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Governance: Regelaaiern

• Inrichting en uitvoering van bestuur

• Problematiek leidend

• Meerdere disciplines

• Recht niet leidend

• Mix van

– Privaatrecht (NAM / CVW)

– Bestuursrecht (overheid)



Vertrouwen? Wantraauwn!

• Mens als sense-maker en autonoom wezen

• Behoefte aan ‘transparantie’

• Trust (confidence)

• Bas Heijne, 2016

Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens. 

– Begrijpen

– Stuur in handen
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Transparantie? Waarboudel!

• Wie is bevoegd, welke procedures en welke normen?

• Bij afhandeling mijnbouwschade loopt van alles door elkaar

• ‘Governance’; ‘publiek-private samenwerking’

• Privaatrecht

– NAM / CVW; cie bijzondere situaties;  onafh raadsman

• Bestuursrecht

– EZ, Sodm, Tcbb; provincie, gemeente, waterschap

• NCG: ambtenaar EZ

– 1e knelpunt: overheidstaken èn “privaatrechtelijke” 
adviestaken

– 2e knelpunt: geen bevoegdheden die dekken wat NCG 
feitelijk doet 4



Körde wetn
• Governance-criteria

– Legaliteit (wettelijke grondslag en wetmatigheid)

– Transparantie

– Efficiëntie

– Verantwoordelijkheid
Deze criteria zijn van een verschillende orde! Je kunt het hebben over meer of 
minder transparant, efficiënt of verantwoordelijk, maar niet over een beetje
de wet inachtnemen! Ook anderszins is de gelding van de wet absoluut!

• Legaliteit: publiekrecht

• Mijnbouwschade: privaatrecht

– Autonomie ipv legaliteit

• Gelding van de wet: harde randvoorwaarde
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Overheid (EZ, SodM, Tcbb)

boven de partijen

vergunning (concessie)

instemmingsbesluit

gaswinning

instemmingsbesluit 

gaswinning

- onr: schadeverg

- recht: nadeelcomp

coulancecompensatie

onrechtmatig toezicht

WTS

onrechtmatige daad, bw

burgerlijke rechter

NCG

Onafh raadsman

Best. Stuurgroep

Maatsch Stuurgroep

Gasberaad, GBB

Burgers

Bestuursrechter

RvS
Bestuursrechter

RvS

NAM

CVW

preventie, mbw

Waarborgfonds
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Gasgebouw werkt door in schadeafhandeling: 
pertijschop

NAM en overheid (EZ, NCG) regelen en bepalen
de schadeafwikkeling: invloed op protocol en handboek 
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Gelding van de wet: nait aans!
• 6:177 BW, risicoaansprakelijkheid

– Exploitant: NAM, EBN

– 6:184; incl kosten redelijke maatregelen ter voorkoming of 
beperking van schade

• 33 Mbw, preventieplicht

– Vergunninghouder: NAM

– ‘neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem 
gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg 
van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte 
activiteiten: […] b. schade door bodembeweging wordt 
veroorzaakt, c. de veiligheid wordt geschaad […]
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Gelding van de wet: nait aans!

• Dwz dat welke oplossing ook wordt gekozen, de bewoners 
nooit minder mogen krijgen dan waar ze volgens het BW en 
de Mbw recht op hebben!

• Overheidsregie mag dat niet negatief beïnvloeden!

• Schadeafhandeling is juridische en geen politieke en 
bestuurlijke kwestie
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Het (democratisch) afgesproken
wettelijke model: zo mout

• Aansprakelijkstelling NAM (en EBN) ogv 6:177 BW (en 33 Mbw)

• Mogelijkheid van minnelijke schikking

• Mogelijkheid van civiele procedure

• Knelpunt van geen reële toegang (6, 13 EVRM)

– Ongelijke partijen: one shotters en repeat player

– Proceskosten en -risico

• Oplossingen

– In burgerlijk procesrecht elementen van bestuursprocesrecht

– Fonds proefprocessen; rechtshulp en expertise (Van Tongeren)
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NAM (en EBN) op afstand
Hol joe d’r boetn

• 6:177 BW (33 Mbw): NAM nooit buiten spel

• Immers privaatrechtelijke aansprakelijkheid

• Autonomie: NAM kan instemmen met andere vorm van 
schadeafhandeling (overeenkomst)

• Legaliteit: een (nwe) wet kan grondslag vormen voor 
andere vorm van schadeafhandeling

• Idem tav EBN!

• Nooit minder dan het (democratisch) afgesproken 
model: 6:177 BW en 33 Mbw!
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Afstand door schadefonds:
lösse geldpude

• Inhoudelijk altijd volgens criteria BW

– Geen politiek-bestuurlijke inmenging

• Inzet van

– Onafhankelijk en onpartijdige juristen

– Experts mijnbouwschade

• Periodieke betaling door NAM (en EBN)

– NAM moet erop kunnen vertrouwen dat geen blanco 
cheque wordt gegeven

– NAM moet niet onder regie staan van belanghebbende 
partij EZ (medeaansprakelijke partij EBN)

13



Schadefonds: lösse geldpude
• Privaatrechtelijk (vordering)

– Volgens BW

– Arbiters (adviseurs, privaatrechtelijke voorprocedure)

– Beroep bij Rb Noord-Nederland (aardbevingskamer, civiel)

– Hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden

– Cassatieberoep bij HR

• Pubiekrechtelijk (Awb-besluit)

– Inhoudelijk volgens BW

– Noodzaak van wettelijke regeling ivm openbaar gezag

– Bezwaar bij schadefonds

– Beroep bij Rb Noord-Nederland (afd bestuursrecht)

– Hoger beroep bij ABRvS 14



Schadefonds: lösse geldpude
• Schadeafhandeling is zuiver juridische kwestie

• Dus inhoudelijke bemoeienis politiek en bestuur uit den boze

• Dus niet alleen afstand tov NAM, maar ook tov EZ

– Eigen belang (“Gasgebouw”)

– EBN aansprakelijk

• Kijk dus uit met overheidsregie!

• Geen pseudo-Conflictenbesluit (1822-1844)
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Complicatie: relatie tot versterkingsopgave
Schoa en verstaarkn

• Versterkingsopgave veel groter probleem en veel duurder dan 
schadeafhandeling

• Schadeherstel en versterking vaak gecombineerd

• Versterking wil maar niet van de grond komen

• Onzekerheden: technieken, kosten; geen harde doelen in tijd

• Keuze voor halfbakken aanpak
– Wel veiligheid, geen voorkomen van schade

• Schadeveroorzaking zal daarom doorgaan

• Schadefonds blijft daarom wenselijk
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En nou wieder

• Informeel uitwerken van voors en tegens schadefonds in 
diverse varianten

• Nadere uitwerking door deskundigen van buiten

• Rechtsvorming dmv door bewoners ingestelde procedures

• Vooral over versterking in relatie tot schadeafhandeling
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Kört om houkn

• NAM èn overheid (EZ) moeten zich houden aan de wet (BW, Mbw)

• In de kern gaat het om privaatrecht (BW)

• Zowel voor NAM als de burger (autonomie, empowerment)

• Overheidsregie is gezien relatie tot “Gasgebouw” bedreigend

• Schadeafhandeling dus ook op afstand van de overheid

• Waarborg schadeafhandeling volgens BW (EP EVRM)

• Waarborg toegang tot de rechter (6, 13 EVRM)

• Daarom geen echte arbitrage

• Schadefonds als tegemoetkoming aan EVRM en BW

• (Op het eerste gezicht) voorkeur voor privaatrechtelijk fonds

• Steun juridische procedures in het belang van de rechtsvorming

• Kortom: sluit aan bij het geldende recht: maak voor Groningers 
geen (ongunstige) uitzondering
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