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Hoe het begon…
• Na jaren discussie, op 31 januari 2018 nieuw 

schadeprotocol en -besluit 

• De overheid neemt de schadeafhandeling in 
Groningen op zich en NAM wordt op afstand 
geplaatst. 

• TCMG opgericht om de schadeafhandeling ter 
uit te voeren

• Opdracht TCMG: rechtvaardig, ruimhartig, 
onafhankelijk, voortvarend en met oog 
voor de menselijke maat besluiten nemen 
over aanvragen tot schadevergoeding én 
afhandelen acuut onveilige situaties 
(AOS)



• Vergoeding van schade die gerelateerd is aan beweging van 
de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van 
het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg.

•Er moet sprake zijn van fysieke schade aan gebouwen of 
werken, of van materiele schade (bijv. inkomensschade) 
die daarvan het gevolg is.

•TCMG gaat niet over: 
o Aanvragen die door NAM/CVW zijn of nog worden 

behandeld
o Immateriële schade
o Waardevermindering van huizen
o Versterking van huizen

Waar gaat de TCMG over (en waarover niet)?



Schademelding 
doen



Bevestiging



Deskundige en 
zaakbegeleider



Reactie (‘zienswijze’) op 
deskundige



Schadeopname



Het adviesrapport



Reactie (Zienswijze) op 
adviesrapport



Voorbereiden 
besluit



Besluit over 
uw schade



Bezwaar



•Verhoging aantal deskundigen

•Inzetten aannemers voor opname en calculatie 
schade

•Woningbouwcorporaties laten zelf opname en 
calculatie doen

Versnellingsmaatregelen



Stand van zaken schade-afhandeling



Stand van zaken AOS



Verwachting*:

• Eind 2019 bij alle huidige bijna16.000 niet-afgehandelde schademeldingen een schade-opname. 
• Eind 2019 heeft veruit het grootste deel van deze meldingen een besluit (met uitzondering van 

de complexe dossiers die veel tijd in beslag kunnen nemen).

Doel is:
• Eind 2019 een ‘ijzeren voorraad’ van zo’n 3000 schademeldingen. Gebaseerd op:

• Complexe dossiers hebben langere doorlooptijd.

• Aanname dat er ca 750 nieuwe aanvragen per maand binnen blijven komen.
• Doorlooptijden per dossier zo’n 10 weken en stabiel.

*Onder voorbehoud van zware aardbeving of andere bijzondere omstandigheden f

Verwachting



• Na een periode van opbouw, inrichten en oplossen belangrijke knelpunten (m.n. tekort onafhankelijke deskundigen) is de schade-afhandeling stroomversnelling aan het komen. 
• Nog geenszins reden tot tevredenheid, veel Groningers wachten al veel te lang.

Focus op:
- Verhogen aantal besluiten.

- Voortvarend oppakken van de complexe(re) dossiers.

Uitdagingen komende tijd:
- ICT

- Werving onafhankelijke deskundigen met specifieke expertise Erfgoed, agrarische objecten, MKB.
- Balans weten te behouden tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid. Tegelijkertijd permanent leren en verbeteren van onze aanpakken.

Conclusie



Conclusie



Beoordelingskader

Piet van Staalduinen

Panel van deskundigen



• Wettelijk bewijsvermoeden

• Criterium tijdelijk panel

• Gevolgen criterium

• Twee criteria

• Kaartje met effectgebied

Inhoud



Wettelijk bewijsvermoeden art. 

6:177a BW
Bij fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard 

redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van 

de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve 

van het winnen van gas uit het Groningenveld of de gasopslag 

Norg zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade veroorzaakt is 

door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk.



Taak tijdelijk panel

• Leg art. 6:117a BW uit op een zodanige wijze dat die bepaling 

hanteerbaar wordt. Betrek daarbij ‘ruimhartigheid’.

• Hoe ver strekt het bewijsvermoeden? 

 > Weerlegging mogelijk?

> Wat doe je als er mogelijk ook een andere oorzaak is? 



Criterium tijdelijk panel
• Het bewijsvermoeden geldt alleen voor het effectgebied van een 

mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het 

Groningenveld en de gasopslag Norg.

• Bewijsvermoeden houdt in: schade die naar haar aard veroorzaakt 

zou kunnen zijn door mijnbouwgerelateerde bodembeweging 

(trilling, verzakking) wordt vermoed dat te zijn.  

• Vermoeden is weerlegd indien het evident en aantoonbaar is dat 

iets anders de uitsluitende oorzaak is.



Door TCMG overgenomen criterium 
reikt ver

Vragen die TCMG in concreet geval moet stellen:

• Is er schade? Heeft deze aanvrager de schade geleden? Zou dat 

mijnbouwgerelateerde schade kunnen zijn?

• Zo ja, is er reden aan te nemen dat uitsluitend een andere oorzaak 

de schade heeft veroorzaakt? Is dat evident en aantoonbaar? 

Welke is dan die andere oorzaak of zijn dan die andere oorzaken? 

• Rol deskundige van groot belang!



Aard van de schade

Alleen bij de volgende fysieke schades kan worden uitgesloten dat 

er een relatie is met bodembewegingen door mijnbouwexploitatie:

• Verkleuring, vlekvorming

• Bladderen van verfwerk

• Veroudering, verwering



Voorbeelden van schades

• Scheuren in voegwerk buitenmuren. Naar aard mogelijk 

aardbevingsschade. Als niet kan worden uitgesloten dat ze zijn 

ontstaan/verergerd door een aardbeving schade vergoeden. 

• Idem bij krimpscheuren in bakstenen of binnenmuren. Maar ze 

kunnen toch goed een andere oorzaak hebben? 

• Openscheuren van bestaande naden? 

• Schade aan fundering, daken, idem.



Tegenwerpingen

1. Krimpscheuren komen overal voor. Kunnen vele oorzaken 

zijn.

2. Gedupeerde hoeft er niet beter van te worden. 

3. Slecht onderhoud speelt een rol (bij scheur in voegwerk).

4. De samenstelling van de bodem onder gebouw is ongelijk, 

dus geen wonder dat er verzakking optreedt.



Toepassing criterium
1. De krimpscheur kan toch ontstaan zijn c.q. verergerd zijn door 

trillingen of verzakking veroorzaakt door aardbevingen.  

2. Verrijking: Je kan niet tegen een gedupeerde zeggen: de scheur is 

hersteld, de ene muur is voor een deel opnieuw gewit, wit zelf de 

rest maar. Ruimhartigheid speelt een rol.

3. Ernstig achterstallig onderhoud kan bij grote schade leiden tot 

aftrek wegens ‘eigen schuld’. Is juridisch oordeel, dus niet aan de 

deskundige. Hij moet wel onderhoudstoestand vermelden.

4. Ongunstige samenstelling bodem sluit niet uit dat aardbeving 

verzakking veroorzaakt heeft. Geen evidente, aantoonbare 

uitsluitend andere oorzaak.



• Lastig blijft wanneer op grond van het oordeel van de deskundige 

vaststaat dat er een andere (of meer andere oorzaken) zijn en dus 

een aardbeving geen rol gespeeld heeft. Hoe zeker moet 

deskundige zijn? M.i. zeker van zijn oordeel zijn, maar 100% 

zekerheid bestaat niet. 

• Minimaal andere oorzaak noemen, aantonen en schade daardoor 

verklaarbaar  achten. In het algemeen niet uitvoerig naar op zoek 

gaan indien die niet evident is. 

• Voorbeelden: heiwerk in directe omgeving, totaal ondeugdelijk 

uitgevoerde verbouwing.

Zijn er geen onopgeloste vragen over? 



Mijnbouwwerk ten behoeve van het 
winnen van gas uit het Groningenveld

• Het bewijsvermoeden geldt alleen voor het effectgebied van een 

mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het 

Groningenveld en de gasopslag Norg.



Twee criteria
1) Schadeobject is gelegen binnen 6 km van het Gasopslag 

Norg of het Groningenveld of

2) De trillingssterkte als gevolg van historische bevingen met 

epicentrum in het Groningenveld heeft ter plaatse van het 

schadeobject een niveau van 2 mm/s met een kans van 1 % 

overschreden.

De twee criteria zijn aanvullend, aan één van de twee moet 

voldaan zijn:



Overwegingen 2e criterium

De afstand tot het epicentrum van een beving, waarbij de 

sterkte van de trilling van de bodem zodanig is afgenomen dat:

• Deze gemiddeld een vergelijkbare sterkte heeft als de vaak 

voorkomende pieken van achtergrondtrillingen (ca. 0,5 mm/s)

• In uitzonderlijke gevallen het niveau 2,0 mm/s met een zeer 

kleine kans van 1 % wordt overschreden.

• Het aantal gevallen waarin schade zou kunnen optreden op 

een nog grotere afstand naar verwachting kleiner is dan 1 op 

het totaal aantal gebouwen dat op een grotere afstand is 

gelegen.



Met welke onzekerheden is bij 
bepaling van de 1 % 
overschrijdingskans rekening 
gehouden?1. Onzekerheden in de locatie van het epicentrum van de 

beving

2. Onzekerheden in de bepaling van de magnitude van de 

beving

3. Ongelijkmatige uitstraling van de trillingen rondom het 

epicentrum

4. Onzekerheden in de opbouw van de bodem

5. Onzekerheden in het gehanteerde rekenmodel



Toepassing van het 2e criterium
Het 2e criterium moet voor de locatie van een pand worden getoetst 

voor alle opgetreden bevingen met een epicentrum in het 

Groningenveld:

Sinds datum bouw pand (of)

Sinds datum overdracht pand* (of)

Sinds datum vorige schademelding

De afstand die hoort bij het 2e criterium is afhankelijk van de 

Magnitude van de beving en verschilt dus per beving.

*) afhankelijk van eventuele cessie van de schade.
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