
 

Miljoenenclaim hoogwater van zorggroep 

Adelante ook afgewezen 

06-08-2021 om 14:26 door Hennie Jeuken 

 
Puinruimen bij Adelante in HouthemAfbeelding: Ermindo Armino 

Net als verschillende ondernemers krijgt ook zorggroep Adelante de schade 

als gevolg van hoogwater niet vergoed door de verzekeraar. De 

miljoenenclaim is door de internationale beursverzekeraar VLC 

afgewezen. 

Adelante Kind & Jeugd in Valkenburg werd door de watersnood zwaar 

getroffen. De schade wordt geraamd op vijf tot tien miljoen euro. En die wordt 



vooralsnog niet uitgekeerd, laat bestuursvoorzitter Henri Plagge weten. „Dit 

betekent veel onzekerheid.” 

Op het complex in Houthem verzorgt Adelante speciaal onderwijs en revalidatie 

voor ruim 320 kinderen met een beperking. De gebouwen op het terrein zijn 

(deels) verwoest. „Het wordt een complete renovatie. We denken over twee 

maanden te weten hoe we dit herstelproject uitvoeren. Dat is ook het moment 

waarop je duidelijk moet hebben hoe je het financiert.” 

Overleg 

Plagge geeft het niet helemaal op. „De verzekeraars zijn nog steeds in overleg. 

Daar zit nog wel een sprankje hoop. Ik hoop dat ze tot inkeer komen.” Adelante 

is verzekerd bij beursverzekeraar VLC. Op deze beurspolis hebben zes 

verzekeraars, zoals het Duitse Allianz, ingetekend. „Dit gaat natuurlijk om heel 

grote polissen, die zijn overigens beslist niet goedkoop. Verzekeraars willen het 

risico spreiden, vandaar deze constructie.” 

Voorwaarden 

Volgens de standaardvoorwaarden, zo zeggen de verzekeraars, zou de polis 

geen dekking geven voor overstromingen, zoals het overlopen van beken. 

Adelante ziet dat anders. „Wij lezen de polis zo dat dit wél onder de dekking 

valt, maar de verzekeraar tot nu toe niet. Ik hoop dat we binnen een paar weken 

duidelijkheid krijgen wat hun eindstandpunt is.” 

Lees ook: Gros leerlingen van door watersnood Adelante naar pand Stella 

Maris 

Overheid 

Als de verzekeraars het definitief laten afweten, kijkt de bestuursvoorzitter naar 

de overheid. ,,Dan zijn we aangewezen op wat het kabinet doet met de 

rampenwet en wat er uit het noodfonds moet komen. Maar daar is nog niets 

over bekend. Er moet eerst een ministerieel besluit over komen. Dat kan een tijd 

duren.” 

Banken 

Intussen zitten ze bij Adelante niet stil. ,,We hebben eerst gefocust op interim 

huisvesting, die is inmiddels geregeld. We praten nu met allerlei partijen zoals 

banken om te kijken hoe we deze onzekere periode kunnen overbruggen.” 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210805_94272641
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210805_94272641

