
Ik heb schade door de overstromingen in het schadegebied in 
Limburg en Noord-Brabant. Waar kan ik terecht?

13 augustus 2021

Als particulier

Verzekering

Bent u verzekerd tegen 
waterschade? Dan declareert u de 
schade bij uw verzekering. 

Dekt uw verzekering de schade niet, 
dan kunt u mogelijk aanspraak 
maken op ondersteuning door de 
overheid. 

Wts Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Niet alle schade valt onder Wts. De Wts dekt alleen schade die niet verzekerbaar, 
niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. 

De Wts is bedoeld voor inwoners, particulieren, overheden, kerkgenootschappen, 
verenigingen en stichtingen. 

U kunt in aanmerking komen voor:
• 90% van de schade aan de woning
• 90% van het schadebedrag van ten hoogste € 36.000 aan de inboedel
• Evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597)
• 65 % van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen 

(bereddings en opruimingskosten)

meer info aanvragen

Als bedrijf

Verzekering
Bent u verzekerd tegen waterschade? Dan declareert u de schade bij uw verzekering. 
Dekt uw verzekering de schade niet, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op ondersteuning 
door de overheid. 

Wts Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Niet alle schade valt onder Wts. De Wts dekt alleen 
schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en 
niet vermijdbaar is. 

De Wts is bedoeld voor inwoners, particulieren, 
overheden, kerkgenootschappen, verenigingen en 
stichtingen. 

U kunt in aanmerking komen voor:
• Schade aan vaste en vlottende activa
• Teeltplanschade
• Veehouderijschade
• Opstartkosten
• 65% van de kosten om op te ruimen of 

om ergere schade te voorkomen 
(bereddings- en opruimingskosten) 

• Evacuatiekosten (minimale vergoeding van  
€ 901 ook als kosten lager zijn)

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen 
risico. Schade boven een bedrag van € 17.183 wordt 
volledig vergoed, op het maximale eigen risico na. 
Voor schade onder dit bedrag geldt een 
tegemoetkoming van 65%.

meer info aanvragen

NOW Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 
20% komen in aanmerking voor de NOW om hun personeel door te 
blijven betalen, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Aanvragen kan tot en met 30 september 2021.

aanvragenmeer info

TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL is bedoeld voor ondernemers die minimaal 30% omzetverlies 
hebben in het derde kwartaal. En hierdoor in de problemen komen 
met het betalen van de vaste bedrijfslasten, zoals de huur.

De onderneming moet voor 30 juni 2020 ingeschreven zijn en minimaal 
€1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. Aanvragen kan van  
31 augustus tot en met 26 oktober. 

aanvragenmeer info

Meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

afhandeling-schade-wateroverlast-limburg

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afhandeling-schade-wateroverlast-limburg
http://www.rvo.nl/TSHLimburg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/zesde-aanvraagperiode-now/index.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afhandeling-schade-wateroverlast-limburg
http://www.rvo.nl/TSHLimburg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afhandeling-schade-wateroverlast-limburg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afhandeling-schade-wateroverlast-limburg

