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Vragen Voucher en vaststellingsovereenkomst



Voucher en voorbehoud

Kan wederpartij (NAM) een voorbehoud naast zich 
neerleggen en doen alsof het niet bestaat?

 Voucher is kwestie van aanbod en aanvaarding 
• Overeenkomst: wilsovereenstemming, (tweezijdige) afspraak

 Privaatrechtelijke kwestie
• U hebt dezelfde positie als NAM

• Dus geen plicht om bij kruisje te tekenen

 Bewoner kan voorbehoud maken, bv
• Geen acceptatie van kwijtingsbeding

• Voorwaarde dat voucher-aanbod/aanvaarding komt te 
vervallen igv positieve uitkomst lopende procedure bij arbiter
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Voucher en voorbehoud

NAM mag uw voorbehoud niet negeren

NAM hoeft uw voorbehoud echter niet te accepteren

 Voorkom onduidelijkheid

 Dus expliciet zijn, en evt navragen

Waarborg je bewijs dat je voorbehoud hebt gemaakt
• Aangetekende brief
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Vaststellingsovereenkomst
Optie “Ik kies voor herstel uitbetaling 

schadevergoeding”. Dan ook tekenen voor finale 
kwijting? Maar de schade is niet finaal onderzocht (bv 
niet naar fundering gekeken). Nwe schade kan 
worden toegeschreven aan voorbije periode waarvoor 
is getekend voor “finale kwijting”

 Alleen tekenen voor wat bekend is ten tijde van 
sluiten ovk en waarmee je t eens bent

 Dus expliciet aangeven voor welke schade wordt 
getekend
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Vaststellingsovereenkomst
Na contra-expertise voucher aangeboden. Scheur in 

hoek woning wordt afgedaan als scheurtje in 
spackwerk. Maar er kan een lineaal in tot 6 à 7 cm, en 
scheuren zetten zich voort in muren en plafond. 
Accepteren?

Hamvraag: Kun je al deze schade laten herstellen voor 
het voucher-bedrag ad € 1500?

 Verder dezelfde aandachtspunten als vorige dia
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Vaststellingsovereenkomst
Waar tekenen wij voor?

• Wij wensen geen versterking, wij zijn daartoe genoodzaakt
• Geen concept ontvangen
• Geen tekening ontvangen
• Geen bijlagen ontvangen
• Nog in gesprek over oa schoorstenen, versterken nok, 

verstevigen vloer, afwerking
• Wij kennen het budget niet en kunnen dus niets met 

overschrijding
• Geen duidelijkheid over financiële consequenties als planning 

niet wordt gehaald
• Naar andere gebouwen van boerderij wordt niet gekeken

Hier zoveel onduidelijkheden dat je volgens mij geen 
handtekening kunt zetten, evt behalve voor concrete 
onderdelen, met expliciete uitsluiting voor de rest
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Vaststellingsovereenkomst
7:900 BW

1. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter 
beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of 
geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich 
jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd 
om ook te gelden voor zover zij van de tevoren 
bestaande rechtstoestand mocht afwijken.

2. De vaststelling kan tot stand komen krachtens een 
beslissing van partijen gezamenlijk of krachtens een aan 
één van hen of aan een derde opgedragen beslissing.

3. Een bewijsovereenkomst staat met een 
vaststellingsovereenkomst gelijk voor zover zij een 
uitsluiting van tegenbewijs meebrengt.

4. Deze titel is niet van toepassing op de overeenkomst 
van arbitrage.
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Vaststellingsovereenkomst
 bestemd om ook te gelden voor zover zij van de 

tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken

 Daarom is het erg belangrijk dat volstrekt duidelijk is 
van welke omstandigheden wordt uitgegaan

 En dat je daarvan ook het bewijs kunt leveren

 Kijk dus uit voor algemene kwijtingsafspraken
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Vaststellingsovereenkomst
Hoe kun je er onderuit?

• Uitleg: betoog dat uitleg van NAM vd afspraak niet klopt 
(“We hebben iets anders afgesproken”)

• Verklaring ≠ Wil (3:33 BW) en NAM kan zich niet op 
gerechtvaardigd vertrouwen beroepen (3:35 BW)

• Ontbinding ovk wegens dwaling of ander wilsgebrek (3:44 
BW)

• Igv dwaling ipv vernietiging wijziging gevolgen ovk wijzigen 
(6:230(4) BW)
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Vaststellingsovereenkomst
 Rb Noord-Nederland 1 maart 2017, 715 (eisers / NAM, 

Staat; immateriële schadevergoeding)
• Vaststellingsovk op verzoek van CBS

• Finaal kwijtingsbeding

 Rechter acht finaal kwijtingsbeding niet altijd heilig
• Ongelijkwaardige partijen

• Rechtsbijstand?

• Wat was aanleiding voor vaststellingsovk?

• Wie heeft vaststellingsovk geformuleerd?

• Uitdrukkelijk alleen over A, dan niet ook over B

 Maar voorkom dat er gedoe over ontstaat

 Dus nogmaals: wees expliciet en zorg voor bewijs

 Zie verder A.J. Verhey, Uitleg van een finaal 
kwijtingsbeding, NTE 2017, p. 65-73 (over Rb-uitspraak)
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Vragen Bewijs



Causaliteit, bewijsvermoeden, 
omkering bewijslast

Hoe zit dit precies? Is het zo dat juristen hier verschillend 
over denken? Dat NAM hier een eigen opvatting over 
heeft? En hoe kijken de arbiters er dan tegenaan? Geldt 
omkering bewijslast trouwens alleen voor grote schades?

Geen eenduidigheid: juristen denken er inderdaad 
verschillend over

NAM heeft vast een eigen opvatting, al wordt dat niet 
duidelijk, want NAM ‘accepteert’ uitspraken arbiters

 Arbiters iha soepel voor bewoners

Omkeringsregel geldt voor alles schades: groot én klein
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Witteveen + Bos

Waarom is het toch zo moeilijk om het gebrek aan 
wetenschappelijke geldigheid van W+B-rapporten aan 
te tonen?

 “wetenschappelijke geldigheid” is onbruikbaar begrip: 
100% zekerheid bestaat niet

Ook W+B-rapporten geven geen 100% zekerheid

NAM en W+B geven dat zelf ook toe

Hoeveel zekerheid is genoeg? 95%? 99%?

NAM en W+B hebben afgelopen jaren veel kennis 
opgedaan over de ondergrond

 Vinden veel steun bij andere deskundigen
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Witteveen + Bos

Waarom is het toch zo moeilijk om het gebrek aan 
wetenschappelijke geldigheid van W+B-rapporten aan 
te tonen?

Het gebrek aan wetenschappelijke geldigheid 
aantonen is wetenschappelijke kwestie

 Er zijn ook wetenschappers die de bevindingen in 
twijfel trekken (een minderheid)

Hamvraag: Hoe wordt juridisch omgegaan met gebrek 
aan 100% zekerheid?
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Gebruik tiltmeters

Kan het gebruik van de (veel preciezere) tiltmeters NAM 
helpen om onder het bewijsvermoeden uit te komen? Of 
is het tegendeel het geval?

Het “gebrek aan wetenschappelijke geldigheid” 
betreft ook het gebruik van tiltmeters. Volgens 
sommigen is het gebruik van tiltmeters maar in 
bepaalde situaties zinvol (niet altijd veel preciezer)

NAM is niet verplicht ze te gebruiken

Overheid idem

 Dus evt zelf doen…

 Inderdaad zou ook NAM er haar voordeel mee kunnen 
doen
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Wettelijk bewijsvermoeden

6:177a BW

1. 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 zou 
kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade veroorzaakt is door 
de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk.

 Dubbele causaliteit:

1) Mijnbouw – bodembeweging

2) Bodembeweging – schade

Het wettelijk vermoeden ziet mn op 2)

Het wettelijk vermoeden wordt snel aangenomen
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Wettelijk bewijsvermoeden

6:177a BW

2. De benadeelde kan zich slechts beroepen op het vermoeden, 
bedoeld in het eerste lid, indien hij de exploitant, bedoeld in 
artikel 177, op diens verzoek de relevante bescheiden betreffende 
het gebouw of werk ter inzage geeft indien hij daarover beschikt, 
en de exploitant genoegzaam gelegenheid geeft de schade te 
onderzoeken.

 Er geldt dus een medewerkingsplicht

20



Weerleggen bewijsvermoeden

Moet NAM vervolgens alleen het wettelijk vermoeden 
ontzenuwen of bovendien aantonen dat schade andere 
oorzaak dan bodembeweging heeft (tegendeelbewijs)?

 Voor het laatste pleit
• Bedoeling wetgever (?)

• NAM had tijdig voor meetsysteem moeten zorgen (bewijsdomein)

 Echter, beide standpunten zijn verdedigbaar

Ontzenuwen, met hoge eisen; zie verder uitspraken

Wat betekent dat voor nieuw protocol?
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Weerleggen bewijsvermoeden

 De kwestie wat van NAM wordt verlangd om onder het 
wettelijk bewijsvermoeden uit te komen, zou zsm
moeten worden voorgelegd aan de rechter

 Daar is (was?) het fondsje (€ 200.000) van Van
Tongeren voor bedoeld

Maar EZ / NCG blijft op het geld zitten

 Prejudiciële procedure bij HR (392-394 Rv)
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Arbiters over bewijsvermoeden

 18 juli 2016, 16/8 (Leens). Buren wel erkende schade. 
Voortschrijdend inzicht zou kunnen, maar is niet aannemelijk 
gemaakt.

 30 augustus 2016, 16/24 (Leens). De schade kan zijn veroorzaakt 
door cumulatie van meerdere bevingen. CVW heeft meerdere 
mogelijke oorzaken genoemd, zoals zetting, thermische werking en 
de constructie van het pand, maar dit onvoldoende onderbouwd.

 14 februari 2017, 16/95 (Haren). Het signaleren van andere 
mogelijkheden (schadeoorzaken) is onvoldoende om het 
bewijsvermoeden te ontzenuwen.
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Arbiters over bewijsvermoeden
2 juni 2017, 16/302 (Groningen)

De arbiter overweegt dat de door de eerstelijnsexpert aangevoerde 
oorzaken in feite niet meer inhouden dan algemeen voorkomende 
mogelijke bouwkundige oorzaken van de schades. Nu het gebleven is 
bij de stelling dat er sprake is van voornoemde oorzaken (waaronder 
zetting, werking tussen verschillende materialen en krimp) zonder 
dat dit onderbouwd is d.m.v. een grondig bouwkundig onderzoek 
naar de diverse oorzaken, zijn deze mogelijke oorzaken niet, althans 
onvoldoende onderbouwd. De contra-expert betwist de door de 
eerstelijnsexpert aangedragen oorzaken en stelt dat de schades zijn 
veroorzaakt dan wel verergerd door aardbeving(en). De arbiter heeft 
geen handvatten om aan de verklaring van de eerstelijnsexpert meer 
gewicht toe te kennen dan aan de verklaring van de contraexpert. In 
deze situatie prevaleert het wettelijk bewijsvermoeden […].

24



Arbiters over bewijsvermoeden
13 juni 2017, 16/275 (Haren)

De arbiter overweegt dat de vervangende-eerstelijnsexpert de door 
hem aangevoerde oorzaken voldoende heeft onderbouwd. Mede 
gezien het bouwkundig onderzoek naar de draagkracht van de vloer 
en het feit dat deze oorzaak niet, althans onvoldoende, door de contra-
expert ter gelegenheid van de schouw en zitting is weersproken, acht 
de arbiter de motivering die zowel in de zienswijze als tijdens de zitting 
door de vervangende eerstelijnsexpert wordt gegeven, onvoldoende 
draagkracht van de grondvloer, een plausibele verklaring voor het 
ontstaan van de schade. Naar het oordeel van de arbiter heeft de NAM 
het bewijsvermoeden […] daarmee voldoende weerlegd. Nu de NAM 
het bewijsvermoeden heeft weerlegd, is het aan de eigenaar om het 
causaal verband tussen aardbeving(en) en de schades aan te tonen. 
Hierin is de eigenaar naar het oordeel van de arbiter niet geslaagd.
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Arbiters over bewijsvermoeden
14 juli 2017, 16/285 (Noordbroek)

Nu uit het rapport van TBA blijkt dat [bij het herstel van eerdere 
aardbevingsschade] geen bewapeningsgaas is aangebracht zijn 
partijen het erover eens dat er sprake is van een uitvoeringsfout bij 
de reparatie. Voorts blijkt uit het rapport dat het stucwerk niet is 
ingesneden. De arbiter acht het dan ook aannemelijker dat de 
achterliggende oorzaak een bouwkundige oorzaak betreft. Hoewel 
in het contra-expertise rapport is vermeld dat een beving de schade 
heeft verergerd dan wel zichtbaar heeft gemaakt, is het in dit geval 
aan de contra-expert om dit nader te onderbouwen. Naar het 
oordeel van de arbiter heeft de NAM het bewijsvermoeden met 
betrekking tot de schades genummerd […] voldoende weerlegd. Nu 
de NAM het bewijsvermoeden heeft weerlegd, is het aan de 
eigenaar om het causaal verband tussen aardbeving(en) en de 
schades aan te tonen. Hierin is de eigenaar naar het oordeel van de 
arbiter niet geslaagd. [Idem wat betreft verergering schade.]
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Arbiters over bewijsvermoeden
19 juli 2017, 16/304 (Garmerwolde)

De arbiter overweegt dat, nu het eerstelijnsrapport – op zekere 
punten – wordt weersproken door het contra-expertiserapport en 
dat ter gelegenheid van de schouw en zitting niet, althans 
onvoldoende, weersproken is dat de schades niet zijn verergerd door 
aardbeving(en) en dat door de eerstelijnsexpert meerdere oorzaken 
worden aangedragen, zonder dat een bouwkundig onderzoek naar 
de oorzaak van de schades heeft plaatsgevonden uit het 
eerstelijnsrapport en de toelichting daarop door het CVW en de 
vervangende eerstelijnsexpert onvoldoende kan worden afgeleid dat 
redelijkerwijs moet worden uitgesloten dat de schades zijn 
verergerd door aardbeving(en). [Noodzaak van nader onderzoek.] 
Temeer nu de aangevoerde oorzaken in feite niet meer inhouden 
dan algemeen voorkomende mogelijke bouwkundige oorzaken van 
de schades. […] De [van de kant van NAM] gestelde mogelijke 
oorzaken zijn dan ook niet, althans onvoldoende, onderbouwd. 27



Arbiters over bewijsvermoeden
19 juli 2017, 16/304 (Garmerwolde) -vervolg

Ten aanzien van de schade die zowel in het eerstelijnsrapport als in 
het rapport van de contra-expert als C-schade is vastgesteld, 
overweegt de arbiter dat eigenaren, die zich niet kunnen vinden in 
die kwalificatie, niet kunnen volstaan met de enkele stelling dat die 
kwalificatie onjuist is. […] Ten aanzien van de schades genummerd 
[…] oordeelt de arbiter dat de NAM geslaagd is in het ontzenuwen 
van het bewijsvermoeden. Nu de NAM het bewijsvermoeden heeft 
ontzenuwd, is het aan de eigenaren om het causaal verband tussen 
aardbeving(en) en de schades aan te tonen. Hierin zijn eigenaren 
naar het oordeel van de arbiter niet geslaagd. 
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Arbiters over bewijsvermoeden

7 maart 2017, 16/81 (Termunterzijl)

De aardbevingen in Groningen veroorzaken veel voorkomende en vaak 
gelijksoortige schade, zoals scheuren in het metselwerk en de 
afwerkingen van gevels, binnenwanden en plafonds van woningen. Dit 
soort schade kan naar het oordeel van de arbiter in ieder geval worden 
aangemerkt als fysieke schade die naar haar aard redelijkerwijs 
schade door beweging van de bodem door gaswinning zou kunnen 
zijn.
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Arbiters over bewijsvermoeden
7 maart 2017, 16/81 (Termunterzijl) -vervolg

Dat scheurvorming, zoals de NAM aangeeft, kan optreden door een 
veelheid aan oorzaken, is nu juist waarom het bewijsvermoeden hier 
van toepassing wordt geacht. Immers kunnen verscheidene oorzaken 
schade veroorzaken en wordt de eigenaar nu juist tegemoet gekomen 
in het aantonen van de causaliteit tussen de schade en aardbevingen 
doordat dergelijke schade vermoed wordt te zijn ontstaan door 
aardbevingen. Dat het bewijsvermoeden niet gehanteerd kan worden 
indien scheurvorming niet primair door aardbevingen is veroorzaakt 
houdt eveneens geen stand. Ook bij een verergering is sprake van 
schade welke is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van 
de exploitatie van een mijnbouwwerktuig ten behoeve van het winnen 
van gas uit het Groningenveld. Immers zonder aardbeving – welke het 
gevolg is van de gaswinning – zou die schade, bestaande uit de 
verergering, niet zijn ontstaan. 
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Arbiters over bewijsvermoeden

7 maart 2017, 16/81 (Termunterzijl) -vervolg

De arbiter hanteert dit bewijsvermoeden in elk geval voor de gehele 
provincie Groningen, omdat voldoende harde criteria voor een andere 
geografische beperking ontbreken. Nu de schade(s) zich voordoet in de 
plaats Termunterzijl, is de arbiter van oordeel dat de schade is 
ontstaan in het gebied waar zich bodembeweging kan voordoen als 
gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. Hier vindt het wettelijk 
bewijsvermoeden dan ook toepassing. Het is dan ook aan de NAM om 
dit bewijsvermoeden ten aanzien van deze schade te ontzenuwen.

Recente tweede uitspraak Termunterzijl idem 
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Arbiters over bewijsvermoeden
13 augustus 2017, 16/325 (Kloosterburen)

In de oplegnotitie stelt de NAM zich op het standpunt dat de 
NAM/CVW aannemelijk dient te maken dat de schade een andere 
oorzaak heeft dan een beving en dat het aannemelijk maken van de 
oorzaak van de schade inhoudt dat geen honderd procent zekerheid 
is vereist. Volgens NAM/CVW is het aantonen van een redelijke mate 
van waarschijnlijkheid voldoende. De arbiter overweegt dat het aan 
de NAM is om aannemelijk te maken dat de schade niet wordt 
veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van gaswinning. De 
arbiter overweegt voorts dat het zaaien van twijfel onvoldoende is 
om de causaliteit te weerleggen. De NAM dient aannemelijk te 
maken dat bodembeweging als gevolg van gaswinning als oorzaak 
van de schade redelijkerwijze uitgesloten geacht kan worden.
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Arbiters over bewijsvermoeden
3 augustus 2017, 16/325 (Kloosterburen) -vervolg

Dat betekent dat de arbiter ervan overtuigd dient te zijn dat een 
andere oorzaak van de schade, dan bodembeweging door 
gaswinning, gelet op alle gedingstukken, de meest aannemelijke is. 
De arbiter overweegt dat het standpunt van de NAM/CVW, dat geen 
honderd procent zekerheid is vereist en dat een redelijke mate van 
waarschijnlijkheid voldoende is om het bewijsvermoeden te 
weerleggen, aldus geen stand houdt omdat daarmee onvoldoende 
zekerheid wordt verschaft omtrent de aanwezigheid van een andere 
oorzaak voor het ontstaan van de schade, wat meebrengt dat de 
arbiter onvoldoende overtuigd is van het feit dat de schade niet of 
niet geheel is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van de 
gaswinning.

33



Beperkte schadeopname
Funderingsschade niet in opname meegenomen in 
schadeonderzoek. Wat betekent dat?

 Dat daarover afzonderlijk een claim kan worden 
ingediend

Niet eerder gezien, verjaring dus niet gaan lopen
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Beperkte schadeopname
CVW-expert heeft alleen C-schade in zijn rapport vermeld, 
niet de ook geconstateerde A- en B-schades. “Deze zijn 
geen aardbevingschades”, aldus de expert. Wat te doen?

 Indien geen aardbevingschades, dan hadden ze als C-
schade moeten worden gekwalificeerd

 Er had ieg melding van moeten worden gemaakt

 Voorleggen aan contra-expert
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W+B: “Mijnbouw niet de oorzaak.” 
Daarom verzekeringskwestie?

Als de schade zoals NAM beweert niet door de 
mijnbouw is veroorzaakt, kan het zijn dat de schade 
door de verzekering wordt gedekt. Is dat een reële 
mogelijkheid?

Hangt af van vermeende schadeoorzaak
• Slecht onderhoud, bv, zal niet onder verzekering vallen
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Vragen Nieuwe organisatie en nieuw protocol



Bestuursrecht of Privaatrecht?

 Bevoegdheden, verantwoordelijkheden, normen en 
procedures lopen door elkaar

• Protocol

• Opkoopregeling

• Bijzondere situaties

Wie vertegenwoordigt wie?

Wie controleert wie?

 Verwarring
• No 18 april 2016, nr. 2016/035: ‘Spaghetti-bestuur’

• Halfjrapportage 2017 Onafh Raadsman: ‘Gordiaanse knoop’
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Bestuursrecht of Privaatrecht?

No 4 oktober 2017, 2016/109

Heldere spelregels voor Koopinstrument?
• Over uitvoering Koopinstrument door NCG

• Over behandeling klachten en bezwaar door EZ en NCG

 Volgens de familie [klaagster] is er grote 
onduidelijkheid over procedures en de rechtspositie 
van bewoners in Groningen. […] Het betreft een 
situatie waarbij de NCG diverse petten op heeft, aldus 
de familie. Er is geregeld onduidelijkheid over of iets 
onder privaatrecht- of bestuursrecht valt. Zo ook het 
Koopinstrument.
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Bestuursrecht of Privaatrecht?

No 4 oktober 2017, 2016/109

 Stichting Proef Koopinstrument
• € 10 miljoen, door NAM beschikbaar gesteld
• Loting

No tav wijze van uitvoering door NCG van Koopinstrument
 Strijd met het vereiste van transparantie

NO tav wijze van klachtenafhandeling
• Strijd met het vereiste van fair play

• Aanbeveling No
• Verschaf helderheid over rol, positie en verantwoordelijkheid 

NCG
40
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NCG

 Geheim wetsvoorstel

 NCG krijgt eigen bevoegdheden om besluiten te nemen

 Mbt schadeafhandeling?

 Mbt versterking

 Mbt subsidieverlening (waardevermeerdering)?

 Blijft ondergeschikt aan minister (met instructiebevoegdheid ex 
10:22 Awb)

 Dus geen echte zbo

 Ook adviserende rol mbt privaatrecht NAM? Denk aan  
opkoopregeling

 22 september 2017 negatief advies RvS
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Toekomstige situatie. Overgang
Wat gebeurt er met schades die na 31 maart 2017 zijn 
opgenomen?

NCG: Schade-inspecteurs gaan het komende half jaar 
ruim 2.000 adressen inspecteren om de schades te 
registreren. De schades worden nog niet beoordeeld. 
Het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade gaat 
daar uitspraak over doen. De schademeldingen 
worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. 
CVW heeft ongeveer zes maanden nodig om alle 
inspecties uit te voeren. Door nu alvast te beginnen 
met inspecteren, liggen alle gegevens straks klaar voor 
het Instituut Mijnbouwschade om er een oordeel over 
te vellen. CVW gaat het werk uitvoeren, omdat zij de 
medewerkers, systemen en expertise hebben om het 
werk uit te voeren.
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Pijlers volgens Regio

Verantwoordelijke Staat
• Profijtbeginsel
• Zorgplicht
• Dus niet alles afschuiven naar NAM

Rechtvaardige schadebepaling
Menselijke maat
Onafhankelijkheid

• Tav NAM
• Tav EZ

Pleidooi voor ruimhartigheid (coulance)
Waardevermeederingsregeling zou in 

coulance kunnen opgaan
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45

,,Geld is niet het grootste 

probleem. Voorop staat dat 

burgers met schade moeten 

vertrouwen op de overheid. Hoe 

met de NAM wordt afgerekend 

en wie dat doet zal hun een 

zorg zijn.’’ (16 juni 2017)



NAM en Staat
Jan Emmo Hut van CVW in DvhN: “NAM krijgt steeds de 
schuld, maar de Staat kan ook meer doen. Wij van het 
CVW zijn afhankelijk van NAM.” Wat is uw opinie?

Grotendeels eens met Hut

NAM mag zich strikt aan 6:177 BW houden, maar wil 
best iets aan coulance doen

 Vooral van de Staat mag je ruimhartige 
oplossingsgerichtheid verwachten
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Knelpunten
 Inhoudelijk

• Schade (fysiek, overig materieel, immaterieel)
• Causaliteit

• Wie voor ieder individueel geval ten minste het 
niveau van het BW wil aanhouden, ontkomt bij 
een collectieve, grootschalige (bestuurlijke) 
oplossing niet aan een ruimhartige opstelling

 NAM houdt vast aan 6:177-aansprakelijkheid (met beperkte 
coulance bij kleine schades, € 1500)

 EZ vooralsnog idem: geen coulance-schil (ter verzachting 
ongemak, ook voor NAM;  immateriële schade)

Niet iedereen wordt recht gedaan
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Model

IM

• IM: onafhankelijk deskundigen (recht, natuurwetenschappen)

• Beslissend

• Stelt procedurele en inhoudelijke criteria vast (protocol, 
handboek, kwaliteitseisen)

• Beslist ogv deze criteria in individuele gevallen / laat uitvoering 
over aan ondersteunende dienst

• Niet bindend voor de burger

Arbiter?
• Facultatieve voorprocedure?

• Niet bindend voor de burger

Rechtbank 

NAM CVW

NCG

Alternatief: (een andere vorm van) 

een schadefonds of -schap
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Privaatrechtelijke weg
 IM

• Rechtspersoon, overeenkomst of wettelijke regeling

• Vordering

• Volgens BW

Geschillencommissie (Arbiter Bodembeweging?)?

 Beroep bij Rb Noord-Nederland (AK, civiel)

Hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden

 Cassatieberoep bij HR
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Bestuursrechtelijke weg

 IM

• Rechtspersoon, wettelijke regeling

• Awb-besluit (openbaar gezag)

• Inhoudelijk volgens BW

 Bezwaarschriftprocedure (Arbiter Bodembeweging?)?

 Beroep bij Rb Noord-Nederland (afd bestuursrecht / AK)

Hoger beroep bij RvS

50



Voor- en nadelen

 Griffierecht

 Proceskostenveroordeling

 Ongelijkheidscompensatie

 Duur procedure

 Prejudiciële vragen

 Deskundigheid

 Combinatie schadevergoeding / coulance

 Positie NAM

 Privaat- en bestuursrecht hebben beide voor- en nadelen
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Waarom schiet het niet op?
Velen vragen: Waarom duurt het zo lang?

NAM eruit! Maar kan dat wel?

Wachten op regeerakkoord: ruimhartigheid?

Gelekt concept schadeprotocol 
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/179673/Ministe
rie-EZ-ligt-dwars-bij-onderhandelingen-over-
schadeprotocol-update
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NAM-Staat

Protocol ‘achterkant’

6:177 Schadevergoeding 

in strikte zin

Afrekening

Geschilbeslechting

Schadevergoeding (NAM) + 
Coulance (Staat) naar Fonds

Fonds

IM-gedupeerden

Protocol ‘voorkant’

Ruimhartig

Aanvraagprocedure

Geschilbeslechting

NAM erbuiten



Fonds

IM-gedupeerden

Protocol

Schadevergoeding 6:177

Coulance

NAM praat mee

Aanvraagprocedure

Geschilbeslechting

Ook rol voor NAM
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Vermoeden: discussie 

aan de achterkant ( EZ 

en NAM, die terecht 

voor eigen positie 

opkomt) werkt door aan 

de voorkant

Deze discussie 

beknelt 

ruimhartigheid



Und jetzt kommen die Kamele …
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Beperking tot Groningenveld
 Het nieuwe schadeprotocol gaat blijkens berichten uit kringen rond 

NCG van eind september alleen gelden voor het gebied boven veld 
Groningen. Dus oa Annerveen en zuidelijk Nedmag-gebied horen er 
niet bij. Kan dat zo maar?

 Het is een politiek-bestuurlijke keuze, gebaseerd op 
Samenwerkingsafspraken en Protocol speciaal ivm Groningenveld

 Organisatie, protocol, fonds: voor Groningenveld en daarbuiten 
verschillend

• Dus bv in Drenthe second opinion / contra-expertise voor eigen rekening

• Dus bv in Drenthe geen gebruik te maken van arbiter

• Rechtens geen plicht voor overheid (NAM) om Annerveen, Langelo, 
Emmen, etc, (Harlingen, rest nl) in nwe regeling mee te nemen

• Nu afspraken, straks wettelijke regeling

• Argument van rechtsongelijkheid haalt het niet, oa niet ivm
grootschaligheid problematiek Groningenveld; cf arbiter zaak 
Termunterzijl 56



Beperking tot Groningenveld

• Dit neemt niet weg dat voor andere gebieden 
argumenten aan de nieuwe regeling kunnen worden 
ontleend

 Bewijsvermoeden
• 6:177a BW geldt alleen mbt Groningenveld

• Daarbuiten het jurisprudentiële bewijsvermoeden ihkv 150 Rv
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Vragen Versterking



Versterking

33 Mbw

De houder van een vergunning […] 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, […].

De vergunninghouder = NAM
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Versterking en preventie

6:184 BW

1. Onder de schade waarvoor op grond van de 
artikelen 173-182 aansprakelijkheid bestaat, 
vallen ook:

a. de kosten van iedere redelijke maatregel ter 
voorkoming of beperking van schade door wie 
dan ook genomen, nadat een ernstige en 
onmiddellijke dreiging is ontstaan dat schade 
zal worden veroorzaakt die krachtens die 
artikelen voor vergoeding in aanmerking komt;

b. schade en verlies veroorzaakt door zulke 
maatregelen.
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Terugkomen van  afspraken; 
versterken

Versterkingsrapport opgemaakt met bijbehorende 
tekeningen. Besproken met NAM. Alle pp akkoord. 
Arcadis zal nog kleine wijzigingen doorvoeren. Half 
jaar later: NAM wil ook plaatje hebben van 
nieuwbouw ipv versterken. Weer half jaar later: 
Versterkingsklus opgepakt, maar uitvoering op 
simpele manier, nl alleen om de woning veilig te 
maken. Mag zo maar, zonder enig overleg en 
goedkeuring, een totaal nw plan gepresenteerd 
worden?

Neen, dit is onbehoorlijke gang van zaken

Eigenaar heeft grote inbreng

Ook tzv keuze versterking of nieuwbouw

Dus klacht bij Onafhankelijk Raadsman 61



Terugkomen van  afspraken; 
Heft in eigen hand

Eigen constructeur, met eigen berekeningsmethode. 
NCG: goede maar dure methode; daarom andere 
methode, voor te leggen aan mijn constructeur. 
Mondelinge afspraak (met getuige): alle kosten voor 
rekening Heft. Ik ben akkoord gegaan. Alle 
onderzoeken vervolgens gedaan door NCG. Nu ligt er 
een versterkingsrapport. Dit rapport wil ik 
voorleggen aan mijn constructeur. Maar nu wil NCG 
de kosten daarvan niet betalen. Mag NCG 
terugkomen van zijn mondelingen toezegging?

Neen, dit is onbehoorlijke gang van zaken
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Terugkomen van  afspraken; 
Heft in eigen hand

Mag ik gegevens NCG kosteloos gebruiken? Bijvoorbeeld 
wanneer ik uit Heft zou stappen?

 Als je je eigen probleem oplost, op eigen kosten…

Mag ik NCG toestemming onthouden deze gegevens te 
gebruiken?

Waarom zou je dat doen? Laat je versterking toch over aan 
NCG?

 Is nog wel sprake van Heft in eigen hand?

 Versterking kan niet buiten eigenaar om.

Of spelen er op de achtergrond bestuursrechtelijke 
bevoegdheden?

63



Terugkomen van  afspraken; 
Heft in eigen hand

Wat als ik op mijn kosten NCG-gegevens door eigen 
constructeur laat doorrekenen? Kan ik voorkomen 
dat NCG alleen eigen versterkingsmethode gaat 
gebruiken?

Nogmaals, bij versterking en zeker bij Heft in eigen 
hand is eigenaar leading

Algemene tip dus

Zelf aan het stuur blijven

Heldere afspraken maken en goed vastleggen
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Certificaat

Na versterking conform afspraken wordt certificaat 
verstrekt. Wat is daarvan de juridische basis?

Geen bijzondere basis

Maar wel bewijs dat conform afspraken is 
versterkt.

Hopelijk zijn die afspraken duidelijk

Relevantie ivm evt toekomstige schades

Cf verder zgn. garantiebewijs: veelal een 
aansprakelijkheidsbeperkende voorziening… (het 
product moet redelijkerwijs bv tien jaar goed 
blijven en garantie voor maar vijf jaar)
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Eigen aansprakelijkheid

Hoe zit het met de aansprakelijkheid in de 
toekomst als je niet instemt met versterking van je 
huis?

De eigenaar is aansprakelijk jegens derden

Kan evt schade proberen te verhalen op NAM

Maar dit neemt schadeplicht tov derden niet weg
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Dwang of keuzevrijheid

Kan NAM/CVW ons als huiseigenaar dwingen alles 
door een door hen gekozen aannemer te laten doen? 
Het gaat om besteding € 7000 waardevermeerdering. 
Door NAM/CVW beoogde aannemer had 
versterkingsklus al gedaan. Mag gedwongen 
winkelnering? Heb ik als eigenaar niks te vertellen?

Vertrekpunt: contractsvrijheid

Wat is tevoren afgesproken? Packagedeal?

 Is keuze door NAM/CVW subsidievoorwaarde?

 Zo neen, keuzevrijheid

Dus kwestie van onderhandelen (privaatrecht) of 
subsidievoorwaarde (bestuursrecht)
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Kostenvergoeding

Waarom krijgen personen die in pilot versterking 
en verduurzaming zitten geen vergoeding 
verhuiskosten? Terwijl tijdelijk verhuizen 
onontkoombaar is? Coöperatie spreekt van direct 
noodzakelijk onderhoud. Volgens ons gaat het om 
verduurzamen en renovatie.

Huurrecht. Wat staat in huurcontract?

Geen huurgenot en tijdelijk verhuizen: dan ligt 
onkostenvergoeding voor de hand

Zeker igv onderhoud

 Igv verduurzamen: kwalitatief betere woning en 
verhoging huurbedrag?
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Kostenvergoeding

Iedere partij draagt eigen kosten van de onderhandelingen? 
Hoezo? Wij vragen hier toch niet om?
 Dit laatste is duidelijk
 Maar uitgangspunt van het recht is: ieder wordt geacht zijn 

eigen schade te dragen
 Vervolgens kijken naar aansprakelijkheid 

schadeveroorzaker
 Schadeveroorzaker moet door hem veroorzaakte schade 

vergoeden
 Daartoe kunnen ook bv reis- en verletkosten behoren; 

idem onderhandelingstijd (maar ongebruikelijk)
 Wil tegenpartij niet vergoeden, dan alleen af te dwingen 

via rechter de oorzaak
 NB: arbiter gaat alleen over herstelkosten van de schade 

aan gebouw
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Vragen Varia



Mijnbouwwet

33 Mbw

De houder van een vergunning […] 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, […].

De vergunninghouder = NAM
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Onverklaarbare schade
 Ik heb onverklaarbare schade aan woning. Volgens 

schaderapport staat schade los van gaswinning. 
Mogelijkheid gekregen om contra-expertise te laten doen 
door een door CVW geselecteerde expert. Wil graag zelf 
expert kiezen, en kosten dan verhalen.

 Eigen expert is uiteraard toegestaan.

 Maar NAM/CVW is niet verplicht de kosten ervan te betalen

 Afwijzing aanbod contra-expertise dus voor eigen rekening 
en risico

 NB: wat is gebruikelijk?

72



Dossier gesloten
 Ik krijg rapporten van metingen en sondering. CVW en 

NCG hebben het dossier echter al gesloten. Hoe moet ik 
verder? Naar contra-expert? Naar arbiter?

Onduidelijk. Waarom is dossier gesloten? Waarom dan 
nog metingen en sondering?

 Bij CVW en NCG vragen om heropening

 Dossier niet echt gesloten, want geen akkoord

 Evt naar arbiter, met contra-expertise (zelf te betalen)
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Waarom geen nadeelcompensatie?
Groningers worden benadeeld tov andere Nederlanders, 
ook al is de gaswinning (instemmingsbesluit) rechtmatig. 
Waarom op die grond geen compensatie?

 Abnormale last? Ja, bovenmaatschappelijk risico

 Speciale last? Ja, vergeleken met Nederlanders elders in 
het land

 Maar: voorliggende voorziening, nl 6:177

 Komt echter amper iets van terecht: feitelijk geen 
toegang tot de rechter

 Mooie grond voor claim bij minister van EZ (proberen)
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Afscheiding van Nederland
Wat zijn de juridische aspecten vd optie van 
afscheiding van Nederland door het Noorden?

 Zelfbeschikkingsrecht

Wil bevolking, blijkend uit oa (eerlijk) referendum

 Erkenning door andere staten

 Afkeer van ‘Den Haag’ begrijpelijk, maar… 75



Wordt vervolgd... 


