
                
 
 

Schaderegeling Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg  
 
Het Bestuur van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg,  
 
Overwegende dat 
 
-    het aannemelijk wordt geacht dat diverse inwoners van de provincie Limburg schade hebben 

geleden of nog zullen lijden als gevolg van beweging van de bodem die is veroorzaakt door de 
aanleg en/of exploitatie van mijnbouwwerken waaronder begrepen schade als gevolg van 
bodembewegingen die het gevolg zijn van het geleidelijk vollopen van mijnen met mijnwater sinds 
het staken van het oppompen van dat mijnwater in 1994; 

-    noch de (rechtsopvolgers van de) voormalige exploitanten van die mijnbouwwerken noch de Staat 
der Nederlanden aansprakelijkheid voor het ontstaan van die schade erkennen; 

-    de Staat der Nederlanden, de Provincie Limburg, tezamen met de Gemeenten in de voormalige 
mijnbouwstreek voorzien in een calamiteitenfonds van € 2 miljoen ten behoeve van het treffen van 
bouwtechnische voorzieningen in schrijnende gevallen, d.w.z. gevallen waarin de veiligheid van 
wonen niet meer is gewaarborgd; 

-    het Calamiteitenfonds wordt beheerd door de Stichting; 
-    de Stichting onverplicht financiële bijdragen heeft gekregen van laatstgenoemde overheden; 
-    de Stichting beoogt om vooruitlopend op het moment waarop de aansprakelijkheid voor het 

ontstaan van de schade en het recht op vergoeding daarvan wordt vastgesteld, met gebruikmaking 
van de diverse financiële bijdragen, te voorzien in bouwtechnische voorzieningen in natura in 
gevallen van mijn(water)schade binnen de provincie Limburg waarin de veiligheid van het wonen 
niet langer is gewaarborgd; 

-    het daarvoor van belang is dat er een schaderegeling wordt vastgesteld waarin de criteria en de 
procedure zijn vastgelegd aan de hand waarvan een dergelijke voorziening kan worden toegekend 
en waarbinnen ook de positie van de verzoeker voldoende is gewaarborgd; 

-    het wenselijk is dat er een Coördinator wordt aangewezen die wordt belast met het voorbereiden 
van beslissingen van het Bestuur omtrent het toekennen van een dergelijke voorziening; 

 
Gelet op artikel 11 van de Statuten van de Stichting; 
 
Besluit de navolgende regeling vast te stellen 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. De Stichting: de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg. 
b.  Het Bestuur: het Bestuur van de Stichting. 
c.  Het Bestuurlijk Akkoord: de overeenkomst die op 24 juli 2015 is gesloten tussen de Provincie 

Limburg en de twaalf Gemeenten in Zuid-Limburg waarin is vastgelegd dat de verdeelsleutel 
bij een concrete bijdrage vanuit het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade, 50% Rijk en 25% 
Provincie is alsook dat 25% vanuit de Gemeente waarin het specifieke schadegeval is 
gelegen moet worden bijgedragen.  

d.  De Coördinator: de Coördinator als bedoeld in artikel 2 van deze regeling. 
e.  Verzoek: een verzoek om een voorziening als bedoeld in artikel 3 van deze regeling. 
f.  Verzoeker: de natuurlijke persoon wiens als hoofdwoning gebruikte woning is gelegen in één 

van de Zuid-Limburgse gemeenten die het Bestuurlijk Akkoord hebben ondertekend en die 
een verzoek als bedoeld in artikel 3 van deze regeling indient. 

g.   Voorziening: geldelijke bijdrage in de kosten die worden gemaakt voor het treffen van 
noodzakelijke geoordeelde bouwtechnische maatregelen, welke bijdrage ten laste gaat van 
het vermogen van de Stichting. 

h.       Calamiteitenfonds: het totale bedrag aan bijdragen dat de Stichting ter beschikking staat ten 
 behoeve van het bekostigen van voorzieningen. 
i.       Geselecteerde aannemer: aannemer  geselecteerd door het Bestuur, waarmee een 

intentieverklaring is gesloten  en die in opdracht van de eigenaar-bewoner resp. -in geval van 
huur van de woning- van de eigenaar de noodzakelijk geoordeelde bouwtechnische 
voorzieningen uitvoert.  



 
 
j. Schrijnende woonsituatie: situatie waarbij als gevolg van bouwtechnische gebreken aan de 

woning de veiligheid van bewoning resp. de bewoonbaarheid en leefbaarheid van wonen in 
het geding is.     

 
Artikel 2.  De Coördinator 
 
1. Het Bestuur wijst een Coördinator evenals een plaatsvervangend Coördinator aan.  
2.       De Coördinator en/of zijn plaatsvervanger zijn bij vergaderingen van het Bestuur aanwezig, 

maar hebben geen stemrecht.  
3.       Het Bestuur sluit met de Provincie Limburg een overeenkomst waarin tenminste is geregeld dat 

aan de Coördinator en zijn plaatsvervanger door de Provincie Limburg rechtstreeks een 
vergoeding die gebaseerd is op het bepaalde in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- 
en commissieleden wordt betaald voor hun werkzaamheden, alsmede voor reis- en 
verblijfkosten. Tevens wordt in die overeenkomst geregeld dat de Coördinator om niet gebruik 
kan maken van de diensten van één of meerdere provinciale ambtenaren en dat hij ten laste 
van de provinciale kas een administratiekantoor opdracht kan geven om de financiële 
administratie van de Stichting te voeren.  

4.       De Coördinator is belast met de voorbereiding van de uitoefening van de in artikel 4 genoemde 
bevoegdheid.  

5. De Coördinator houdt ten behoeve van het Bestuur een besluitenlijst bij. 
6.       De Coördinator rapporteert halfjaarlijks aan het Bestuur over de voortgang van zijn 

werkzaamheden, in het bijzonder de afhandeling van de ingekomen verzoeken en de financiële 
consequenties daarvan.  

7.       De Coördinator is bevoegd om zich, na goedkeuring van het Bestuur, te laten bijstaan door te 
bezoldigen deskundigen. Conform afspraak met de 12 Gemeenten in de voormalige mijnstreek 
zoals gemaakt tijdens het Bestuurlijk overleg Mijn(water)schade op 24 juli 2015, kan de 
Stichting/de Coördinator om niet gebruik maken van de rapportages die hun ambtenaren bouw- 
en woningtoezicht hebben opgesteld c.q. van hun gemotiveerde oordelen aangaande de 
bouwkundige toestand van de hoofdwoning van verzoeker en het oorzakelijk verband tussen 
geconstateerde schade aan de hoofdwoning en mijnbouwactiviteiten in het verleden. De 
Coördinator betrekt genoemde rapportages c.q. gemotiveerde oordelen bij de voorbereiding van 
de besluitvorming door het Bestuur en kan, na goedkeuring van het Bestuur, een second 
opinion inwinnen.  

8. Voor zijn ondersteunende werkzaamheden zijn de Coördinator en zijn plaatsvervanger 
uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 

 

Artikel 3. Het verzoek om een voorziening 

 
1. De eigenaar-bewoner van een hoofdwoning alsook de huurder kunnen bij het Bestuur een 

verzoek om voorziening indienen, indien hij van mening is dat zijn woning beschadigd is als 
gevolg van voormalige mijnbouwactiviteiten en sprake is van een schrijnende woonsituatie. als 
bedoeld in artikel 1, sub j. 

2. De verzoeker is een natuurlijk persoon. 
3. Het verzoek wordt met een modelformulier bij het Bestuur ingediend, bevattende –naast de 

persoonsgegevens en gegevens omtrent de situering van de hoofdwoning-, een rapport van 
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente waarin de woning gelegen is, waaruit blijkt: 

- dat sprake is van een schrijnende woonsituatie als bedoeld in artikel 1 sub j; 

- dat het aannemelijk is dat de bouwtechnische schade verband houdt met of een 

gevolg is van vroegere mijnbouwactiviteiten; 

- of en zo ja welke bouwtechnische voorzieningen noodzakelijk zijn om deze 

schrijnende woonsituatie op te heffen c.q. te verminderen. 

4.       In geval de verzoeker huurder is van de hoofdwoning legt hij een schriftelijke en ondertekende 

          verklaring van de eigenaar van de woning over dat deze laatste instemt met het verzoek. 
  



 

 

 

5.       De eigenaar-bewoner resp. in geval van huur de eigenaar voegt bij het verzoek een schriftelijke 

          en ondertekende verklaring, dat hij het Bestuur bij toekenning van de voorziening vrijwaart van 

          schadeclaims die direct of indirect het gevolg zijn van het uitvoeren van bouwtechnische 

          voorzieningen aan de hoofdwoning. 

 
Artikel 4.  De voorziening 
 
1.          Indien aan de eisen in artikel 3 wordt voldaan, kan het Bestuur bepalen of al dan niet  aan de 
             verzoeker een voorziening wordt toegekend. Het Bestuur omschrijft in het toekenningsbesluit 
             de bouwtechnische voorzieningen die moeten worden getroffen om de bouwtechnische 
             veiligheid van wonen zeker te stellen en de woning weer bewoonbaar resp. leefbaar te 
             maken, het bedrag dat ten hoogste met de uitvoering van de voorziening is gemoeid alsmede 
             de termijn waarbinnen de voorzieningen dienen te zijn gerealiseerd. 
2.          De voorziening is gelijk aan de kosten in verband met het treffen van de noodzakelijk 
             geoordeelde bouwtechnische voorziening(en), indien en voor zover het redelijk is dat die 
             kosten worden gemaakt en de hoogte van de kosten naar het oordeel van het Bestuur redelijk 
             zijn in verhouding tot dat doel. De kosten van deskundige- of rechtskundige bijstand van de 
             verzoeker worden niet vergoed. 

 
Artikel 5.  De opdrachtverlening 
 
1. Op basis van het toekenningsbesluit bedoeld in artikel 4, eerste lid, dient de eigenaar-bewoner 

resp. in geval van huur de  eigenaar bij het Bestuur een offerte en bestek in van twee 
Geselecteerde aannemers. Bestek en offerte bevatten de bouwtechnische voorzieningen, 
zoals vermeld in het rapport van Bouw- en Woningtoezicht genoemd in artikel, 3, derde lid.  

2.   Het Bestuur bepaalt aan wie van de twee Geselecteerde aannemers de opdracht kan worden 
verstrekt volgens de door of namens hem  goedgekeurde offerte en bestek en vastgestelde 
begroting en binnen welke termijn de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd. 

3.  De opdracht wordt door de eigenaar-bewoner resp. in geval van huur door de eigenaar 
verstrekt.  

4.  Wijzigingen in de aard en omvang van de opdrachtverlening worden door de eigenaar –
bewoner resp. in geval van huur door de eigenaar onmiddellijk aan het Bestuur schriftelijk 
gemeld.  

 

Artikel 6.   Vergoeding 

 
De voor vergoeding in aanmerking komende kosten zijn gemaximeerd op het bedrag van de door het 
Bestuur goedgekeurde offerte van de Geselecteerde Aannemer. 
 
Artikel 7. Bijzondere omstandigheden  
      

1.  Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan het Bestuur bepalen dat kosten, die de 

vergoeding bedoeld in artikel 6 te boven gaan, geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in 

aanmerking komen.  
2. Het Bestuur kan in géén geval, ook niet met toepassing van artikel 13, een voorziening (of een 

gedeelte daarvan) toekennen indien en voor zover daardoor het totale bedrag dat verband houdt 
met de voorzieningen die het Bestuur heeft toegekend meer zal bedragen dan in hete het 
Calamiteitenfonds aanwezige financiële middelen. 

3. Indien naar het oordeel van het Bestuur het totale aantal op dat moment in behandeling zijnde 
verzoeken ertoe kan leiden dat het Calamiteitenfonds wordt uitgeput, beslist het Bestuur op de 
verzoeken in volgorde van ontvangst door het Bestuur.  

 
  



 
 
Artikel 8.  Termijnen 
 
1.    Het Bestuur bevestigt de ontvangst van het verzoek, als bedoeld in artikel 3, eerste lid,  zo 
       spoedig mogelijk, doch ten minste binnen twee weken na de ontvangst ervan, en stelt de 
       verzoeker in kennis van de te volgen procedure. 
2.    Het Bestuur beslist binnen acht weken na ontvangst van het verzoek. 
3.    Indien naar het oordeel van het Bestuur niet of onvoldoende is voldaan aan het bepaalde in artikel 
       3 stelt het Bestuur verzoeker in de gelegenheid het verzuim te herstellen binnen een termijn van 
       vier weken na verzending van de brief waarin verzoeker op het verzuim is gewezen. 
4.    De termijn van acht weken, bedoeld in het tweede lid, wordt opgeschort totdat het verzuim is 
       hersteld dan wel tot na het verstrijken van de termijn van vier weken waarbinnen de aanvullende 
       gegevens als bedoeld in het derde lid door verzoeker verstrekt worden. 
5.    Het Bestuur kan de termijn van acht weken zoals bedoeld in het tweede resp. vierde lid met ten 
       hoogste acht weken verlengen.   
 
Artikel 9.  Vereenvoudigde behandeling van het verzoek 

 
1. Het Bestuur neemt het verzoek niet in behandeling indien het niet –zo nodig na toepassing 

van het bepaalde in artikel 8, derde lid- beantwoordt aan de vereisten in artikel 3.  
2. Het Bestuur wijst het verzoek zonder nader onderzoek af indien het naar zijn oordeel 
 kennelijk ongegrond is. 
3.  Het besluit van het Bestuur om het verzoek niet in behandeling te nemen of wegens 

 kennelijke ongegrondheid af te wijzen, wordt aan de verzoeker schriftelijk medegedeeld 
 binnen acht weken na ontvangst van het verzoek of binnen vier weken na ontvangst van de 
 ingevolge artikel 3, derde, vierde en vijfde lid, vereiste ontbrekende gegevens. 

4, Het Bestuur besluit eveneens het verzoek niet verder in behandeling te nemen als de 
daarvoor gestelde termijn genoemd in artikel 8, derde lid ongebruikt is verstreken. 

5. Het Bestuur kan de in het derde lid genoemde termijnen eenmaal met ten hoogste acht 
 weken verlengen. Het Bestuur stelt de verzoeker daarvan schriftelijk in kennis. 
 
Artikel 10. Het onderzoek 
 
1.  Indien geen toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 9, eerste of tweede lid, 

 neemt de Coördinator het verzoek verder in behandeling. 
2. Het Bestuur deelt de verzoeker na ommekomst van de in artikel 9, derde lid, genoemde 
 termijn mede dat het in het eerste lid bedoelde onderzoek is aangevangen en stelt de 
 verzoeker in kennis van de te volgen procedure. 
3.  De verzoeker verschaft de Coördinator de gegevens en bescheiden die voor de voorbereiding 

 van besluitvorming door het Bestuur nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking 
 kan krijgen. Indien de verzoeker meent dat de door hem verstrekte gegevens strikt 
vertrouwelijk zijn, dient dit door de verzoeker uitdrukkelijk en gemotiveerd te worden 
aangegeven. 

4.  De Coördinator kan inlichtingen en adviezen inwinnen bij derden. Indien met het verstrekken 
van inlichtingen, of het verkrijgen van adviezen van derden kosten gemoeid zijn, oefent de 
Coördinator deze bevoegdheid eerst uit na instemming van het Bestuur.  

5. De Coördinator kan een plaatsopneming houden. Daarbij stelt de Coördinator de verzoeker en 
 eventueel meegebrachte deskundigen in de gelegenheid om een mondelinge toelichting te 
 geven. Van de plaatsopneming en de toelichting wordt een zakelijke weergave van het 
 besprokene op schrift gesteld.  
6. Het Bestuur kan het verzoek zonder nader onderzoek afwijzen indien de verzoeker naar het 
 oordeel van het Bestuur niet of niet voldoende heeft medegewerkt aan het onderzoek als 
 bedoeld in dit artikel. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Artikel 11.  Betaling 
 
1.         Betaling van de vergoeding geschiedt fasegewijs op basis van te overleggen facturen van de 
            Geselecteerde aannemer aan wie door de eigenaar-bewoner resp. ingeval van huur door de 
            eigenaar de opdracht is verleend tot het treffen van de door het Bestuur noodzakelijk 
            geoordeelde bouwtechnische voorzieningen en welke facturen verband houden met  
            werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het treffen van die bouwtechnische voorzieningen.  
2.         Betaling geschiedt door of namens het Bestuur ten behoeve van de eigenaar-bewoner 
            respectievelijk in geval van huur ten behoeve van de eigenaar rechtstreeks aan de 
            Geselecteerde aannemer.  
 
Artikel 12.  Definitieve vaststelling voorziening 
 
1. Indien alle facturen van de Geselecteerde aannemer aan wie de opdracht is verleend tot het 

treffen van de door het Bestuur noodzakelijk geoordeelde bouwtechnische voorzieningen zijn 
ontvangen, stelt het Bestuur de voorziening definitief vast. Vóór de indiening van de laatste 
factuur vraagt het Bestuur aan de dienst Bouw- en Woningtoezicht advies of de 
werkzaamheden conform bestek zijn uitgevoerd. 

2.  Indien blijkens het advies van Bouw- en Woningtoezicht de werkzaamheden niet conform 
bestek zijn uitgevoerd, kan het Bestuur besluiten de voorziening geheel of gedeeltelijk te 
herroepen. 

3.  Indien de eigenaar-bewoner resp. in geval van huur de eigenaar niet heeft voldaan aan de 
meldingsplicht genoemd in artikel 5, vierde lid, kan het Bestuur besluiten de voorziening 
geheel of gedeeltelijk te herroepen. 

4.  Bij toepassing van het bepaalde in lid 3 en 4 kan het Bestuur besluiten de toegekende 
vergoeding geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van de eigenaar-bewoner resp. in geval 
van huur de eigenaar.  

 
Artikel 13.  Spoedvoorziening 
 
Indien onverwijlde spoed, gelet op de bouwkundige staat van de hoofdwoning van de verzoeker dat 
vereist, kan het Bestuur beslissen om vooruitlopend op het toekenningsbesluit als bedoeld in artikel 4 
een spoedvoorziening toe te kennen, bestaande uit het (doen) treffen van bouwtechnische 
voorzieningen die nodig zijn om op korte termijn de bouwtechnische staat van de woning zodanig te 
verbeteren dat de noodzakelijke veiligheid van het wonen in voldoende mate is geborgd hangende de 
procedure als bedoeld in artikel 10. De kosten verbonden aan de spoedvoorziening worden bij wege 
van voorschot rechtstreeks aan de Geselecteerde aannemer betaald. De eigenaar-bewoner resp. in 
geval van huur van de woning de eigenaar dient in voorkomend geval schriftelijk de verplichting te 
aanvaarden tot gehele en onvoorwaardelijke terugbetaling van hetgeen ten onrechte als voorschot is 
of wordt uitbetaald. Het Bestuur kan daarvoor zekerheidsstelling verlangen. 
 
Artikel 14.  Hardheidsclausule 
 
Indien een strikte toepassing van deze regeling zou leiden tot een beslissing die onmiskenbaar als 
onredelijk moet worden aangemerkt kan het Bestuur van het gestelde in de regeling afwijken. 

 
Artikel 15.  Rechtsbescherming 
 
Een belanghebbende kan tegen een besluit van het Bestuur bezwaar aantekenen bij het Bestuur. Op 
de behandeling van bezwaren is de Algemene wet Bestuursrecht van toepassing. 
 
Aldus gewijzigd vastgesteld door het Bestuur op 10 december 2015. 
 
 

   

 


