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Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
Donderdag 16 juni 2016 vindt een plenair debat plaats over (onder meer) de waardedaling van woningen in het 
Groningse aardbevingsgebied. Vereniging Eigen Huis doet een dringende oproep aan u om te zorgen dat er een 
einde komt aan een jarenlange periode van polderen en overleg, en dat de gedupeerde bewoners van de regio 
eindelijk gaan merken dat ze worden geholpen. 
 
Het water staat de gedupeerden in Groningen tot aan de lippen. Vergoeding en herstel van schade stagneert bij 
een grote groep bewoners, het aardbevingsbestendig maken van woningen komt maar heel langzaam op gang 
en compensatie voor de vaak forse waardedaling blijft steken in een veelheid aan onderzoeken. Over dit alles 
vindt veelsoortig overleg plaats. Er wordt eindeloos gepolderd. Binnen de totaalproblematiek vragen wij 
onderstaand specifiek aandacht voor de stagnerende afhandeling van schades.    
 
Cijfers schadeafhandeling ondoorzichtig 
Vereniging Eigen Huis heeft eerder uw aandacht gevraagd voor de schadeafhandelingscijfers die door de 
NAM/CVW aan uw Kamer worden gepresenteerd. Ook de door de NCG gerapporteerde cijfers over Q1 2016 
werpen weer veel vragen op. Het is de vraag welk inzicht er nu eigenlijk wordt gegeven of wordt er gegoocheld 
met cijfers? Een voorbeeld van verhullende cijfers: 
 
Volgens het NAM platform zijn sinds 2012 in totaal 67.117 schademeldingen gedaan, waarvan in 50.254 
gevallen het aanbod is geaccepteerd. Het betreft hier vooral kleinere schades. Dat betekent dat er dan nog 
maar liefst 16.863 schadegevallen open staan of zijn niet ontvankelijk zijn. Dit aantal strookt niet met tabel 1 en 
2 in de rapportage van de NCG. Volgens die tabel staan er nog 21.004 meldingen open, terwijl dit alleen nog 
maar de schades zijn die sinds de oprichting van het CVW per 4 januari 2015 zijn gemeld (incl. schades die zijn 
overgeheveld vanuit NAM).  
Een andere benadering leidt tot nog weer een andere uitkomst: in het overzicht van de NCG staat dat er in 
totaal 41.712 meldingen in behandeling zijn genomen. Daarvan zijn er 23.907 gevallen tot een akkoord 
gekomen. Dat zou (kunnen) betekenen dat er in 17.805 gevallen (nog) geen akkoord is. Wat is nu het werkelijke 
aantal openstaande schadegevallen: 16.863, 17.805, 21.004 of toch nog anders?  
De enorme omvang van de nog op te lossen schades baart grote zorgen.  
 
Er zijn echter nog veel meer onduidelijkheden in de gepresenteerde cijfers. In de rapportage van het CVW, 
MSG 18 april 2016, staat vermeld dat het aantal ontvangen meldingen sinds 1 januari 2015 45.016 betreft. In 
behandeling zijn genomen: 41.712. Dit betekent dat 3.304 meldingen niet in behandeling zijn genomen. Er is 
geen inzicht in de reden hiervan. Er kan dus ook niet getoetst worden aan de redelijkheid en billijkheid van de 
afwijzing, bijvoorbeeld in hoeveel gevallen betreft het schades buiten de vastgestelde contour? Dat zou dan 
niet stroken met eerdere beloftes dat alle schademeldingen op zijn minst serieus worden onderzocht. 
 
Vereniging Eigen Huis  vindt de aangeleverde cijfers van de NCG volstrekt ontoereikend om zicht te houden op 
de ontwikkelingen. Onduidelijke cijfers bieden de mogelijkheid om de waarheid te verdoezelen. Gezien de 
aard, omvang en het maatschappelijk belang van de problematiek is het noodzakelijk dat er één totaaloverzicht 
komt met klip en klare informatie die zicht geven op de werkelijke gang van zaken met betrekking tot alle 
schademeldingen bij de NAM, CVW en NCG.  
 
Menselijke maat belangrijker dan zakelijke procedures 
Vereniging Eigen Huis roept u op zich hard te maken voor een daadkrachtige en menselijke afhandeling van 
schades. Tot op heden is er in veel gremia en op verschillende bestuurlijke niveaus vooral gepraat en 
gepolderd. De menselijke maat verloor het steeds van de formele procedures. Hierdoor zijn de problemen voor 
inwoners inmiddels wel heel urgent geworden. Belangrijkste probleem is dat het protocol voor 
schadeafhandeling van met name complexere zaken in de praktijk waardeloos is gebleken en tot stagnatie 
leidt. Daarbij duurt de invoering van een omgekeerde bewijslast veel te lang.  
 



In november 2014  bracht Vereniging Eigen Huis op verzoek van de Dialoogtafel advies uit over het 
schadeprotocol. In tegenstelling tot de positieve woorden van NAM-directeur Schotman zijn de aanbevelingen 
van de vereniging niet overgenomen in het schadeprotocol. Des te opvallender is dat de NAM recent in een 
reactie op een kritische reportage van het tv-programma Brandpunt schrijft dat het ‘schadeprotocol is 
opgesteld i.s.m. maatschappelijke organisaties. Adviezen van o.a. Vereniging Eigen Huis en de Groninger Bodem 
Beweging zijn erin verwerkt”. Deze claim is in onze optiek pertinent onjuist.  
 
Geen ander maar nieuw schadeprotocol 
Momenteel werken de NCG en CVW aan (weer) een update van het schadeprotocol. Maar Vereniging Eigen 
Huis heeft hier geen vertrouwen meer in, omdat het huidige protocol daarvoor in de kern te veel problemen en 
bezwaren kent. Wij zijn van mening dat alleen een geheel nieuwe aanpak van schadeafhandeling, waarbij de 
gedupeerden voorop staan, zicht op verbetering biedt voor de vaak uitzichtloze situatie waar veel bewoners in 
terecht zijn gekomen.  
 
Vereniging Eigen Huis krijgt signalen van Groningse leden dat het CVW niet onafhankelijk werkt van de NAM, 
maar daar juist door hen wordt aangestuurd. Het verweer dat dit niet anders kan omdat de NAM aansprakelijk 
is voor de schade, is onzin. Want uiteraard is het zo dat de NAM aansprakelijk is voor aardbevingsschade, maar 
dat wil niet zeggen dat de NAM de afhandeling zou moeten aansturen. De afhandeling van schadeclaims moet 
door een onafhankelijke organisatie worden gedaan, de NAM draait dan alleen op voor de herstelkosten. 

 
In de kamerbrief van 6 juni van  minister Kamp blijkt hoe het staat met de budgetten en uitgaven voor het 
aardbevingsbestendig maken en herstellen van schades 
 

Spoor (bedragen in mln. euro)  Geraamd/ begroot  Uitgaven  
1. Bouwkundig versterken (raming)  600  175  
2. Schadeclaims (raming)  250  429  
3. Overig instrumentarium NAM (budget)  285  124  
Totaal  1135  728  

 
Hieruit blijkt dat de uitgaven voor schadeclaims het budget ver overstijgen. Dit gegeven mag echter niet 
worden gebruikt om schadeherstel- en afhandeling te beperken. Alle schade aan gebouwen die door 
aardbevingen is veroorzaakt moet immers worden vergoed. In de schadecijfers  worden alle tijd, moeite, 
kosten en emotionele schade die gedupeerden de afgelopen jaren hebben geleden (en nog lijden)  niet 
meegenomen, terwijl deze een enorme impact hebben op gedupeerden. Hier zou dan ook maatschappelijk 
veel meer aandacht voor moeten komen en rechtvaardigt tevens een ruimhartige benadering van 
gedupeerden.  
 
Observaties Vereniging Eigen Huis 
 
Omkering van de bewijslast 
Voor schade aan gebouwen veroorzaakt door aardbevingen is de NAM aansprakelijk, tenzij het tegendeel 
bewezen wordt. In Nederland was dit tot 2002 bij wet zo geregeld, in andere Europese landen is dit nog steeds 
gebruikelijk, volgens professor Van Dunné. Minister Kamp heeft op aandringen van uw Kamer met deze 
wijziging ingestemd. Uitgesproken is het voornemen om dit uitgangspunt per 1 juli in te laten gaan, maar 
onduidelijk is hoe het hiermee staat. Vanuit signalen die Vereniging Eigen Huis van haar leden krijgt bestaat de 
indruk dat het CVW  steeds vaker schades  afwijst als C-schade (niet door de gedupeerde aantoonbaar door 
gaswinning veroorzaakte schade wordt niet vergoed) en over omkering van de bewijslast blijft maar vergaderd 
worden, terwijl dit voor gedupeerden mogelijk een oplossing zou bieden uit soms uitzichtloze situaties. 
 
Contra-expertises 
Vereniging Eigen Huis wil een vlotte toegang tot contra-expertises, zonder dat daar vooraf toestemming voor 
nodig is. De huidige praktijk is het tegenovergestelde: voor iedere contra-expertise is voorafgaande 
toestemming van het CVW vereist. Dat er bepaalde kwaliteitscriteria aan taxaties verbonden zijn is te 
begrijpen, maar de CVW hanteert een uiterst rigide kader voor de uitvoering en de omvang van 
taxatiewerkzaamheden. Zo moet de taxateur zich bijvoorbeeld aan een vastgestelde urenlimiet houden, extra 
benodigde uren moet de gedupeerde zelf betalen. Bovendien moet de contra-expert uitgaan van de eerder 
door CVW geconstateerde schade, mag hij de omvang van de schade niet uitbreiden en is zijn bewegingsruimte 



zeer beperkt om naar het object als geheel te kijken. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om eerder niet 
meegenomen schade alsnog erkend te krijgen. Een aantal erkende taxateurs weigert om deze reden inmiddels 
opdrachten in het aardbevingsgebied omdat zij binnen dit strakke kader niet kunnen en willen werken. 
 
Ontzorging 
Vereniging Eigen Huis wil dat gedupeerde bewoners in het aardbevingsgebied worden geholpen en ‘ontzorgd’ 
bij de schadeafhandeling. Steeds meer mensen zijn volledig murw door het eindeloos gesteggel en 
onophoudelijke gedoe. Hoewel er ‘casemanagers’ zijn aangesteld om gedupeerden door het proces te helpen, 
horen wij wekelijks voorbeelden van stroperigheid en kleingeestigheid. Een recent voorbeeld uit de praktijk 
maakt dit duidelijk. Na veel soebatten blijkt het voor de gedupeerde huiseigenaar mogelijk om een vergoeding 
te ontvangen voor alle dagen dat zij vrij van haar  werk heeft moeten nemen voor het ontvangen van alle 
deskundigen en de correspondentie die daaruit volgt. Een dergelijke onkostenvergoeding wordt blijkbaar niet 
standaard aangeboden. Maar na het indienen van het uren- en kostenoverzicht blijft de betaling uit, waarna 
deze huiseigenaar met juridische stappen moet dreigen 
 
Samengevat 
Vereniging Eigen Huis pleit voor een radicale trendbreuk met de huidige werkwijze van de aanpak van (meer 
complexe) aardbevingsschades. De houding ten opzichte van gedupeerden moet radicaal veranderen. Zoals het 
de afgelopen jaren de mensen is vergaan die financiële, bouwkundige en emotionele schade hebben geleden 
door aardbevingen mag het niet voortduren.  
 

Met vriendelijke groet, 

mr. Steven L. Wayenberg 
juridisch beleidsadviseur  
Vereniging Eigen Huis 


