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1. Oprichting en taak TCMG



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

Mijnbouwschade Groningen en (bijbehorend) 

Protocol.

• De overheid neemt de schadeafhandeling in 

Groningen; NAM wordt op afstand geplaatst.



Waarom gekozen voor afhandeling in publieke domein?  

• Uitzonderlijke situatie (die noopt tot onder meer compensatie van ongelijkheid van middelen en 

kennis)

- grote aantallen, relatief gelijksoortige schades,

- in korte tijd, 

- in één regio, en 

- één schadeoorzaak.

-Vgl. argumenten introductie wettelijk bewijsvermoeden van art. 6:177a BW

• Onvrede met de afhandeling van mijnbouwschade tot dan toe:  onvoldoende voortvarend en 

onvoldoende rechtvaardig ervaren (“slager keurt eigen vlees”) 

• Behoefte aan laagdrempelige, overzichtelijke afhandeling ( voorbereiding en rechtsbescherming), 

met relatief beperkte kosten (deskundige(n); griffierecht; rechtsbijstand; risico pkv).

Politieke keuze januari 2018



1 Het nemen van besluiten op aanvragen tot vergoeding van (samengevat) 

mijnbouwschade met overeenkomstige toepassing van het civielrechtelijke

aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

2. Afhandelen van meldingen van Acuut Onveilige Situaties (AOS).

Kerntaken TCMG



Volgens Besluit mijnbouwschade Groningen, Protocol en toelichting(en):

• Rechtvaardig,

• Ruimhartig, 

• Voortvarend en 

• Met oog voor de menselijke maat 

• Afhandelen van mijnbouwschade met overeenkomstige toepassing van het 

civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

• Door een onafhankelijk bestuursorgaan,

• Met bijbehorende bestuursrechtelijke voorbereiding en rechtsbescherming. 

Doel TCMG



Enige verschillen afhandeling via bestuurs(proces)recht/burgerlijk (proces)recht:

• Bestuur onderworpen aan specifieke bestuursrechtelijke (geschreven en ongeschreven) 

normen (o.a. Voorbereiding, motivering, gelijkheidsbeginsel)

• Ongelijkheidscompensatie

• - Kennis/middelen

• - Inschakeling onafhankelijke deskundigen door (en voor rekening van) bestuursorgaan

• Griffierechten verschillen

• Niet of nauwelijks risico proceskostenveroordeling burger

• Geen verplichte procesvertegenwoordiging

Burgerlijk recht/bestuursrecht



• 1 februari 2018 start Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) spoedoperatie

om uitvoeringsorganisatie (ondersteuning Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 

Groningen) op te bouwen.

• Leden TCMG op 9 maart 2018 door Minister voor Rechtsbescherming benoemd

• 19 maart 2018 moet het schadeloket operationeel zijn.

• Taak TCMG: naar inhoud én schaal uniek. 

Hoe het voor de TCMG begon…



19 maart: "schadeloket" geopend
Minister tevreden De Groninger: eerst zien, dan geloven



2. Procedure



TCMG – organisatie
Minister van EZK

Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen 

(TCMG)
- Bas Kortmann (vz)

Deelcommissie mijnbouwschade
- -Bas Kortmann ( vz)

Deelcommissie bezwaar
- Wouter van de Wetering (vz.) 

Onafhankelijke commissie 
advisering bezwaarschriften

- Thijs Drupsteen (vz)

- Mandaat

- Volmacht

- Machtiging



1. Aanvraag om schadevergoeding (Artikel 2 Schadeprotocol)

2. Benoeming deskundige ter advisering (artikel 5 Schadeprotocol)

- Zienswijze binnen 2 weken m.b.t. deskundige (artikel 5 lid 4 Schadeprotocol)

3. Oplevering adviesrapport door deskundige (artikel 6 lid 2 Schadeprotocol)

- Zienswijze binnen 2 weken m.b.t adviesrapport (artikel 6 lid 5 Schadeprotocol)

4. Beslissing op aanvraag om schadevergoeding (artikel 7 Schadeprotocol)

- termijn: 12 + 6 weken, tenzij een tweede advies wordt gevraagd (voorlopige werkwijze 

TCMG)

5. Bezwaar / beroep / hoger beroep

Schadeproces onder BmG



Beperkingen taak TCMG:

1. De aard van de gestelde schadeoorzaak,

2. De aard van de (beweerdelijk) beschadigde objecten, en

3. De aard van de (gestelde) schade, en

4. Het tijdstip van ontvangst van de aanvraag, en

5. De behandeling van de aanspraak van de aanvrager op vergoeding van de gestelde 

schade door andere instanties, en

6. De vorm waarin schade vergoed kan worden.

NB: veel van deze beperkingen worden in het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade 

Groningen opgeheven.

Beperkingen taak TCMG



Zaakbegeleiding



• Tot nu toe in het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht een onbekend 

fenomeen.

• Kerntaak: “ontzorgen” van de aanvrager. 

• Wat betekent dat? 

• Geen gemachtigde van de TCMG.

• Begeleidt aanvrager in het doolhof van instanties, procedures en procedurele 

stappen rond afhandeling van mijnbouwschade.

• Achterhaalt wat de werkelijke vraag is van de belanghebbende en legt deze 

voor aan iemand binnen de organisatie die deze vraag kan beantwoorden 

(Belangrijker dan terstond, zelf het juiste antwoord geven).

Zaakbegeleiding



• .

Advies van deskundige



• De TCMG kan naar aanleiding van een aanvraag om schadevergoeding een 

deskundige of een commissie van deskundigen aanwijzen om te adviseren over 

de op de aanvraag te nemen beslissing (art. 5 Protocol mijnbouwschade 

Groningen).

• Tot nu toe ongebruikelijk bij schadeclaims gebaseerd op onrechtmatige daad 

- Zowel in het bestuursrecht, als in het burgerlijk recht.

• Tot nu toe gangbaar bij de beoordeling van aanvragen om vergoeding wegens 

rechtmatige daad in het bestuursrecht 

- Nadeelcompensatie (waaronder tegemoetkoming in planschade)

- Zorgvuldige voorbereiding schadebesluit.

Advies van deskundige



3. Voortgang



Voortgang



Voortgang



• Bezwaren totaal 187 (dat is 3,5 % van de besluiten).

- verdagingsbeslissingen

- causaliteit

• (Nog) geen (hoger) beroepen.

Bezwaar / beroep



Acuut Onveilige Situatie (AOS)



4. Indrukken



.

Indrukken van eerste jaar



Bestuurlijke spaghetti 



137 functionarissen in 4 jaar tijd 



• Toen de TCMG aantrad was er al een ondersteunende organisatie, die binnen 

zeer korte tijd tot stand moest komen; deze was in zijn opzet niet helemaal 

uitgerust voor de bijzondere taak die de TCMG heeft gekregen: 

- kwaliteit/kwantiteit van personeel;

- ICT

• (Veel) te weinig onafhankelijke deskundigen beschikbaar (10 – 15 per dag).

• Van 13.500 dossiers van CVW/NAM bevatte slechts een ondergeschikt deel 

opnames

• Tijdige beschikbaarheid NAM-dossiers / e.a. AVG-problemen.

• Voortvarendheid van afhandeling ernstig in het gedrang.

Indrukken van eerste jaar



• Openheid en transparantie over voortgang en gevoelige onderwerpen worden 

gewaardeerd (website, sociale media, interviews, persberichten, overleggen e.d).

• Relatie met maatschappelijke organisaties (Groninger Gasberaad en Groninger 

Bodembeweging): minstens 1 x per maand overleg.

• Bezoeken aan Groningers met mijnbouwschade.

• Regelmatig overleg met regionale bestuurders, en rijksambtenaren.

• Informeren minister van EZK en minister voor rechtsbescherming

• Veel aandacht voor (en van) lokale pers (DvhN en RTV Noord)

Inmiddels…



• Aannemen aanvragen om schadevergoeding (telefonisch en online) verloopt relatief 

goed;

• Ruim 80 zaakbegeleiders die waardering van aanvragers krijgen;

• AOS – team is in bedrijf en heeft inmiddels ruim 740 afgehandeld;

• De gehele cyclus van melding – opname – rapportage – besluit (inclusief de 

bijkomende kosten) is operationeel.

Inmiddels ….



• Onafhankelijke deskundigen: per december 2018 – na Europese aanbesteding - circa 

100 onafhankelijke deskundigen per dag beschikbaar (streven: 4/500 opnames per 

week).

• Aantal opnames per week neemt inmiddels aanzienlijk toe. Probleem: van opname naar 

rapport!

• Aantal besluiten per week overtreft sinds begin van dit jaar aantal binnengekomen 

aanvragen.

• Voortvarendheid afhandeling is nog steeds bron van (grote) zorg (met name ICT).

Inmiddels ….



5. Uitdagingen



• ICT

• Groot aantal, onafhankelijke deskundigen nodig, met name voor ‘complexe’ dossiers zoals 

monumenten en agrarische bedrijven. 

• Hoe kan de TCMG er voor zorgen dat de onafhankelijke deskundigen – doorgaans 

bouwkundigen – het beoordelingskader – het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en 

schadevergoedingsrecht op juiste wijze – o.a. met inachtneming van het  

gelijkheidsbeginsel – hanteren? Hier gaat collega Van Buuren straks nader op in.

• Kwartier maken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen

‘Uitdagingen’
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