SPELREGELS VOOR HET AANBOD VAN NAM
Versie 27 maart, inclusief aanvullingen 20 april en aanpassingen 11 en 13 juni 2018
Aanleiding
Kabinet en Groningse bestuurders hebben eind januari afspraken gemaakt over een nieuw Protocol Mijnbouwschade
Groningen. Vanaf 19 maart 2018 kan iedere bewoner met een schademelding die ná 31 maart 2017 is gedaan terecht
bij de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.
Verzoek van kabinet en Groningse bestuurders aan NAM
Daarmee resteren nog ruim zesduizend ‘oude’ schademeldingen die vóór 31 maart 2017 zijn gedaan bij NAM of het
Centrum Veilig Wonen (CVW) en nog niet zijn afgehandeld. Het kabinet heeft besloten dat deze schademeldingen
onder het oude schadeprotocol worden afgehandeld. Kabinet en Groningse bestuurders hebben daarom NAM verzocht
deze oude schademeldingen af te ronden en dit op een snelle en ruimhartige wijze te doen. NAM heeft ingestemd met
dit verzoek. Vanaf 1 juli 2018 speelt NAM – conform de breed levende wens in de samenleving – geen rol meer in de
afhandeling van schademeldingen.
Spelregels
Onderstaande spelregels worden gehanteerd ten behoeve van een vlotte afhandeling van de ‘oude’ schademeldingen.
Toepassing van deze spelregels geeft schademelders duidelijkheid over wat men op hoofdlijnen kan verwachten. Voor
een beperkt aantal meldingen zullen nog extra afwegingen nodig zijn.

Reactietermijn
De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft NAM verzocht de reactietermijnen te verlengen
voor de ruim zesduizend openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017. NAM geeft hieraan
graag gehoor.
Wijziging 1
Spelregels 2a en 2c worden met ingang van 11 juni 2018 als volgt gewijzigd:
Huidige formulering
2a. Het aanbod van NAM geldt voor een periode van 3 weken na dagtekening van de
aanbiedingsbrief met daarin het aanbod van NAM. Schademelders wordt gevraagd om binnen
deze termijn te reageren. De schademelder reageert schriftelijk en kan daarbij akkoord gaan met
het aanbod of het afwijzen.
2c. Het aanbod vervalt eveneens na het verstrijken van de antwoordtermijn van drie weken,
behalve als dit tot een uitzonderlijk onredelijke situatie zou leiden (ziekte, verblijf in het
buitenland, etc.).
Gewijzigde formulering
2a. Het aanbod van NAM geldt voor een periode van 4 weken na dagtekening van de
aanbiedingsbrief met daarin het aanbod van NAM. Schademelders wordt gevraagd om binnen
deze termijn te reageren. De schademelder reageert schriftelijk en kan daarbij akkoord gaan met
het aanbod of het afwijzen.
2c. Het aanbod vervalt eveneens na het verstrijken van de antwoordtermijn van vier weken, behalve
als dit tot een uitzonderlijk onredelijke situatie zou leiden (ziekte, verblijf in het buitenland, etc.).
Alle schademelders die vanaf 11 juni 2018 een aanbod van NAM ontvangen hebben hiermee vier weken
de tijd om te reageren.
Wijziging 2
Aanvullend wordt ook de reactietermijn verlengd voor schademelders die al eerder (tot en met 10 juni
2018) een aanbod van NAM hebben ontvangen. Dit gebeurt via een extra spelregel.
Extra spelregel
2d. Schademelders die tot en met 10 juni 2018 een aanbod hebben ontvangen maar daar nog niet op
hebben gereageerd (ongeacht of hun ‘oude’ reactietermijn al dan niet is verstreken) of niet
akkoord zijn gegaan met het aanbod, krijgen tot en met 9 juli 2018 de gelegenheid om (alsnog)
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akkoord te gaan met het aanbod of het aanbod af te wijzen.
Met ‘niet reageren’ wordt bedoeld:
- De schademelder heeft de antwoordstrook niet teruggestuurd naar NAM. Extra spelregel 2d geeft
hem of haar de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan met het aanbod.
Met ‘niet akkoord gaan’ wordt een van de volgende situaties bedoeld:
- De schademelder heeft een aanbod hebben ontvangen van NAM en via de antwoordstrook laten
weten het aanbod niet te accepteren. Extra spelregel 2d geeft hem of haar de gelegenheid om alsnog
akkoord te gaan met het aanbod.
- De schademelder heeft een aanbod ontvangen van NAM en de schademelding voorgelegd aan de
Arbiter. Extra spelregel 2d geeft hem of haar de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan met het
aanbod.
Reactietermijn voor de Arbiter Bodembeweging
Het wijzigen van de reactietermijn (spelregels 2a, 2c en 2d) heeft ook gevolgen voor de termijn voor het
voorleggen van een schademelding aan de Arbiter (spelregel 3b).
Wijziging 3
Alle schademelders krijgen tot 1 september 2018 de gelegenheid om hun melding voor te leggen aan de
Arbiter Bodembeweging. De eerdere termijn van drie weken komt daarmee te vervallen.
Huidige formulering
3b Als de schademelder het aanbod afwijst vervalt automatisch het aanbod (conform spelregel 2b).
De schademelder heeft de mogelijkheid om binnen drie weken na het vervallen van het
aanbod de schademelding voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging. De schade wordt dan
vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.
Aangepaste formulering vanaf 11 juni
3b Als de schademelder het aanbod afwijst vervalt automatisch het aanbod (conform spelregel 2b).
De schademelder heeft daarna tot 1 september 2018 de mogelijkheid de schademelding voor
te leggen aan de Arbiter Bodembeweging. De schade wordt dan vergoed conform de uitspraak
van de Arbiter.
SPELREGEL #1 – Afbakening

‘oude’ schademeldingen
De afhandeling door NAM betreft de openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017. Dit houdt in:
a. Nieuwe schademeldingen van ná 31 maart 2017 gaan niet mee in het aanbod van NAM – voor het melden van
nieuwe schade kan men terecht bij de Tijdelijke Commissie.
b. Reeds afgeronde schademeldingen worden niet heropend – dit geldt ook als men een voucher heeft geaccepteerd
of als de ‘oude’ schademelding na 1 februari 2018 is afgerond.1
SPELREGEL #2 – Antwoordtermijn

a.

b.
c.

Het aanbod van NAM geldt voor een periode van 3 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief met daarin
het aanbod van NAM. Schademelders wordt gevraagd om binnen deze termijn te reageren. De schademelder
reageert schriftelijk en kan daarbij akkoord gaan met het aanbod of het afwijzen.
Als de schademelder het aanbod afwijst vervalt vervolgens het aanbod.
Het aanbod vervalt eveneens na het verstrijken van de antwoordtermijn van drie weken, behalve als dit tot een
uitzonderlijk onredelijke situatie zou leiden (ziekte, verblijf in het buitenland, etc.).

SPELREGEL #3 – Aard

a.

van het aanbod van NAM
Alle schademelders ontvangen voor 1 juli 2018 een aanbod van NAM waarbij alle gecalculeerde C-schades2
worden vergoed, met uitzondering van schades die volgens de uitspraken van de Arbiter Bodembeweging evident
niet voor vergoeding in aanmerking komen (afgebladderde verf, waterschade, lekkend dak, etc.).
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Voor de volledigheid: het Besluit mijnbouwschade Groningen kent een hardheidsclausule (Artikel 14, lid 2) voor afgeronde schademeldingen.
C-schade is het begrip dat gebruikt werd onder het oude schadeprotocol waarmee niet-aardbevingsgerelateerde schade wordt bedoeld. Vanzelfsprekend
worden de reeds door NAM in het verleden erkende schades (A- en B-schades) ook vergoed door NAM. Voor de goede orde: deze schades tellen niet mee voor
de optelsom tot €25.000.
2
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b.

c.

d.

Als de schademelder het aanbod afwijst vervalt automatisch het aanbod (conform spelregel 2b). De schademelder
heeft de mogelijkheid om binnen drie weken na het vervallen van het aanbod de schademelding voor te leggen
aan de Arbiter Bodembeweging. De schade wordt dan vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.
Als in deze situatie de schademelding groter is dan €25.000 (d.w.z. de optelsom van alle gecalculeerde Cschades) en de schademelder het aanbod afwijst wordt de schademelding automatisch voorgelegd aan de Arbiter.
De schade wordt dan vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.
Indien het aanbod niet wordt geaccepteerd en de schademelding niet tijdig wordt voorgelegd aan de Arbiter
Bodemweging, wordt de schademelding afgesloten.

SPELREGEL #4 – Geen

nieuwe processtappen
Er worden geen nieuwe processtappen gezet in het proces van schadeafhandeling:
a. NAM doet een aanbod op basis van de reeds aanwezige informatie in de vorm van de in het schadedossier
beschikbare schaderapporten (zoals eerstelijnsrapport en eventueel contra-expertiserapport).
b. Het aanbod van NAM zal zijn gebaseerd op bestaande schadeopnames, met uitzondering van een klein aantal
opnames buiten het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. Deze opnames worden op korte termijn
afgerond. Op 31 maart 2018 wordt de Proef Buitengebied beëindigd.
c. Bij afwezigheid van een calculatie wordt hierin zo spoedig mogelijk voorzien door een deskundig bureau of
daartoe gekwalificeerde aannemer, op basis van de in Nederland geldende standaarden.
d. De looptijd van vouchers blijft ongewijzigd. Schademelders behouden de vrije keuze tussen het aanbod van
NAM of een eventuele openstaande voucher.
SPELREGEL #5 – Overig

a.
b.
c.
d.

Het Programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS) en de mestkelderregeling blijven tot 1 juli 2018 onverkort
van toepassing.
Als een schademelding onderdeel is van een versterkingsoperatie (zoals de batch 1.467, Heft in Eigen Hand,
Eigen Initiatief, Versterken op Bestelling) wordt deze meegenomen in de versterkingsoplossing.
Voor schademelders met complexe schade,3 een woning in stutten of behorend tot de NCG-categorie ‘maatwerk’
zoekt NAM in overleg met de schademelder naar een passende oplossing.4
Schademelders die hun melding aan de rechter hebben voorgelegd ontvangen een aanbod van NAM.

SPELREGEL #6 – Toegang

a.

b.

c.

tot waardevermeerderingsregeling
Als de woning binnen het werkingsgebied ligt van het oude schadeprotocol: schademelders die het aanbod van
NAM accepteren krijgen toegang tot de waardevermeerderingsregeling, uitgevoerd door het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Als de woning buiten het werkingsgebied ligt van het oude schadeprotocol: schademelders die het aanbod van
NAM accepteren komen in aanmerking voor een met de waardevermeerderingsregeling vergelijkbare
voorziening.5
Schademelders die de voucher-buitengebied hebben geaccepteerd komen in aanmerking voor een met de
waardevermeerderingsregeling vergelijkbare voorziening.

SPELREGEL #7 – Uitbetaling

Als de schademelder schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van NAM ontvangt deze binnen 30 dagen een
financiële vergoeding op de eigen bankrekening, tenzij de schademelder de voorkeur geeft aan herstel via het Centrum
Veilig Wonen.
SPELREGEL #8 – Rechter

Schademelders hebben te allen tijde het wettelijk recht om hun schademelding voor te leggen aan de burgerlijk
rechter.
SPELREGEL #9 – Einddatum

Na 1 juli 2018 speelt NAM geen rol meer in de schadeafhandeling.

3
Voor complexe schades die bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) liggen probeert de casemanager van NCG tot bemiddeling te komen. U wordt
hiervoor op korte termijn benaderd door de casemanager. De casemanager informeert u ook als onverhoopt blijkt dat deze poging niet tot een oplossing gaat
leiden. In dat geval doet NAM een aanbod.
4
Voor de volledigheid: spelregel 3b is onverkort van toepassing. Dit betekent dat schademeldingen met een C-schade van meer dan €25.000 zullen worden
voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging.
5
Buiten het werkingsgebied van het oude schadeprotocol vergoedt NAM de schade op grond van de lange tijd die schademelders in onzekerheid hebben
gezeten, er zal geen uitspraak worden gedaan over de vraag of de schade al dan niet veroorzaakt kan zijn door gaswinning in het Groningenveld.
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DE SPELREGELS TOEGEPAST – ENKELE VOORBEELDEN
Uw woning bevindt zich in het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. U hebt een bedrag van €7.000
aan A- en B-schades. Daarnaast zijn in het contra-expertiserapport nog zeven C-schades opgenomen. Deze Cschades worden gecalculeerd op een bedrag van €5.000 in totaal. In totaal krijgt u een aanbod van NAM van
A+B+C= €7.000+€5.000=€12.000. Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor de waardevermeerderingsregeling bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), ter waarde van maximaal €4.000.
Uw woning bevindt zich in het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. U hebt in het verleden de voucher
geaccepteerd – dit is de voucher-binnengebied. Uw schademelding is daarmee afgerond. U komt niet in
aanmerking voor een aanbod van NAM.
Uw woning bevindt zich in het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. U heeft in 2012 aardbevingsschade gemeld. De experts waren in 2013 echter van mening dat er bij uw woning geen sprake was van
aardbevingsschade (eenzijdig gesloten C-dossier). Dit betekent dat NAM uw schademelding heeft afgerond
zonder u een aanbod te doen. U heeft deze niet geaccepteerd en daarom is uw voucher vervallen. U komt niet
in aanmerking voor een aanbod van NAM.
Uw woning bevindt zich in het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. U heeft in het verleden
aardbevingsschade gemeld. In het kader van Schone Lei kreeg u een voucher aangeboden. U heeft later, in
2017, de antwoordstrook getekend en geretourneerd. Uw voucher blijkt geldig tot september 2018. Uw
schademelding is afgerond (u hebt de antwoordstrook getekend). U valt niet onder de ruim zesduizend
openstaande schademeldingen. U kunt nog wel de voucher verzilveren, ook in cash. Na 1 juli ontvangt u van
NAM een brief om u hierover te informeren.
U bent agrariër en u heeft schade aan uw schuur. Uw schuur bevindt zich in het werkingsgebied van het oude
schadeprotocol. Eigenlijk zou u de schuur het liefste willen vervangen. NAM zal u een aanbod doen en daarbij
gebruik maken van de mogelijkheden van het Programma Groninger Schuren en Stallen (PGGS).
Uw woning bevindt zich in het werkingsgebied van het oude schadeprotocol en is aangemerkt als een
complexe schade. Uw totale C-schade bedraagt €32.000. NAM zal een maatwerkoplossing aan u voorstellen.
Indien u het aanbod niet accepteert wordt uw schademelding voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging, tenzij
u eerder met NAM tot overeenstemming komt. Daarnaast kunt u bij SNN een verzoek indienen voor de
waardevermeerderingsregeling ter waarde van maximaal €4.000.
Uw woning bevindt zich in het werkingsgebied van het oude schadeprotocol en is aangemerkt als een
complexe schade. Uw totale C-schade bedraagt €12.000. NAM zal een maatwerkoplossing aan u voorstellen.
Daarnaast kunt u bij SNN een verzoek indienen voor de waardevermeerderingsregeling ter waarde van
maximaal €4.000.
Uw woning bevindt zich in het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. U heeft meer dan €25.000 aan Cschade. Uw schade is niet aangemerkt als complexe schade. U ontvangt een aanbod van NAM. Indien u het
aanbod niet accepteert wordt uw schademelding automatisch voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging.
Daarnaast kunt u bij SNN een verzoek indienen voor de waardevermeerderingsregeling ter waarde van
maximaal €4.000.
Uw woning bevindt zich buiten het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. U bent onderdeel van de
Proef Buitengebied en u hebt in het verleden een voucher van €1.500 geaccepteerd (de voucherbuitengebied). Daarmee is uw schademelding afgerond. U ontvangt geen aanbod van NAM. U komt wel in
aanmerking voor een met de waardevermeerderingsregeling vergelijkbare voorziening. Deze is in uw geval
gelijk aan €4.000. U kunt deze voorziening aanvragen bij SNN.
Uw woning bevindt zich buiten het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. U bent onderdeel van de
Proef Buitengebied en u hebt nog geen voucher geaccepteerd (voucher-buitengebied). Uw schade wordt
gecalculeerd en u blijkt €11.000 aan schade te hebben. U ontvangt een aanbod van NAM voor dit bedrag,
vermeerderd met een met de waardevermeerderingsregeling vergelijkbare voorziening. Deze is in uw geval
gelijk aan €4.000.
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Uw woning bevindt zich buiten het werkingsgebied van het oude schadeprotocol. U bent onderdeel van de
Proef Buitengebied en uw schade wordt gecalculeerd. Uw schade bedraagt €34.000. U ontvangt een aanbod
van NAM, vermeerderd met een met de waardevermeerderingsregeling vergelijkbare voorziening. Deze is in
uw geval gelijk aan €4.000. Indien u het aanbod niet accepteert, wordt uw schademelding voorgelegd aan de
Arbiter Bodembeweging.

Aanvullingen 19 april 2018
!

!
!

!

In voorbeeld 3 is ‘In 2017 had u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de voucherregeling
(voucher-binnengebied). U heeft hiervan afgezien’ vervangen door ‘U heeft deze niet geaccepteerd en
daarom is de voucher vervallen.’
Nieuw voorbeeld 4 toegevoegd: ‘Uw woning bevindt zich in het werkingsgebied van het oude
schadeprotocol. U heeft in het verleden aardbevingsschade gemeld. In het kader van Schone Lei kreeg u
een voucher aangeboden. U heeft later, in 2017, de antwoordstrook getekend en geretourneerd. Uw
voucher blijkt geldig tot september 2018. Uw zaak is afgerond (u hebt de antwoordstrook getekend). U valt
niet onder de ruim zesduizend openstaande schademeldingen. U kunt nog wel de voucher verzilveren, ook
in cash. Na 1 juli ontvangt u van NAM een brief om u hierover te informeren.’
In voorbeeld 9 is de volgende zin toegevoegd: ‘U kunt deze voorziening aanvragen bij SNN.’

Aanvullingen 11 en 13 juni 2018
Reactietermijn aanbod NAM
De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft NAM verzocht de reactietermijnen te verlengen voor de
ruim zesduizend openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017. NAM geeft hieraan graag gehoor.
Wijziging 1
Spelregels 2a en 2c worden met ingang van 11 juni als volgt gewijzigd:
Huidige formulering
2a. Het aanbod van NAM geldt voor een periode van 3 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief
met daarin het aanbod van NAM. Schademelders wordt gevraagd om binnen deze termijn te reageren.
De schademelder reageert schriftelijk en kan daarbij akkoord gaan met het aanbod of het afwijzen.
2c. Het aanbod vervalt eveneens na het verstrijken van de antwoordtermijn van drie weken, behalve als
dit tot een uitzonderlijk onredelijke situatie zou leiden (ziekte, verblijf in het buitenland, etc.).
Gewijzigde formulering
2a. Het aanbod van NAM geldt voor een periode van 4 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief
met daarin het aanbod van NAM. Schademelders wordt gevraagd om binnen deze termijn te reageren.
De schademelder reageert schriftelijk en kan daarbij akkoord gaan met het aanbod of het afwijzen.
2c. Het aanbod vervalt eveneens na het verstrijken van de antwoordtermijn van vier weken, behalve als
dit tot een uitzonderlijk onredelijke situatie zou leiden (ziekte, verblijf in het buitenland, etc.).
Alle schademelders die vanaf 11 juni 2018 een aanbod van NAM ontvangen hebben hiermee vier weken de tijd
om te reageren.
Wijziging 2
Aanvullend wordt ook de reactietermijn verlengd voor schademelders die al eerder (tot en met 10 juni 2018) een
aanbod van NAM hebben ontvangen. Dit gebeurt via een extra spelregel.
Extra spelregel
2d. Schademelders die tot en met 10 juni 2018 een aanbod hebben ontvangen maar daar nog niet op
hebben gereageerd (ongeacht of hun ‘oude’ reactietermijn al dan niet is verstreken) of niet akkoord zijn
gegaan met het aanbod, krijgen tot en met 9 juli 2018 de gelegenheid om (alsnog) akkoord te gaan
met het aanbod of het aanbod af te wijzen.
Met ‘niet reageren’ wordt bedoeld:
De schademelder heeft de antwoordstrook niet teruggestuurd naar NAM. Extra spelregel 2d geeft hem of
haar de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan met het aanbod.
Met ‘niet akkoord gaan’ wordt een van de volgende situaties bedoeld:
De schademelder heeft een aanbod hebben ontvangen van NAM en via de antwoordstrook laten weten het
aanbod niet te accepteren. Extra spelregel 2d geeft hem of haar de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan
met het aanbod.
De schademelder heeft een aanbod ontvangen van NAM en de schademelding voorgelegd aan de Arbiter.
Extra spelregel 2d geeft hem of haar de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan met het aanbod.
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Reactietermijn voor de Arbiter Bodembeweging
Het wijzigen van de reactietermijn (spelregels 2a, 2c en 2d) heeft ook gevolgen voor de termijn voor het
voorleggen van een schademelding aan de Arbiter (spelregel 3b).
Wijziging 3
Alle schademelders krijgen tot 1 september 2018 de gelegenheid om hun melding voor te leggen aan de Arbiter
Bodembeweging. De eerdere termijn van drie weken komt daarmee te vervallen.
Huidige formulering
3b Als de schademelder het aanbod afwijst vervalt automatisch het aanbod (conform spelregel 2b). De
schademelder heeft de mogelijkheid om binnen drie weken na het vervallen van het aanbod de
schademelding voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging. De schade wordt dan vergoed conform
de uitspraak van de Arbiter.
Aangepaste formulering vanaf 11 juni
3b Als de schademelder het aanbod afwijst vervalt automatisch het aanbod (conform spelregel 2b). De
schademelder heeft daarna tot 1 september 2018 de mogelijkheid de schademelding voor te leggen
aan de Arbiter Bodembeweging. De schade wordt dan vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.
Aanpassing 13 juni
Op verzoek van de Arbiter Bodembeweging is de zin ‘…het aanbod voorgelegd aan de Arbiter’ vervangen door
‘de schademelding voorgelegd aan de Arbiter’.
DE AANGEPASTE EN UITGEBREIDE SPELREGELS TOEGEPAST – ENKELE VOORBEELDEN
U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 15 april 2018. U hebt daar nog niet op gereageerd.
Oude situatie
De reactietermijn van drie weken is verlopen; het aanbod van NAM is vervallen.
Nieuwe situatie
U heeft tot en met 9 juli 2018 de gelegenheid om (alsnog) akkoord te gaan met het aanbod of het aanbod af te
wijzen.

U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 15 april 2018. U hebt dat aanbod afgewezen.
Oude situatie
U hebt het aanbod afgewezen. U heeft daarna drie weken de tijd gehad om te besluiten of u uw schademelding
wilt voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging.
Nieuwe situatie
U heeft tot en met 9 juli 2018 de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan met het aanbod. Als u het aanbod wilt
blijven afwijzen hoeft u niets te doen. Tot 1 september 2018 heeft u de gelegenheid om uw melding (alsnog)
voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging. In dit laatste geval wordt de schade vergoed conform de
uitspraak van de Arbiter.

U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 15 april 2018. U hebt dat aanbod afgewezen en
aangegeven dat u de schademelding wilt voorleggen aan de Arbiter Bodemdaling.
Oude situatie
De Arbiter besluit over de verdere behandeling van de zaak, eventueel het inplannen van een schouw/zitting en
doet uitspraak.
Nieuwe situatie
U heeft tot en met 9 juli 2018 de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan met het aanbod. Als u de
schademelding nog steeds aan de Arbiter voor wil leggen hoeft u niets te doen. In dit laatste geval wordt de
schade vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.

U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 3 juni 2018. U hebt daar nog niet op gereageerd.
Oude situatie
De reactietermijn is drie weken. U heeft dus tot en met 24 juni de gelegenheid om akkoord te gaan met het
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aanbod of het aanbod af te wijzen.
Nieuwe situatie
U heeft tot en met 9 juli 2018 de gelegenheid om akkoord te gaan met het aanbod of het aanbod af te wijzen.
Indien u het aanbod afwijst heeft u tot 1 september 2018 de gelegenheid om uw melding voor te leggen aan de
Arbiter Bodembeweging. In dit laatste geval wordt de schade vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.

U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 3 juni 2018. U hebt dat aanbod afgewezen.
Oude situatie
U hebt het aanbod afgewezen. U heeft drie weken de tijd om te besluiten of u uw schademelding wilt
voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging.
Nieuwe situatie
U heeft tot en met 9 juli 2018 de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan met het aanbod. Als u het aanbod wilt
blijven afwijzen hoeft u niets te doen. U heeft tot en met 1 september 2018 de gelegenheid om uw melding voor
te leggen aan de Arbiter Bodembeweging. In dit laatste geval wordt de schade vergoed conform de uitspraak
van de Arbiter.

U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 3 juni 2018. U hebt dat aanbod afgewezen en
aangegeven dat u de schademelding wilt voorleggen aan de Arbiter Bodemdaling.
Oude situatie
De Arbiter besluit over de verdere behandeling van de zaak, eventueel het inplannen van een schouw/zitting en
doet uitspraak.
Nieuwe situatie
U heeft tot en met 9 juli 2018 de gelegenheid om alsnog akkoord te gaan met het aanbod. Als u de
schademelding nog steeds aan de Arbiter voor wil leggen hoeft u niets te doen. In dit laatste geval wordt de
schade vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.

U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 13 juni 2018.
Oude situatie
U heeft drie weken de tijd om te reageren door middel van het retourneren van de antwoordstrook uit de
aanbiedingsbrief van NAM.
Nieuwe situatie
U heeft vier weken de tijd om te reageren door middel van het retourneren van de antwoordstrook uit de
aanbiedingsbrief van NAM.

U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 13 juni 2018. Op 18 juni laat u met behulp van de
antwoordstrook NAM weten dat u niet akkoord gaat met het aanbod.
Oude situatie
U heeft na 18 juni drie weken de tijd om het aanbod voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging.
Nieuwe situatie
U heeft tot 1 september 2018 de tijd om het aanbod voor te leggen aan de Arbiter Bodembeweging. In dit
laatste geval wordt de schade vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.

U heeft een aanbod van NAM ontvangen, met dagtekening 30 juni 2018. Op 18 juli laat u met behulp van de
antwoordstrook NAM weten dat u niet akkoord gaat met het aanbod. Op 27 juli legt u de schademelding voor
aan de Arbiter.
Oude situatie
De Arbiter buigt zich over uw schademelding en doet uitspraak.
Nieuwe situatie
De situatie blijft ongewijzigd. De Arbiter buigt zich over uw schademelding en doet uitspraak. De schade wordt
vergoed conform de uitspraak van de Arbiter.
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Aanpassingen 13 juni
In de voorbeelden waarin een schademelding mogelijkerwijs kan worden voorgelegd aan de Arbiter
Bodembeweging is de toelichting opgenomen dat in een dergelijke situatie de schade wordt vergoed conform de
uitspraak van de Arbiter.
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