
 
 

 
 

 
 
Datum: 17 juli 2021 

Titel: Q&A’s Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen 
 
 

Wat is de WTS? 
De WTS is Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen. De WTs bestaat sinds 1998. Laatste keer is 
die ingezet bij de overstroming van de Maas in Limburg in 2011.  
  
Wat krijg ik vergoed? Wat vergoed de WTS? 
Op dit moment is het nog niet duidelijk waarvoor en hoeveel de tegemoetkoming zal zijn. De 

omvang van het gebied en de totale schade moet hiervoor eerst in kaart worden gebracht. Aan de 

hand daarvan worden de tegemoetkoming en de voorwaarden vastgesteld. In eerste instantie 
zullen de schadeverzekeraars voor degene die verzekerd zijn een groot deel van de schade 
vergoeden. De WTS komt met een tegemoetkoming voor de resterende kosten die niet vergoed 
worden door de schade verzekeraar. Een tegemoetkoming wil zeggen dat niet 100% van de 
schade door deze wet zal worden vergoed. 
  
Wanneer wordt het duidelijk wat ik vergoed krijg? 

Daar kan nu nog geen tijdspad voor worden gegeven. Omdat de crisis nog niet stabiel is. Het 
schadegebied en de daadwerkelijk geleden schade zijn nog niet vastgesteld. Zodra het 
schadegebied kan worden vastgesteld, kan er ook begonnen worden met het vaststellen van de 
daadwerkelijk geleden schade en de gemaakte kosten. Het kabinet laat wel al eerste onderzoek 
doen om inzicht te krijgen in de omvang van de schade. 
  
Waarom heeft het kabinet/het Rijk dan wel al de WTS toegezegd? 
De situatie is dusdanig ernstig dat het kabinet spreekt van een ramp. Dat betekent dat besloten is 

de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts) toe te passen. Ook nu nog veel onduidelijk is, 
vindt het kabinet het wel belangrijk nu al deze stap te zetten. Het kabinet leeft mee met alle 
getroffenen, de Limburgers staan niet alleen. 
  
Ik wil mijn huis opruimen. Wat is handig om te doen met de schade en mijn 

verzekeraar? 
Neem contact op met uw verzekeraar. Maak foto’s van de schade. Documenteer zo zorgvuldig 
mogelijk wat uw schade is. 


