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Toelichting bij het overzicht 
 

Goed om te weten bij het lezen van dit overzicht: 

 

Onderscheid tussen melding en aanvraag: een melding betreft de aanmelding van de schade door 

een gedupeerde bij RVO. Er is pas sprake van een aanvraag als de gedupeerde het schaderapport van 

de taxateur heeft ondertekend en RVO dit rapport van de schade-expert heeft ontvangen.  

 

Verduidelijking van het proces: 
• Alle meldingen worden door RVO gecontroleerd. Uitsluitend als een melding voldoet aan de 

voorwaarden van de regeling en binnen het vastgestelde schadegebied valt, stuurt RVO de 

melding door naar de schade-expert.  

• Nadat de schede-expert een schaderapport heeft opgesteld, stuurt de schade-expert dit rapport 

per e-mail aan de melder van de schade.  

• Vanaf het moment dat de melder het ontvangen schaderapport heeft ondertekend, en RVO dit 

rapport heeft ontvangen van de schade-expert, is er sprake van een aanvraag. Vanaf dit 

moment kunnen de beoordelaars van RVO starten met de beoordeling van de aanvraag. 

Interpretatie van de cijfers 

Het totaal aantal uitbetaalde schades wijkt af van het aantal meldingen dat bij de RVO is 

binnengekomen. Dit heeft meerdere oorzaken:     
• Een deel van de aanvragen is nog in behandeling. 

• Sommige gedupeerden hebben hun schademelding ingetrokken, bijvoorbeeld omdat hun 

verzekering inmiddels de schade heeft vergoed.  

• Van de schade van sommige gedupeerden kan nog geen schaderapport worden opgemaakt, 

omdat het proces met de verzekeraar nog loopt of omdat men nog in afwachting is van offertes 

in het kader van herstel. 

• Sommige aanvragen zijn afgewezen. 

• Bij sommige aanvragen blijft het vastgestelde schadebedrag onder het drempelbedrag en komt 

het derhalve niet tot een uitbetaling.  
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