming van schade door overstroming zoals die zich in juli 2021 
heeft voorgedaan. 
 
In de periode van 1 september 2021 tot 1 juni 2022 hebben Beoordelingscommisie en Bestuur ruim 30 
projecten voor herstel, wederopbouw en preventie toegewezen.  
Tot de toegewezen projectaanvragen behoren: 

- Een project van de Stichting Adelante Groep in Valkenburg gericht op de wederopbouw van 
het kindercentrum waar speciaal onderwijs en revalidatie op klinisch en poliklinisch gebied 
geboden wordt aan kinderen; 

- Een project van de Stichting Wigwam in Valkenburg gericht op het herstel van de geheel 
verwoeste locatie Valkenburg waar zorgvakanties en activiteiten mogelijk worden gemaakt 
voor gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking in de meest brede zin van het 
woord; 

- Een project van het Zwembad Meerssen dat door de wateroverlast geheel was vervuild, waar 
pompen moesten worden vervangen en het horecagebouw moest worden hersteld. Door de 
bijdrage van NRF is het zwembad weer open voor bezoekers om er gebruik van te maken; 

- Bijdrage aan wederopbouw van de accommodatie van de hockeyclub Concordia in Roermond 
die volledig was verwoest. Drie velden en een oefenveld waren niet bespeelbaar. De 
kleedkamers waren niet te herstellen en het clubhuis had ernstige schade opgelopen. Ten 
slotte was de bestrating verzakt en waren de elektrische installaties niet bruikbaar; 

- Bijdrage aan herstel verwarmingsinstallaties Grote St. Janskerk te Eygelshoven; 
- Herstel van de schade aan de Oliemolen te Heerlen; 
- Bijdrage aan bouw van een flexibele waterkeringswal te Arcen, ook gericht op het behoud van 

de schoonheid van het erfgoed in de historische dorpskern van deze plaats; 
- Bijdrage aan waterkeringen in getroffen percelen Tussen de Bruggen in Meerssen. 

Nog enkele aanvragen zijn in behandeling. Bij gedeeltelijke toewijzing van deze aanvragen is het fonds 
voor maatschappelijke organisaties (3,6 miljoen euro) tot uitputting gekomen. 
 
Lokale fondsen ten behoeve van ‘schrijnende gevallen’ 
Het NRF heeft 3 miljoen euro gereserveerd voor een programma ‘lokale fondsen’ ten behoeve van 
‘schrijnende gevallen’. Dit gaat om een tegemoetkoming in de kosten van mensen die zwaar te lijden 
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hebben gehad van de ramp en hun kosten deels niet vergoed krijgen uit anderen hoofde (verzekering 
of Wet tegemoetkoming schade bij rampen), waardoor zij voor onoverkomelijke lasten zijn komen te 
staan. Aan de gemeenten is gevraagd medewerking te verlenen aan het identificeren van de 
schrijnende gevallen en gemotiveerd aanvragen bij het NRF in te dienen ten behoeve van gedupeerden 
wier situatie in sociaal en financieel opzicht als ‘schrijnend’ valt te duiden.  
 
De meeste gemeenten hebben aangegeven dat zij, doordat onduidelijkheden over de toepassing van 
de WTS moesten worden weggenomen, tot na de zomer nodig te hebben om aanvragen bij het NRF in 
te dienen. Medio juli 2022 is bijna 1 miljoen van de beschikbare 3 miljoen euro al tot werkelijke 
uitkering gekomen. 
 
Verantwoording besteding  
De 11,8 miljoen euro die is ingezameld, is besteed volgens de opgave in onderstaand staatje. Op de 
website nationaalrampenfonds.nl is een overzicht van de toegekende projecten te vinden  
 
Overzicht budget en bestedingen per heden  
 

 Reeds uitgekeerd Budget 
Totaal ingezameld  11,8 miljoen 
Besteed aan gift van 2000 euro 
aan gedupeerde huishoudens 

 
5,2 miljoen 

 
5,2 miljoen 

Steun aan maatschappelijke 
organisaties 

 
3,6 miljoen 

(uitgekeerd en in behandeling) 

 
3,6 miljoen 

Programma lokale fondsen 
‘schrijnende gevallen’  

 
1 miljoen 

 

 
3,0 miljoen 

 
  
Tegemoetkomingen die de rijksoverheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen 
verstrekt, vallen buiten de bemoeienis van het Nationaal Rampenfonds.  
 
 
Volgens secretaris Geert Jan Hamilton van het Nationaal Rampenfonds was het voor het bestuur van 
het NRF een plicht, een eer en een uitdaging te zorgen dat alle euro’s die door de vele donateurs 
beschikbaar zijn gesteld ter leniging van de nood van de overstromingsramp goed besteed zouden 
worden: ‘Door onze werkwijze en dankzij de medewerking van gemeenten en maatschappelijke 
organisaties is het opgebrachte geld zeer zorgvuldig besteed. De kosten voor enkele ingehuurde 
ondersteunende medewerkers van het NRF waren zeer laag en zijn ten laste gebracht van het eigen 
vermogen van het NRF en niet van de opbrengst van de actie 777 van juli 2021. De totale bestedingen 
zullen in het najaar van 2022 op de website van het NRF worden verantwoord.’  
 
 
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 
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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 
 
 

 


