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Den Haag, 8 september 2017 - Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft 

kennisgenomen van de verwoestingen die de orkaan Irma heeft aangericht, met name op 

Sint Maarten. Op basis van de nu beschikbare gegevens heeft het NRF besloten om steun te 

verlenen aan de slachtoffers van deze ramp. 

Het NRF stelt per direct twee miljoen euro ter beschikking uit haar eigen middelen. Deze 

middelen worden ingezet voor hulp die nodig is na de eerste noodhulp. Deze gelden vormen 

het startbudget voor een nog te vormen beoordelingscommissie die aanvragen tot financiële 

steun van gekwalificeerde partijen zal gaan beoordelen. Het gaat hierbij nogmaals niet om 

de huidige acute hulpvragen. Deze nood wordt gelenigd door het Rode Kruis, die giro 5125 

heeft geopend waarop Nederlanders kunnen bijdragen, en door inzet van de Rijksoverheid. 

Het NRF zal zich in de komende periode beraden over de wijze waarop haar steun zo gericht 

en effectief mogelijk ingezet kan worden, waar mogelijk in afstemming en samenwerking 

met andere hulporganisaties.  

Het gironummer 777 zal pas worden opengesteld om extra fondsen te werven wanneer de 

nood daarom vraagt. 

“Gisteren is de enorme omvang van de natuurramp die St. Maarten en de andere 

bovenwindse eilanden heeft getroffen, zichtbaar geworden. Het bestuur van het Nationaal 

Rampenfonds leeft mee met de bevolking en wil een bijdrage leveren aan het herstel na deze 

ramp.”  

– Clémence Ross-van Dorp, voorzitter 

 

Achtergrond Nationaal Rampenfonds 

Het Nationaal Rampenfonds is een stichting die als doel heeft, door het werven van inkomsten, bij te dragen 

aan het vergoeden van schade ontstaan door een ramp die de bevolking in Nederland heeft getroffen. Deze 

ramp is zodanig van aard en omvang, dat hij, naar het oordeel van het Algemeen Bestuur en na afstemming 

met de Rijksoverheid, als nationale ramp kan worden beschouwd. Schade ontstaan door oorlog en / of 

oorlogsomstandigheden valt niet binnen deze doelstelling. 

Het Nationaal Rampenfonds keert niet uit aan getroffenen zelf. Het Nationaal Rampenfonds verstrekt bijdragen 

aan (maatschappelijke) organisaties die zich bezighouden met hulpverlening of schadevergoeding aan de 

getroffenen. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van de activiteiten van de aanvragende 

organisatie, uitkeringen door verzekeraars en de eventuele tegemoetkoming van de overheid in de schades. 

Aan het Nationaal Rampenfonds namen vanaf het begin in 1935 vier organisaties deel. Drie daarvan leveren tot 

op de dag van vandaag een vertegenwoordiger aan het bestuur van de stichting. Dit zijn het Nederlandse Rode 

Kruis, het Oranje Kruis en de Stichting Mensen in Nood, nu bekend onder de naam Cordaid. Enige tijd nadat het 

Watersnoodcomité werd opgeheven kreeg de Stichting Oecumenische Hulp (nu Kerk in Actie) als vierde 

organisatie een vertegenwoordiger in het bestuur van het Nationaal Rampenfonds. 

Nadere informatie: www.nationaalrampenfonds.nl 
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