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Inleiding 
In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn evalueerde het COT Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement (COT) het crisismanagement rond de flatexplosie in de 
Argostraat op 6 december 2010. De aangerichte schade was aanzienlijk. Eén persoon kwam 
hierbij om het leven. Er ontstonden direct geruchten over de oorzaak van de explosie en 
mogelijke opzet. De explosie, de schade en de hierop ontstane onrust leidden tot de inzet van 
de crisisbeheersingsorganisatie. Naast de hulpdiensten had ook de gemeente een specifieke 
rol, zowel als onderdeel van de multidisciplinaire respons als voor 'de gemeentelijke 
processen'. Voorbeelden van dit laatste zijn: voorlichting, registratie van bewoners (CRIB) 
schaderegistratie (CRAS) en opvang en verzorging.  
 
Hoofdconclusie: het crisismanagement was adequaat. Natuurlijk zijn er lessen te leren. Ten 
minste één les is relevant voor alle gemeenten: hoe om te gaan met schadevraagstukken 
(CRAS)? Dit vraagstuk speelde niet alleen na de flatexplosie, maar speelt na iedere ramp.  
 
In het verder doordenken van het schadevraagstuk zijn twee vragen richtinggevend:  
1) welke rol wil de gemeente spelen bij schade; 
2) hoe krijgt de gemeente na een ramp tijdig inzicht in de relevante schadevraagstukken?  
 
De huidige voorbereiding op schadevraagstukken bij rampen biedt hierop geen antwoord. Dit 
blijkt uit de ervaringen die wij hebben opgedaan in de acute advisering na rampen of crises. 
Het sluit aan bij de ervaring met de afhandeling van schades vanuit onze collega's bij Aon.2 
 
'Klassieke voorbereiding': Centrale Registratie Afhandeling Schade (CRAS) 
Schadevraagstukken spelen bij iedere ramp of crisis. Dit gaat van materiële tot immateriële 
schade. Van extra kosten die hulpdiensten en de gemeente maken tot en met fysieke schade 
aan gebouwen en voorzieningen. Schade is dan ook een vast onderdeel van de 
voorbereiding van de crisisbeheersing. Dit komt samen in het gemeentelijke 'proces' Centrale 
Registratie Afhandeling Schade (CRAS). Dit proces komt erop neer dat een gemeente na een 
ramp gedupeerden oproept schade te melden. Dit onder meer door het invullen van een 
schadeformulier. Deze informatie moet de gemeente inzicht geven in de omvang van de 
schade. Dit is een wettelijke taak. 
 
Met een dergelijke oproep wordt de verwachting gewekt dat de gemeente ook iets met de 
afhandeling van de schade gaat doen. Dat is echter niet het geval. De gedupeerde zal zich bij 
zijn eigen verzekeraar moeten melden. Maar wat heeft de gemeente wel te bieden? 
 
Uitdaging 1: hoe vorm en inhoud te geven aan 'caring government'? 

                                                 
1 De evaluatie is te vinden op 
http://www.alphenaandenrijn.nl/INTERNET/Communicatie/Documenten/persbericht/COT%20evaluatie%
20flatexplosie%20Alphen%20aan%20den%20Rijn.pdf 
2 Het COT is onderdeel van Aon Nederland: www.aon.nl of www.cot.nl.  
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In de praktijk blijkt CRAS niet te voldoen. Het gaat om veel meer dan het inzichtelijk maken 
van de schade zoals gemeld door gedupeerden. De uitdagingen die voorliggen zijn divers en 
complex. Veel van deze uitdagingen raken aan de cruciale vraag hoe ver de gemeente wil 
gaan richting gedupeerden. Hoe wordt caring government ingevuld? 
 
Enkele voorbeelden van vraagstukken die kunnen spelen: 
- De vervangende woonruimte moet worden ingericht. Worden dit nieuwe meubels of wordt 

het de kringloopwinkel? 'Krijgen' gedupeerden de spullen of wordt het bruikleen? 
- Ondernemers komen in de problemen: krijgen de ondernemers een voorschot? Een 

lening? Of compensatie die zij mogen houden? Wat zijn de (rand)voorwaarden? Wat zijn 
de criteria? 

- Individuele burgers lopen tegen knelpunten aan richting hun verzekeraar: gaat de 
gemeente de partijen samenbrengen? Gaat de gemeente namens boeren steun vragen 
bij het Rijk? Gaat de gemeente namens gedupeerden contact leggen met verzekeraars of 
het Verbond van Verzekeraars om te zoeken naar (collectieve) oplossingen? 

- Mensen blijken niet of onderverzekerd: gaat de gemeente financieel ondersteunen? Gaat 
de gemeente alternatieve fondsen zoeken?  

 
Het gaat vooral om het maken van bewuste keuzes. Geen carte blanche. Geen toezeggingen 
die niet na kunnen worden gekomen. Wel, op maat, keuzes over welke hulp wordt geboden. 
Dit is een onderwerp dat past in een plan van aanpak voor de nafase. In een dergelijk plan 
zijn de relevante thema's die kunnen spelen in de nafase uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan 
is het opgstelde plan van aanpak voor de nafase van het schietdrama in Alphen aan den Rijn. 
Zo is onder meer beschreven hoe de gemeente om zou gaan met schade bij ondernemers. 
 
Ook het onderwerp eigen schade van gemeente en hulpdiensten is een vraagstuk dat ons 
inziens meer aandacht behoeft in de voorbereiding. CRAS gaat vaak niet over de eigen 
schade van hulpdiensten en gemeenten: de extra inzet, informatiebijeenkomsten, opvang, 
herdenking, beveiliging, etc. Dergelijke kosten zijn direct na de ramp geen issue, maar al snel 
daarna wel. Een eerder geleerde les is bijvoorbeeld het direct benutten van een specifieke 
kostenplaats voor rampgerelateerde kosten en/of uren. 
 
Uitdaging 2: snel inzicht krijgen in waarschijnlijke schade en waarschijnlijke dekking 
Schadevraagstukken vergen tijd. Het kost tijd om uit te zoeken wat de schade is en 
vervolgens om uit te zoeken waar de schade eventueel kan worden verhaald. Wat was de 
oorzaak van de ramp? Wat is er wel of niet en op welke wijze gedekt? Welke andere 
mogelijkheden zijn er om de schade te vergoeden? Dit nog afgezien van eventuele juridische 
procedures.  
 
Na een ramp is er directe en indirecte schade en worden er kosten gemaakt. Om tijdig in te 
kunnen spelen op schadevraagstukken is het zaak om snel inzicht te krijgen in deze 
vraagstukken. Welke types schade zijn er? Welke groepen gedupeerden zijn er? En vooral: 
wat zijn voorspelbare knelpunten? Dit hoort bij de diagnose van de nafase: waar gaan 
gedupeerden tegenaan lopen? Welke schade is mogelijk niet gedekt? Wat kan een getroffen 
bedrijf waarschijnlijk niet betalen en komt mogelijk terecht bij de gemeente? Zijn er 
onverzekerden? Hoe snel komen zij in acute financieringsproblemen?  
 
Een dergelijke analyse voor de korte, middellange en lange termijn helpt bij de te maken 
bestuurlijke keuzes. Het maakt het ook mogelijk gedupeerden goed te informeren en te 
adviseren. 
 
Gemeenten moeten weten wat de relevante 'spelers' zijn als het gaat om 
schadevraagstukken. Wat is de rol van Salvage? Wat kan het Verbond van Verzekeraars 
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betekenen? Wat doet de Verzekeringshulpdienst (VHD)? Wat mag worden verwacht van de 
eigen verzekeringsadviseur of broker? Hoe werkt het als je een Rijksbijdrage wilt als 
gemeente op basis van de Wet Veiligheidsregio? Wanneer is de Wet tegemoetkoming 
schade bij rampen van toepassing? De antwoorden op deze vragen moeten bekend zijn bij 
diegenen die binnen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor CRAS. 
 
Het schadevraagstuk raakt direct aan het juridische vraagstuk. Is de gemeente aansprakelijk? 
Kan een eventuele actie een precedentwerking hebben? Is een voorschot / compensatie niet 
gelijk aan een schuldbekentenis? Ook speelt de vraag wie opdrachtgever moet zijn voor 
bepaalde activiteiten: moet het getroffen bedrijf opdracht geven tot het reinigen of moet de 
gemeente dat doen? Wat betekent dat voor het eventueel verhalen van kosten?  
 
Conclusie: voorbereiding moet fundamenteel anders 
Een goede voorbereiding van gemeenten op schadevraagstukken na rampen vergt meer dan 
het huidige proces CRAS. Wij pleiten voor het herzien van dit proces: beschouw CRAS als 
schademanagement en niet als schaderegistratie. Dit als belangrijk onderdeel van het werk 
van het Team Bevolkingszorg binnen de organisatie van de crisisbeheersing.  
 
Het moet vooral gaan over het snel na een ramp: 
1) onderbrengen van schadevraagstukken in een bredere aanpak van de nafase;3 
2) zicht te krijgen op de vermoedelijke schadevraagstukken en op waarschijnlijke 

knelpunten per type gedupeerde; 
3) bewuste bestuurlijke keuzes te maken over hoe ver de gemeente wil gaan als het gaat 

om gedupeerden en schade (caring government); 
4) binnenhalen van benodigde expertise: schade, verzekeringen, juridische zaken; 
5) aan kunnen sluiten bij gespecialiseerde instanties met een rol in het schadevraagstuk 

(Salvage, Verbond van Verzekeraars & Stichting Bureau Coördinatie Expertiseorgani-
saties (BCE), etc.). 

 
Dit behoeft aandacht in de voorbereiding, zowel in planvorming als in oefeningen en 
opleidingen. Op dit moment worden in veel Veiligheidsregio's de verschillende processen 
opnieuw ontworpen. Ons advies is om dit ook te doen voor CRAS. 
 
Contact  
Voor vragen / opmerkingen naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met het 
COT via 070 312 20 20 of cot@cot.nl. 
 
 
 

                                                 
3 Zie voor tips over de nafase: COT, En nu…? Handboek voor de nafase van incidenten, rampen en 
crises, Boom Lemma. Zie ook http://www.cot.nl/expertise/nafase/index.html 


