Herstelfonds
Overstromingen
Limburg
KADER VOOR AANVRAGEN BIJ HET NATIONAAL RAMPENFONDS
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INLEIDING
Overvloedige regenval heeft medio juli 2021 geleid tot overstromingen in de provincie Limburg
o.a. door het overstromen van de Maas, de Geul en de Roer. Daardoor is grote schade ontstaan
voor huishoudens, bedrijven, maatschappelijke organisaties en infrastructuur. Veel daarvan wordt
gedekt door verzekeringen en door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Gemeenten en
nutsbedrijven zorgen voor herstel van de infrastructuur.
Het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft op donderdag 15 juli 2021 zijn gironummer 777
opengesteld voor donaties, om aanvullend bij te dragen aan herstel na deze ramp.

HERSTEL VIA TWEE PROGRAMMA’S
a Tegemoetkoming slachtoffers

Het NRF heeft via de gemeenten in de getroffen regio aan alle huishoudens waarvan de
huizen in Limburg ernstige wateroverlast hebben ondervonden, per direct een eenmalige gift
doen toekomen van EUR 2.000. Met deze ondersteuning heeft het fonds de getroffenen een
hart onder de riem willen steken, zodat zij verder konden met de herstelwerkzaamheden, in
afwachting van verzekeringsgelden en mogelijke steun van de overheid. Gemeenten dienden op
basis van een inventarisatie van getroffen huishoudens daartoe een aanvraag in bij het NRF.

b Steun aan maatschappelijke initiatieven

Het NRF wil maatschappelijke organisaties1 helpen bij het zo snel mogelijk weer op gang
brengen van hun werk. Zonder uitputtend te zijn, denken we aan het werk van buurtcomités,
vrijwilligersorganisaties, culturele en sportverenigingen en organisaties op het gebied van
natuur en milieu die door de wateroverlast schade hebben ondervonden.
Spontane nieuwe initiatieven wordt geadviseerd hun aanvraag via bestaande maatschappelijke
organisaties te laten lopen.2

Het NRF neemt geen rechtstreekse aanvragen in behandeling van particulieren of bedrijven.
1 Het begrip maatschappelijke organisatie omvat alle organisaties die niet als bedrijf of als overheid aangemerkt
kunnen worden.
2 Indien spontane burgerinitiatieven geen aansluiting vinden bij een rechtspersoon kunnen zij contact opnemen
met het NRF om te overleggen over alternatieven.
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Voorwaarden voor aanvragen

Voor een aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
• De aanvraag strekt tot het spoedig herstel van het normaal functioneren van de organisatie
of de aanvraag dient ter preventie van overstromingen zoals die zich in 2021 in Limburg
heeft voltrokken.
• De aanvraag is gericht op de realisering van burgerinitiatieven op sociaal, cultureel of
maatschappelijk gebied tot herstel / preventie binnen de lokale gemeenschap.
• De aanvraag is afkomstig van een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.
• De aanvraag is gerelateerd aan de schade die door de wateroverlast is geleden.
• De aanvraag sluit aan bij het werkterrein, de ervaring en expertise van de organisatie.
• De aanvragende organisatie is niet verzekerd voor de geleden schade.
• Projecten kunnen binnen een termijn van maximaal 1 jaar worden gerealiseerd.
• De aanvraag dient voor 1 juni 2022 bij het NRF te zijn ingediend.
Er gelden geen minimum of maximum bedragen voor aanvragen.

Voorwaarden voor aanvragende organisaties

Om een aanvraag in te dienen moet er sprake zijn van een gemeente (voor de regeling
Tegemoetkoming slachtoffers) of van een rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.

Verantwoording

Alle organisaties die gelden ontvangen van het NRF zorgen ervoor dat hun activiteiten zichtbaar
zijn via hun website, nieuwsbrieven of anderszins.
Voor organisaties die op hun aanvragen een bijdrage ontvangen van maximaal EUR 50.000
wordt een door het bestuur goedgekeurd inhoudelijk en financieel verslag vereist.
Voor organisaties die een bijdrage ontvangen tussen de EUR 50.000 en 100.000 wordt een
inhoudelijk verslag door het bestuur vereist en een samenstellingsverklaring van een accountant
of een administratiekantoor.
Voor organisaties die meer dan EUR 100.000 ontvangen, wordt naast een inhoudelijk verslag
door het bestuur een beoordelingsverklaring door een accountant gevraagd.
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Afstemming

Het NRF opereert onafhankelijk van de overheid, maar waar nodig zal de beoordelingscommissie
van het NRF contact leggen met (lokale) overheden om te voorkomen dat projecten dubbelen of
concurreren met de verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid.

Werkwijze

Het NRF stelt, in overeenstemming met zijn statuten, een beoordelingscommissie in die
het bestuur adviseert over de aanvragen. Deze commissie zal aanvragen binnen vier weken
behandelen en advies uitbrengen aan het bestuur.
Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij:
herstelfondslimburg@nationaalrampenfonds.nl
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