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ADVIES

Meer weten?

Afhandeling Angelina Helder 
van de Dienst Regelingen, legt uit 
dat in eerste instantie de particuliere 
claims worden afgehandeld. Voor de 
bedrijven zijn er drie categorieën: 
van 0 tot 1.250 euro, van 1.250 tot 
50.000 euro en van 50.000 euro 
en hoger. Eerst worden de hoogste 
claims afgehandeld. Daarna volgen 
de laagste. “Als laatste komt de 
middelste groep aan de beurt. We 
verwachten in de loop van volgend 
jaar alles afgehandeld te hebben.”

Tweeduizend ondernemers wachten op hun geld
Stroomstoring Bommeler- en Tielerwaard

Stroomstoringschade 
en hoe nu verder?

De meeste ondernemers in het getroffen gebied hebben nog altijd 
geen schade-uitkering ontvangen. Zodra er aanleiding is om 

namens groepen van ondernemers aan de bel te trekken, zal de KvK 
Midden-Nederland, in overleg met MKB Nederland en VNO-NCW, dat 
zeker doen. Wij blijven de afhandeling op de voet volgen.

1Door het tijdsverloop tussen het moment van schade en het mo-
ment van uitkering, is er sprake van renteschade. Ook vragen die 

tijd vergen om uit te zoeken kosten geld. Overweeg dat ook te claimen.

2Hoe vervelend het ook is om iedere keer weer aanvullende informa-
tie te moeten verstrekken, blijf dat toch trouw en consequent doen. 

3Discussie over de hoogte van schade kunt u zelf voeren, maar u 
kunt ook een contra-expertise bureau inhuren om u daarbij te hel-

pen. Ook de advocatuur staat u graag terzijde. Contacten met diverse 
deskundigen kunt u altijd via de Kamer van Koophandel krijgen.

4Blijf in alle gevallen professioneel handelen en wees zakelijk. 

niks ontvangen. We moeten elke 
keer nieuwe informatie aanleveren, 
zoals de winst- en omzetcijfers van 
2005 tot en met 2007. Alsof daar uit 
geconcludeerd kan worden waar 
wij al dan niet geen recht op heb-
ben. Bovendien kost mij dit weer 
extra geld, omdat ik mijn boekhou-
der weer aan het werk moet zetten. 
Ik heb nu ten einde raad maar 
een klacht ingediend bij de Dienst 
Regelingen over de trage gang van 
zaken.”

d �Afhandeling schadeclaims nog niet afgerond.

d �Er wordt steeds weer naar nieuwe informatie gevraagd.

aangegeven van het goed vastleg-
gen van bewijsmateriaal.”

Specialisten Om de onderne-
mers zo goed mogelijk bij te staan, 
huurde de KvK specialisten in, 
zoals een advocatenkantoor en een 
contra-expertise bedrijf. Litjens: 
“Lange tijd was onduidelijk wie 
aansprakelijk werd gesteld voor de 
schade. We anticipeerden op de 
mogelijkheid dat de ondernemers 
nergens terecht zouden kunnen 
met hun claim. Dan zou het een 
zeer ingewikkeld verhaal worden.” 
Omdat de vragen van onderne-
mers bleven komen, organiseerde 
de KvK halverwege februari 2008 
een informatiebijeenkomst. “Met 
zo'n 175 ondernemers was het een 
drukbezette avond. En het mooie 
was, dat enkele dagen voor deze 
bijeenkomst duidelijk werd dat de 
Dienst Regelingen, een uitvoerings-
organisatie van Europese en nati-
onale regelingen, de schadeclaims 
zou afhandelen. Dus dat konden we 
meteen vertellen die avond.”

Schadeclaims In totaal hebben 
2.600 ondernemers uit de Bomme-
ler- en Tielerwaard een schadeclaim 
ingediend bij de Dienst Regelingen. 
De Dienst heeft 754 zogeheten vast-
stellingsovereenkomsten verstuurd, 
waarvan er 508 uitbetaald zijn. Vijf 
ondernemers hebben een voorschot 

gekregen, omdat ze anders failliet 
zouden gaan. Meer dan tweedui-
zend ondernemers wachten dus 
al een jaar op hun geld. De Kamer 
van Koophandel krijgt hierover de 
laatste tijd telefoontjes van boze 
ondernemers, die dit erg lang vin-
den duren. Eén van hen is Piet Tuin 
van Architectenbureau Acanthus 
in Kerkdriel. Tuin: “We hebben op 
19 december vorig jaar onze claim 
van 1.280 euro ingediend. We zijn 
nu een jaar verder en hebben nog 

Tony Budel is logistiek manager 
bij Plieger in Zaltbommel. Hij blikt 
terug op de stroomstoring een jaar 
geleden. “Je loopt tegen hele basale 
problemen aan, zoals deuren die 
niet openden.”

Tony Budel werkt niet alleen in 
Zaltbommel, hij woont er ook. Hij 
herinnert zich woensdagavond 12 
december nog goed, de lichten floep-
ten uit en de centrale verwarming 
hield ermee op. Hij zegt: “Al vrij snel 
werd duidelijk dat het een groot 
gebied betrof en dat het niet binnen 
een paar uur opgelost zou zijn.”

Noodvoorziening Budel is 
logistiek manager bij Plieger, een 
groothandel in sanitair, elektra 
en installatiemateriaal. Budel: “In 
Zaltbommel staat de hoofdcomputer 
voor alle filialen. Gelukkig hebben 
we een noodvoorziening, zodat niet 
meteen alle verbindingen wegvallen. 
Nog dezelfde avond moest al wel de 
diesel bijgevuld worden.”

Problemen De volgende ochtend 
werden de meeste medewerkers 
naar huis gestuurd. Budel: “Je loopt 

Precies een jaar geleden was het 
voorpaginanieuws. Een Apache 
helikopter vloog op 12 december 
tegen een hoogspanningsmast bij 
de Waal tussen Heesselt en Hurwe-
nen. Het gevolg was een stroomsto-
ring in de Bommeler- en Tieler-
waard, die het dagelijkse leven van 
zo’n vijftigduizend huishoudens 
en zevenduizend bedrijven twee 
dagen volledig platlegde. Winkels, 
bedrijven, tankstations en scholen 
bleven gesloten. Veel melkveehou-
ders konden niet melken. Verzor-
gingshuizen zetten noodaggregaten 
in.

Crisisteam De Kamer van 
Koophandel Rivierenland (inmid-
dels gefuseerd tot KvK Midden-Ne-
derland) formeerde met VNO/NCW 

en MKB een crisisteam. Onderne-
mersadviseur Hans Litjens van de 
KvK Midden-Nederland maakte 
deel uit van dit team. Hij zegt: “We 
kregen veel telefoontjes van on-
dernemers die wilden weten waar 
ze de opgelopen schade konden 
indienen. In een brief aan de on-
dernemers hebben we het belang 

tegen hele basale problemen aan, zo-
als deuren die niet openden. Orders 
konden we handmatig afhandelen, 
maar accu’s van heftrucks hielden 
er bijvoorbeeld mee op. Dan kun je 
weinig meer verrichten.”

Claim Plieger heeft een claim 
ingediend van meer dan 50.000 

euro, maar heeft tot op heden niks 
ontvangen. Budel: “Er zat destijds 
een enorme druk op om de claim 
zo snel mogelijk in te dienen. Dit 
was niet eenvoudig, omdat we 
afhankelijk zijn van derden die bij-
voorbeeld facturen moeten sturen. 
Het is dus wel zuur dat we zo lang 
op het geld moeten wachten.”

Tony Budel: ‘Het is wel zuur dat we zo lang op het geld moeten wachten’.

Hans Litjens, ondernemersadviseur 

 Tony Budel, logistiek manager bij Plieger in Zaltbommel

‘Aan het einde van de dag 
konden we weinig meer verrichten’
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Calamiteiten

www.kvk.nl/stroomstoring

Deskundigen die meegewerkt 
hebben aan de informatiebij-
eenkomsten en die u bij kunnen 
staan, vindt u op

Ministerie van Defensie 
Het ministerie van Defensie is 
aansprakelijk voor de schade 
die is ontstaan doordat een 
helicopter op woensdag 12 
december 2007 tussen Heesselt 
en Hurwenen bij de rivier de 
Waal tegen een hoogspannings-
mast vloog.

iI www.mindef.nl

Dienst Regelingen  
De Dienst Regelingen is een 
agentschap van het ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij. Zij verzorgen voor 
het ministerie van Defensie de 
inventarisatie en de afhande-
ling van de schadeclaims, die 
door zowel particulieren als 
ondernemingen zijn ingediend.

iI www.minlnv.nl

Claims
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‘Lang was 
onduidelijk wie 
aansprakelijk was’


