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In deze versie van het Protocol schadeafhandeling zijn de suggesties van de Onafhankelijke Raadsman en de 

Technische Commissie Bodem Beweging verwerkt. Het overleg met de Dialoogtafel in de tweede helft van 2014  
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kunnen aanleiding vormen om de huidige versie van het protocol in de toekomst aan te passen.
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1.1 

ACHTERGROND VAN HET PROTOCOL 
SCHADEAFHANDELING

Jaarlijks vinden er aardbevingen plaats in Nederland. 
In Nederland kennen we natuurlijke aardbevingen, die 
vooral in Zuid-Nederland plaatsvinden. Daarnaast zijn er 
geïnduceerde aardbevingen, die ontstaan door gaswin-
ning. Hierdoor kan er fysieke schade aan gebouwen 
ontstaan. NAM, als gasproducent, is aansprakelijk voor 
deze schade en verzorgt het herstel. Ons uitgangspunt is 
om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Dit protocol be-
schrijft op welke wijze de afhandeling van schades door 
NAM plaatsvindt. 

De relatie tussen gaswinning en aardbevingen is al jaren 
bekend. Sinds 1993 zijn er ook regelingen voor het her-
stel van deze schade. De beving van Huizinge was echter 
een belangrijk keerpunt in de manier van schadeafhande-
ling, het schade-proces is sindsdien drastisch aangepast 
in overleg met verschillende stakeholders. Als gevolg van 
voortschrijdend inzicht met betrekking tot aardbevingen in 
het Groningen-gasveld is er een nieuwe situatie ontstaan 
waar dit schadeprotocol uit voortvloeit.

Naast dit protocol is er een Handboek Aardbevingsscha-
de opgesteld. Dit is een praktische handleiding voor het 
identificeren en herstellen van aardbevingschade door de 
verschillende experts. Het protocol vormt samen met het 
handboek Aardbevingsschade een ‘twee-eenheid’.

Begin 2015 zal de schadeafhandeling gefaseerd overge-
dragen worden aan een professionele uitvoeringsorgani-
satie. Deze organisatie komt onder aansturing van NAM 
en krijgt onafhankelijk toezicht. Naast de schadeafhan-
deling moeten ook de inspecties en de bouwkundige ver-
sterkingen van gebouwen door deze organisatie worden 
uitgevoerd.
De schade aan een gebouw wordt vaak door de eige-
naar gemeld. In sommige gevallen meldt de bewoner (die 
niet de eigenaar is van het gebouw) de schade. Dit komt 
vooral voor wanneer er schade is aan roerende zaken 
in een gebouw of aan overige objecten. In dit protocol 
wordt kortweg gesproken over gebouwen en eigenaren 
(en schademelder).

1.2 

DOEL VAN HET PROTOCOL 
SCHADEAFHANDELING

Aangezien we in Groningen te maken hebben met een 
unieke situatie is dit protocol specifiek ontwikkeld voor het 
afhandelen van schade aan gebouwen als gevolg van 
aardbevingen in het Groningen-gasveld.

Dit protocol heeft tot doel om het proces van schadeaf-
handeling, voor schade als gevolg van aardbevingen 
door gaswinning, vast te leggen en inzichtelijk te maken 
voor iedereen uit het Groningen-gasveld. Het protocol zal 
op verschillende manieren beschikbaar worden gesteld, 
maar zal in ieder geval te vinden zijn op www.namplat-
form.nl 
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2.1 

SCHADE MELDEN KAN OP DRIE MANIEREN

Schade aan gebouwen door aardbevingen kan op de 
volgende manieren bij NAM gemeld worden:

1 Via het online schadeformulier op NAMplatform:  
www.namplatform.nl/mijn-huis/direct-schade-melden.  

2 Per brief gericht aan NAM Afdeling Grondzaken, 
Schepersmaat 2, Postbus 28000, 9400 HH Assen. 

3 Of per formulier in het Regionaal Informatiepunt 
Gaswinning in het gemeentehuis van Loppersum. Dit 
Informatiepunt verleent, indien gewenst, assistentie bij 
het melden van een schadeclaim. 

Wanneer er na een aardbeving in een gemeente veel 
schade wordt verwacht, zal NAM in overleg met de 
gemeente een fysiek loket openen.

Na ontvangst van de schademelding wordt de schademel-
der gebeld door een NAM-contactpersoon. Dit is de vaste 
contactpersoon voor de schademelder. De schade wordt 
met de schademelder besproken en de procedure voor de 
schadeafhandeling wordt stap voor stap toegelicht. 
Bij elke schademelding stelt de contactpersoon vragen om 
te kunnen beoordelen of er sprake is van een mogelijk 
onveilige situatie. Als dit het geval is, wordt met voorrang 
beoordeeld welke maatregelen er op korte termijn nodig 
zijn om deze onveilige situatie weg te nemen.

Eigenaren wordt aanbevolen om schade zo snel mogelijk 
na een aardbeving te melden. Het vaststellen van het ver-
band (“de causaliteit”) tussen een schade en een aardbe-
ving wordt moeilijker naarmate de tijd verstrijkt.

2.2 

VOORWAARDEN IN BEHANDELING NEMEN 
SCHADEMELDING

Een schademelding wordt in de regel binnen twee weken 
in behandeling genomen als: 

A Het gebouw in de buurt van het epicentrum van de 
aardbeving ligt. 
 
In bijlage A is een kaart opgenomen met een gebied 
waarbinnen schadeverzoeken in behandeling worden 
genomen. Op de kaart ziet u een rode en blauwe lijn. 
 
De rode lijn is bepaald op basis van historische 
aardbevingen en op basis van ervaringen met de af-
gehandelde schadegevallen. Buiten de rode lijn is het 
onwaarschijnlijk dat de kracht van de aardbevingen, 
tot nu toe gemeten, zal leiden of geleid hebben tot 
schade. Een nieuwe aardbeving kan aanleiding  
zijn om deze kaart te actualiseren. De meest actuele  
en meer gedetailleerde kaart is beschikbaar op  
www.namplatform.nl.  
 
De blauwe lijn in bijlage A is op basis van internatio-
nale onderzoeken berekend1 en geeft aan op welke 
afstand van het epicentrum de kans op schade miniem 
is. Buiten deze blauwe lijn is de kans dat er zodanige 
bewegingen optreden aan het aardoppervlak dat 
schade aan gebouwen ontstaat minimaal (<0,001%). 
 
NAM houdt dus bij het in behandeling nemen van 
schademeldingen een ruimere marge tussen de blauwe 
en de rode lijn aan om het zekere voor het onzekere 
te nemen. Het gebied, dat bepaald wordt door de 
rode lijn, wordt daarom gebruikt om te bepalen of een 
schademelding in behandeling genomen wordt. Mocht 
het zo zijn dat een schadegeval om deze reden niet in 
behandeling wordt genomen zal contact opgenomen 
worden met de schademelder.

B Er sprake is van schade aan roerende en/of onroeren-
de goederen. Dit wordt zaakschade genoemd.  

C Het aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een 
aardbeving die het gevolg is van gaswinning door 
NAM. 

D De schademelder (vertegenwoordiger van de) eige-
naar is van de roerende of onroerende goederen 
waaraan schade is opgetreden.

1  Bommer, J.J. (2013). “Proposals for new GMPE’s for the predic-
tion of PGA and PGV in the Groningen gas field”. Version 1, 
9th October. Pinho, R. and Crowley, H. (2103). “Preliminary 
fragility functions for reinforced masonry building types within 
the Groningen region” Version 2.0, 25th September 2013.
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3.1 

SCHADEAFHANDELING GEBOUWEN  
STAP VOOR STAP

Het proces van schadeafhandeling bestaat uit de volgen-
de stappen. De doorlooptijden van de diverse stappen 
zijn afhankelijk van het aantal gemelde schades in een 
bepaalde tijdperiode. De doorlooptijden worden bij be-
nadering weergegeven. Op www.namplatform.nl worden 
de verwachte doorlooptijden weergegeven.

Stap 1
De schade wordt gemeld op de manier beschreven in 
paragraaf 2.1

Stap 2
NAM neemt contact op met de eigenaar. In het gesprek 
wordt de aard en omvang van de schade in kaart ge-
bracht en wordt bepaald of een bezoek aan het gebouw 
met spoed moet plaatsvinden. Ook wordt geïnformeerd 
of er sprake is van een bijzondere situatie, bijvoorbeeld 
of er sprake is van een monument of beschermd dorps-
gezicht in verband met de speciale behandeling die 
hiervoor noodzakelijk is. In het gesprek wordt een termijn 
genoemd waarbinnen de schade-expert een afspraak zal 
maken voor een bezoek aan het gebouw. 
–
(Doorlooptijd: binnen 2 weken na schademelding)

Stap 3
De schade-expert brengt een bezoek aan het gebouw 
en inspecteert de schade. Tijdens het bezoek wordt 
geluisterd naar de toelichting van de schademelder en 
wordt gekeken naar de gemelde schade en eventuele 
veiligheidsrisico’s. Daarnaast zal de schade-expert aan 
de hand van het schadebeeld, de bouwaard en het 
bouwjaar beoordelen of er andere niet gemelde schade 
verwacht kan worden die onderzocht moet worden. 
Daarnaast wordt bekeken of de melding voldoet aan de 
daarvoor gestelde voorwaarden (zie paragraaf 2.2) en 
of er sprake is van een speciale situatie (zie hoofdstuk 7). 
Als het nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een 
tweede bezoek waarbij (ook) andere experts het gebouw 
inspecteren (bijvoorbeeld: bouwkosten expertise). 
–
(Doorlooptijd: schade-expert maakt afspraak binnen  
1 maand na stap 2)

Stap 4
De schade-expert maakt een rapport waarin de vastge-
stelde schade, het verband (“de causaliteit”) met aardbe-

vingen en de geadviseerde herstelmethode is beschreven. 
Het rapport bevat ook een berekening van de, met het 
herstel van de vastgestelde schade, samenhangende 
kosten. Het rapport wordt aan de eigenaar gestuurd 
en er wordt een afspraak gemaakt om het rapport te 
bespreken. Deze bespreking vindt plaats bij de eigenaar 
of (indien mogelijk) via een telefoongesprek. De bespre-
king kan aanleiding geven voor de schade-expert om het 
rapport aan te passen. Vervolgens informeert de schade- 
expert NAM over het resultaat van de bespreking en geeft 
daarbij aan of de eigenaar zich wel/niet kan vinden in 
de inhoud van het (eventueel aangepaste) rapport. Indien 
de eigenaar niet akkoord is dan neemt contactpersoon 
contact op om de eigenaar te informeren over de moge-
lijkheid van contra expertise en de voorwaarden waar- 
onder dat mogelijk is. Deze voorwaarden staan beschreven  
in hoofdstuk 6. Voor de vergoeding van de kosten van 
een door de eigenaar eventueel ingeschakelde adviseur 
wordt verwezen naar paragraaf 5.2.
–
(Doorlooptijd: Binnen 3 maanden na het eerste bezoek 
aan het schade adres)

Stap 5
NAM doet een schriftelijk aanbod voor het herstel van de 
schade. Indien de eigenaar het aanbod accepteert dan 
stuurt hij/zij een bijgevoegde antwoordstrook terug waar-
uit blijkt dat hij/zij akkoord is met het aanbod tot herstel. 
De eigenaar heeft overigens het recht om zelf opdracht te 
geven voor schade herstel aan een aannemer van zijn/
haar keuze. Indien de eigenaar dat wenst kan NAM hulp 
bieden bij de selectie van een aannemer. 
Indien de eigenaar niet akkoord gaat met het aanbod, 
dan kan de eigenaar alsnog gebruik maken van een con-
tra expertise (zie hoofdstuk 6). Een contra expertise kan 
ook plaatsvinden indien de aannemer van de eigenaar 
tot hogere kosten komt dan de calculatie genoemd bij de 
vorige stap.
Wanneer de eigenaar dat wenst kan ook een uitkering in 
geld plaatsvinden. NAM heeft echter een voorkeur voor 
het vakkundig herstellen van de schade om verergering 
in de toekomst te voorkomen. Als er sprake is van een 
onveilige situatie die veroorzaakt is door schade als ge-
volg van een aardbeving, dan zal NAM sterk aandringen 
op herstel om de onveilige situatie weg te nemen. In de 
overeenkomst voor de eventuele uitbetaling in geld wordt 
vastgelegd dat de geïnspecteerde schade niet opnieuw 
voor vergoeding in aanmerking komt. Ook moet een eige-
naar zich bewust zijn van zijn wettelijke verplichting om 
schade waar mogelijk te beperken. Dit betekent dat wan-
neer bij het achterwege blijven van herstel en de schade 
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verergert bij een volgende aardbeving in principe geen 
vergoeding (of herstel) plaats vindt van de verergerde 
schade. Deze verergerde schade had namelijk voorkomen 
of beperkt kunnen worden als de eigenaar de schade, 
waarvoor hij een vergoeding heeft gehad, had hersteld. 
Hetzelfde geldt bij het eventuele bouwkundig versterken 
van het gebouw. Wanneer blijkt dat bepaalde schade, 
waarvoor geld is uitgekeerd aan de eigenaar, niet is her-
steld en deze schade bij de versterking van het gebouw 
moet worden meegenomen, dan zal de eigenaar zelf de 
kosten van dit schadeherstel moeten betalen.
–
(Doorlooptijd: 2 weken nadat het taxatie rapport aan de 
NAM is aangeboden)

Stap 6
Aannemer repareert de schade. Na schriftelijke accepta-
tie van de werkzaamheden, door de opdrachtgever van 
de aannemer, wordt de aannemer betaald. 
–
(Doorlooptijd: afhankelijk van de door de schade melder 
gekozen schade herstel oplossing)

3.2 

SCHADEAFHANDELING MONUMENTEN

Algemeen 
Provincie Groningen heeft 2772 rijksbeschermde monu-
menten, enkele gemeentelijke monumenten en 50 gebie-
den ‘Beschermd Stads- en Dorpsgezicht’. Eind 2013 was 
aan 350 van deze objecten schade gemeld als gevolg 
van de aardbevingen. Het schadeherstel van de rijksmo-
numenten vraagt bijzondere aandacht vanwege de monu-
mentale status en de wettelijke voorschriften die daaraan 
verbonden zijn. Daarnaast kan herstel een langere tijd in 
beslag nemen vanwege het bestaande vergunningstraject 
dat meestal van toepassing is. Deze bijzondere status 
vraagt om een eigen aanpak van monumenten binnen de 
schadeafhandeling door NAM. Daarnaast dient ook de 
eigenaar zich bewust te zijn van de monumentale status 
van zijn eigendom. In deze paragraaf is een specifiek 
protocol voor de behandeling van monumenten opgeno-
men met als doel om vast te leggen hoe door NAM wordt 
gehandeld om de bijzondere status van monumenten te 
behouden en op welke manier er wordt samengewerkt 
met de overige partijen die daar bij (kunnen) worden 
betrokken. Het protocol is opgesteld door de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed, de provincie Groningen, de werk- 
organisatie DEAL-gemeente, Libau en NAM.

Wettelijke status
In totaal zijn er vijf categorieën waar bijzondere aan-
dacht nodig is vanwege de wettelijke status.

1 Rijksmonumenten 

2 Gemeentelijke monumenten 
 
Deze twee categorieën betreft een aanwijzing van 
objecten op basis van de Monumentenwet en/of ge-
meentelijke verordeningen. Voor vergunningsplichtige 
activiteiten, zoals de uitvoering van noodmaatregelen 
e/o herstelwerkzaamheden (inclusief sloop-activiteiten) 
is een advies van de gemeentelijke monumenten- 
commissie nodig en in een aantal gevallen voor wat 
betreft de rijksmonumenten tevens een advies van de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (en voor zover het een  
object in het buitengebied betreft, ook van de provincie).  
 
Indien er sprake is van een acuut veiligheidsrisico kan 
er ook worden gehandeld op basis van een gedoog- 
beschikking van de gemeente. 

3 Karakteristieke panden 

4 Beeldbepalende panden in het buitengebied 
 
Deze twee categorieën betreft een aanwijzing van ob-
jecten op basis van het bestemmingsplan. Het bescher-
mingsregime is minder strict dan voor de monumenten. 
Echter, voor wat betreft eventuele herstelmethoden 
vergelijkbaar aan die van (rijks)monumenten. 

5 Beschermd stads- en dorpsgezicht 
 
Deze categorie betreft een aanwijzing van een gebied 
op basis van de Monumentenwet en het bestemmings-
plan. Het beschermingsregime is minder strict dan voor 
de monumenten. Echter, voor wat betreft eventuele 
herstelmethoden vergelijkbaar aan die van (rijks)
monumenten.

Nadere uitwerking
In de volgende tabel is de procedure die gebruikt wordt 
bij de behandeling van schade aan boven genoemde 
categorieën monumenten nader uitgewerkt.

3  Proces van schadeafhandeling
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OMSCHRIJVING ACTIE

Wettelijke status ■	 Overzicht maken van objecten die een beschermde 
status genieten

■	 Overzicht maken van de wettelijke eisen /  
vergunningsvoorschriften.

■	 Gemeente / provincie stuurt 
overzicht naar NAM.  
Libau coördineert deze actie

■	 Werkorganisatie DEAL- 
gemeente.

Schademelding ■	 Op het meldingsformulier kan de schademelder aan-
geven dat zijn pand een monumentenstatus heeft.

■	 Check of het object behoort tot een van de catego-
rieën met een bijzondere beschermingsstatus.

■	 Standaardvraag van NAM-contactpersoon bij het 
intake-gesprek of er sprake is van een van de vijf 
categorieën. NAM contactpersoon informeert de 
schademelder over de inhoud van het protocol.

■	 Contactpersonen met kennis van dit protocol worden 
ingeschakeld voor het contact met eigenaren.

 

■	 NAM stelt lijst beschikbaar 
aan contactpersonen en taxa-
tiebureaus. 
 
 

■	 NAM: toedeling van schade-
melding aan contactpersoon 
met kennis van monumenten.

Schadebeoordeling ■	 De schadebeoordeling aan monumenten, beeldbe-
palende panden en karakteristieke panden wordt 
door gespecialiseerde schade-experts uitgevoerd. 
Bij complexe situaties vindt er overleg plaats tussen 
diverse betrokkenen zoals eigenaar, schade-expert, 
aannemer, adviseur (van de eigenaar) en de  
gemeente. Bij funderingswerkzaamheden kan  
archeologisch onderzoek nodig zijn. Voor wat betreft 
de adviseur kan gedacht worden aan:
■	 Libau Monumentenwacht
■	 Restauratiearchitect
■	 Restauratie-aannemer
■	 SOGK

■	 De schade-expert informeert of de eigenaar beschikt 
over inspectierapporten van de Monumentenwacht 
of andere documenten. 
Idem bij nader onderzoek

■	 Schade-expert, restauratie 
architect en overige betrokken 
partijen.

3  Proces van schadeafhandeling
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OMSCHRIJVING ACTIE

■	 Specifiek aandacht voor herstelmethode. De herstel-
methode moet rekening houden met de bijzondere 
status van het pand.  
Bij monumenten zijn de voorschriften strict. 
Bij karakteristieke, beeldbepalende en beschermde 
stads- en dorpsgezichten minder. 

■	 Rapportage:
■	 Bij beperkte schade, passend binnen regulier 

onderhoudswerkzaamheden kan worden volstaan 
met een regulier taxatierapport.

■	 Bij relatief grootschaliger en/of meer complexe 
schade en waar sprake is van vergunningsplicht 
wordt een uitgebreid taxatierapport opgesteld dat 
als basis kan dienen voor de juridische procedure 
en bevat een herstelplan / werkbeschrijving / 
bestek.

■	 De offerte die als basis dient voor de vaststelling 
van het schadebedrag dient bij voorkeur bij een 
gespecialiseerde restauratie-aannemer te worden 
aangevraagd.

■	 Vergunningtraject. 
De schade-expert moet per gemeente checken of er 
aparte voorwaarden gelden voor vergunningplich-
tige werkzaamheden (NB. dit kan per gemeente 
verschillen.)

■	 In geval dat de schade-expert meent dat de herstel-
werkzaamheden (mogelijk) vergunningsplichting 
zijn, dan wordt de eigenaar (of adviseur) gevraagd 
hiervan een formele melding te maken bij de ge-
meente. De schade-expert informeert de betrokken 
gemeente ambtenaar over dit advies. De werkzaam-
heden worden pas uitgevoerd wanneer de gemeente 
de vergunning heeft gegeven, of heeft aangegeven 
dat vergunning niet nodig is of gedoogd wordt dat 
er geen vergunning wordt aangevraagd.

■	 Vergoeding kosten adviseur eigenaar op basis van 
werkelijke kosten, afhankelijk van omvang schade en 
complexiteit (bouwkundig, vergunningstechnisch). 

 

■	 Initiatief voor keuze aannemer 
ligt bij eigenaar. 
 

■	 Afstemming werkorganisatie 
DEAL.  
 
 

■	 Initiatief ligt bij eigenaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

■	 Initiatief ligt bij eigenaar. 
 
 

Schadeherstel ■	 Bij voorkeur door een restauratie-aannemer.
■	 Bij complex schadeherstel en indien meerwaarde 

t.o.v. restauratie-aannemer:
■	 Vergoeding bouwbegeleiding

■	 Eigenaar beslist.
■	 Schade-expert: e/o 

restauratiearchitect, e/o Libau 
Monumentenwacht opnemen 
in herstelplan.

3  Proces van schadeafhandeling
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3.3

ONLINE SCHADEDOSSIER 

Elke schademelder krijgt een persoonlijke toegangscode 
tot een online schadedossier, waarmee de schademelder 
de voortgang van de afhandeling van de schademelding 
kan volgen. Het online schadedossier is beschikbaar 
via de website www.namplatform.nl. Onderstaand een 
illustratie van hetgeen de schademelder aantreft bij het 
openen van het volgsysteem:

3  Proces van schadeafhandeling
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3.4

KLACHTENPROCEDURE

In geval van klachten rond de schadeafhandeling wordt 
de schademelder verzocht contact op te nemen met de 
(vaste) contactpersoon bij NAM. NAM wil elke schade 
als gevolg van een aardbeving tijdig en zorgvuldig afhan-
delen en gebruikmaken van de ervaringen van schade-
melders om het proces continu te verbeteren. Bovendien 
zal er actie ondernomen om de klacht waar mogelijk op 
te lossen. 

Indien de klacht, in de ogen van de schademelder niet 
wordt opgelost, dan kan de schademelder de klacht voor- 
leggen aan onafhankelijke raadsman, de heer L. Klaassen.  
Deze onafhankelijke raadsman is speciaal door de 
minister van Economische Zaken aangesteld om klachten 
te behandelen over de gehele schadeherstelprocedure, 
van schademelding tot en met de afhandeling door NAM. 
Contact kan worden opgenomen met de onafhankelijke 
raadsman via 088-2234455 of info@onafhankelijke-
raadsman.nl.

Indien de schademelder het inhoudelijk oneens is met de 
schadeafhandeling door de NAM kan hij een beroep 
doen op de Technische Commissie Bodembeweging. 
Deze onafhankelijke commissie adviseert burgers over 
het verband tussen schade en mijnbouwactiviteiten (zoals 
gaswinning door NAM) en de hoogte van het schadebe-
drag dat de mijnbouwonderneming zou moeten betalen. 
Meer informatie over deze beroepsinstantie kunt u vinden 
op www.tcbb.nl

3  Proces van schadeafhandeling

ONAFHANKELIJKE RAADSMAN

Mr. Leendert Klaassen
Tel. 088 – 223 44 55 
info@onafhankelijkeraadsman.nl



PROTOCOL SCHADEAFHANDELING

Augustus 2014

15

4
Vaststellen  
verband schade  
en aardbeving 



Augustus 2014

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING

16

4.1 

ALGEMEEN

Bij het beoordelen of de gemelde schade verband houdt 
met de opgetreden aardbevingen (“causaliteit”) wordt 
gebruik gemaakt van het handboek aardbevingsschade, 
waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen zogenaam-
de A-, B- en C-schades. Dit wordt in de onderstaande 
paragrafen nader toegelicht. 

Schade categorie A
De aangetroffen schade is een direct gevolg van (een) 
aardbeving(en). Van A is sprake als de aardbeving 
heeft geleid tot het ontstaan van de schade. Het kan ook 
gebeuren dat door andere oorzaken spanning in een con-
structie aanwezig is en dat de aardbeving net het zetje 
is geweest om de schade (vaak scheurvorming) te laten 
ontstaan. In dat geval is ook sprake van categorie A. In 
het handboek aardbevingsschade is de omschrijving van 
categorie A schades meer in detail uitgewerkt.

Schade categorie B
De aangetroffen schade was aanwezig voor de beving 
én is door een aardbeving verergerd. De aangetroffen 
schade heeft primair een andere oorzaak dan aardbevin-
gen en is bijvoorbeeld in de eerste plaats het gevolg van 
veroudering van het gebouw, verbouwingswerkzaamhe-
den, bouwactiviteiten in de omgeving, wijzigingen in de 
grondwaterstand of verkeerstrillingen2. In het handboek 
aardbevingsschade is de omschrijving van categorie B 
schades meer in detail uitgewerkt.

Schade categorie C
De aangetroffen schade kan niet in verband worden 
gebracht met een aardbeving. De schade is door een 
beving niet (significant) verergerd. De initiële oorzaak is 
duidelijk ergens anders in gelegen en komt bijvoorbeeld 
voort uit één van de onder schade categorie B genoem-
de oorzaken. In het handboek aardbevingsschade is 
de omschrijving van categorie C schades meer in detail 
uitgewerkt

Causaliteit 

Met betrekking tot de beoordeling van de causaliteit 
wordt voorts nog het volgende opgemerkt: 

1 De afstand tot het epicentrum en de kracht van de 
opgetreden aardbeving is een aspect dat meegenomen 
wordt in de beoordeling. Anders gezegd: de geconsta-
teerde schade moet te verklaren zijn door opgetreden 
aardbeving(en). In de toekomst zal gebruik gemaakt 
worden van de informatie die het meet- en monito-
ringprogramma levert met betrekking tot opgetreden 
versnellingen aan het aardoppervlak tengevolge van 
aardbevingen. 

2 Indien daar aanleiding voor is kan voor de beoorde-
ling van de causaliteit wordt ook gebruik gemaakt van 
informatie die via de gemeente verkregen wordt zoals 
bijvoorbeeld: (aanvragen voor) onbewoonbaarverkla-
ringen of sloopvergunning en aanschrijvingen van het 
bevoegd gezag om gebreken (die niet veroorzaakt 
zijn door aardbevingen) aan de gebouwen te verhel-
pen. Dit soort informatie is niet alleen van belang voor 
de vaststelling van de causaliteit, maar ook voor de 
bepaling van de hoogte van de schade. Ter illustratie: 
In een situatie waarbij een gebouw op de nominatie 
staat om gesloopt te worden is het terugbrengen van 
het gebouw in de staat van voor de schademelding 
niet opportuun. 
 
 

4.2 

VERSCHILLENDE KLASSEN SCHADE EN DE 
TOEKENNING VAN VERGOEDING

In het volgende schema is weergegeven hoe omgegaan 
wordt met A-, B- en C-schades afhankelijk van het schade-
beeld dat geconstateerd wordt. 

2 Zie Rapport van Bureau voor Bouwpathologie, 
“Verkorte methodiek voor het vaststellen van de  
oorzaak van gebouwschade” uit 2012

4  Vaststellen verband schade en aardbeving
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SCHADEBEELD CLASSIFICERING SCHADETOEKENNING

Scheurvorming
Verzakkingen
Vervormingen
etc. in particuliere woningen

Constructieve schade in 
particuliere woningen 

Scheurvorming
Verzakkingen
Vervormingen
etc. in bedrijfsmatige 
objecten

A-schade:
gebrek/schade die een 
direct gevolg is van de 
aardbeving

100%

B-schade:
gebrek/schade reeds aan-
wezig voor de aardbeving 
maar die is verergerd door 
de aardbeving.

Schade zelf (scheuren, 
verzakkingen, vervormingen 
etc).

%, afhankelijk van het 
aandeel van de beving 
aan de schade.  
(Te bepalen door  
schade-expert)

Er is een onderliggende 
externe oorzaak (C-schade), 
bijvoorbeeld:
■	 Fundering
■	 Zetting
■	 Onderhoud
■	 Verbouwingen
■	 Kelders / aanbouwen
■	 Kapconstructies

0%

C-schade:
gebrek/schade die niet in 
verband gebracht wordt met 
de beving

Zowel voor schade zelf 
als onderliggende externe 
oorzaak.

0%

In aanvulling daarop wordt het volgende opgemerkt:
■	 De schade wordt (indien mogelijk) zodanig hersteld dat 

bij toekomstige aardbevingen de kans op schade op 
dezelfde plaats minder wordt. 

■	 Tegelwerk, stucwerk, schilderwerk en pleisterwerk wordt 
plaatselijk hersteld, tenzij dit afbreuk zou doen aan het 
estetisch beeld van voor de aardbeving. In het laatste 
geval vindt herstel plaats voor de gehele wand of 
indien nodig het gehele vertrek. Dit ter beoordeling van 
de schade-expert.

■	 Indien de schade veroorzaakt is door de aardbeving 
(categorie A) en een veiligheidsrisico met zich mee-
brengt dan worden de kosten van herstel volledig 
vergoed. Indien er een andere, niet aardbevingsge-
relateerde oorzaak (B of C-schade) ten grondslag 
ligt aan het risico, dan worden op kosten van NAM 
noodmaatregelen getroffen en komen de kosten van 
herstel (deels) voor rekening van de eigenaar (zie ook 
paragraaf 7.2). Er kan sprake van een situatie waarbij 
de herstelkosten niet in een redelijke verhouding staan 
tot de waarde van het gebouw. In paragraaf 7.3 wordt 
beschreven hoe gehandeld wordt in zo’n situatie.

4  Vaststellen verband schade en aardbeving
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5.1

BEREKENING SCHADEBEDRAG

De kosten voor herstel (van de in het schaderapport be-
schreven schade) worden in geval van kleine schades be-
rekend door de schade-expert. Bij grotere en/of complexe 
schadegevallen doet de schade-expert een beroep op een 
calculator van een(onafhankelijk) extern calculatiebureau. 
De berekening vindt plaats op basis van de beschrijving 
van het door de schade-expert beschreven schadebeeld 
en op basis van daarbij behorende foto’s. Bij omvangrijke 
schade inspecteert de calculator zelf het gebouw. Het 
resultaat van de berekening wordt in het schaderapport 
opgenomen in de vorm van een bestek, waarbij per be-
steksonderdeel de kosten worden gespecificeerd. De door 
de eigenaar gekozen aannemer kan aan de hand van het 
bestek beoordelen of herstel voor het berekende bedrag 
mogelijk is c.q. aangeven op welke elementen van het 
bestek zijn offerte afwijkt.  

5.2 

BIJKOMENDE KOSTEN 

NAM zal bijkomende kosten, die verband houden met de 
afhandeling van schade, als volgt behandelen: zie tabel 
hieronder.

De bijkomende kosten die in bovenstaande tabel ge-
noemd zijn bij punt 1 tot en met 4 zullen vastgesteld wor-
den door de schade-expert. Voor de bijkomende kosten 
genoemd bij punt 5 tot en met 7 geldt het volgende:

Elke schadeafhandeling levert een bepaalde mate van on-
gemak op voor de betreffende eigenaar. Dit zit in de tijd 
die hij moet besteden aan het bijwonen van schadeop-
name(s), het bijwonen van het uitvoeren van werkzaam-
heden en het op orde brengen van het gebouw, voor en 
na de schadeherstel werkzaamheden. Bij het vaststellen 
van het schadebedrag zal NAM daarom standaard een 
bedrag ineens meenemen voor ‘ongemak’ ter dekking 
van schade categorieën 5 tot en met 7. Dit standaard 
bedrag is gerelateerd aan de omvang van de vastgestel-
de schade.

TE BEPALEN DOOR 
SCHADE-EXPERT ALS 
ONDERDEEL VAN 
SCHADEVERGOEDING

BEDRAG INEENS 
TER COMPENSATIE 
VAN ONGEMAK DAT 
OPTREEDT DOOR DE 
SCHADE

1 Ergens anders overnachting tijdens de werkzaamheden X

2 Huur (tijdelijke) kantoorruimte tijdens werkzaamheden X

3 Omzetderving/ bedrijfsschade X

4 Eventueel andere kosten die niet in deze tabel benoemd 
worden

X

5 Gederfde uren tijdens de schadeopname X

6 Gederfde uren tijdens de werkzaamheden X

7 Het in ordentelijke staat brengen van het object  
(b.v. schoonmaakkosten)

X

8 Kosten verbonden aan het inwinnen van advies door de 
eigenaar 

X

5  Vaststelling schadebedrag
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6.1 

CONTRA EXPERTISES 

De procedure zoals beschreven in de voorgaande hoofd-
stukken is er op gericht om de schade op een correcte 
en voor de eigenaar acceptabele wijze vast te stellen. 
Niettemin komt het in een beperkt percentage van de 
schadegevallen voor dat de eigenaar het niet eens is met 
het schaderapport. In dat geval bestaat de mogelijkheid 
om een contra expertise aan te vragen. NAM vergoedt de 
kosten van de contra expertise mits vooraf toestemming is 
gegeven en onder de volgende voorwaarden:

A De eigenaar geeft na het ontvangen van het scha-
derapport aan de NAM aan het niet eens te zijn met 
(delen van) het schaderapport en een contra-expertise 
te willen. In dit gesprek wordt vastgelegd met welke 
onderdelen van het schaderapport men het niet eens 
is. Dit is van belang omdat het vooraf duidelijk moet 
zijn met welk onderdeel(en) van het schaderapport de 
eigenaar niet tevreden is. Een voorbeeld ter illustra-
tie: de schade-expert is van mening dat een bepaald 
onderdeel van de schade niet het gevolg is van een 
aardbeving terwijl de eigenaar van mening is dat er 
wel verband is tussen de schade en de aardbeving. 
Een ander voorbeeld: de eigenaar is het eens met de 
door de schade-expert vastgesteld schadebeeld, maar 
twijfelt aan de kosten die gecalculeerd zijn voor het 
herstel.  

B De kosten van de contra expertise zijn (en dit ter  
beoordeling van NAM) redelijk en marktconform.  

C De contra-expert (en dit ter beoordeling van NAM) is 
deskundig. 

D NAM krijgt een kopie van het rapport van de contra 
expertise.

De schade-expert en de contra-expert zullen de resultaten 
van de contra expertise bespreken. De resultaten van 
deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd. Voor 
die delen van de contra expertise, waarover overeen-
stemming is, zal het schaderapport en de bijbehorende 
calculatie worden aangepast. Voor die delen waar geen 
overeenstemming is kan een derde onafhankelijke des-
kundige (op kosten van NAM) worden ingeschakeld die 
gezamenlijk wordt aangewezen door de schade-expert 
van NAM en de contra-expert van de eigenaar. De derde 
deskundige heeft ervaring met:

A Arbitrage, en/of 

B Ervaring als rechtbankdeskundige 

Indien de schade-expert en de contra-expert gezamenlijk 
tot een lagere calculatie komen van de schade, dan ver-
vangt dit lagere bedrag de oorspronkelijke calculatie

De eigenaar kan, als deze het niet eens is met de af-
handeling van de schadeclaim door NAM, een beroep 
doen op de Technische Commissie Bodem Beweging. 
Deze onafhankelijke commissie adviseert burgers over 
het verband tussen schade en mijnbouwactiviteiten (zoals 
gaswinning door NAM) en de hoogte van het schade- 
bedrag dat de mijnbouwonderneming zou moeten beta-
len. Meer informatie over deze beroepsinstantie kunt u 
vinden op www.tcbb.nl

6  Contra expertises
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7.1 

EIGENAAR VERRICHT GEEN MEDEWERKING C.Q 
VERLEENT GEEN TOEGANG TOT HET GEBOUW

Indien de eigenaar geen medewerking verleent c.q. 
geen toegang verleent tot erf en/of gebouw waardoor 
beoordeling van de schade en herstel niet mogelijk is, 
dan vervalt het recht op herstel van de schade ook indien 
deze schade in de toekomst verergert door een nieuwe 
aardbeving. Indien de eigenaar het door de NAM gecon-
tracteerde schade adviesbureau en de door dat bureau 
ingeschakelde expert niet accepteert, dan wordt dit ook 
beschouwd als het niet verlenen van medewerking.

In geval er een veiligheidsrisico geïdentificeerd wordt, dat 
niet weggenomen kan worden door het gebrek aan mede-
werking van de eigenaar, dan zal dit in beginsel gemeld 
worden aan de afdeling Vergunningverlening, Handha-
ving en Toezicht van de gemeente.

7.2 

GEBOUW HEEFT ACHTERSTALLIG  
ONDERHOUD EN/OF EIGEN GEBREK

Een eigen gebrek en/of achterstallig onderhoud valt veel-
al onder de categorie C-schade of eventueel in categorie 
B. In hoofdstuk 4 is beschreven op welke wijze omge-
gaan wordt met de schadevaststelling en vergoeding van 
schade. 

In geval er een veiligheidsrisico geïdentificeerd wordt, 
dan zal NAM in ieder geval en in overleg met de eige-
naar noodmaatregelen nemen om het veiligheidsrisico 
te beheersen. Tevens zal NAM samen met de eigenaar 
bezien welke mogelijkheden er zijn om de noodmaat- 
regelen te vervangen door een definitieve oplossing. 

Omdat C-schade voor rekening en risico van de eigenaar 
komt, moet de eigenaar er van uit gaan dat (een deel 
van) de schade voor zijn/haar rekening komt. Indien de 
eigenaar niet bereid is om (dit deel van) de kosten voor 
zijn/haar rekening te nemen en schadeherstel is daar-
door niet mogelijk dan vervalt het recht op herstel van de 
geïdentificeerde schade ook indien deze schade in de 
toekomst verergert door een nieuwe aardbeving.

7.3 

REPARATIEKOSTEN NIET IN REDELIJKE 
VERHOUDING TOT WAARDE VAN HET GEBOUW

Bij herstel van de schade zal NAM het gebouw weer 
terugbrengen in de staat van voor de aardbeving. Indien 
dat in redelijkheid niet gevergd kan worden dan zullen 
alternatieven worden besproken met de eigenaar, zoals 
aankoop of sloop en herbouw of herhuisvesting. Zo’n 
situatie kan optreden indien de schadeherstelkosten 
(eventueel in combinatie met de verwachte kosten van 
bouwkundig herstel) zodanig hoog zijn dat de er een 
onredelijke verhouding ontstaat met de waarde van het 
gebouw. Er kunnen ook bouwtechnische redenen zijn die 
het bespreken van alternatieven wenselijk maken. 

7  Speciale omstandigheden
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8.1 

NAM WERKT AAN VERBETERING  
VAN DE PROCESSEN 

De door NAM in te zetten schade-experts bezitten als 
basis een bouwkundige opleiding/ervaring. In aan-
vulling daarop wordt tijdens bijeenkomsten van de 
schade-experts regelmatig aandacht besteedt aan de 
mondelinge en schriftelijke communicatie. In deze thema 
bijeenkomsten wordt ook aandacht besteed aan de in het 
buitenland aanwezige specifieke kennis omtrent aardbe-
vingsschade aan gebouwen. Schade-experts doen hun 
werk tijdens de inwerkperiode onder supervisie van een 
ervaren schade-expert.

De factuur van de aannemer wordt pas betaald nadat 
de eigenaar verklaard heeft dat de werkzaamheden 
correct zijn uitgevoerd. In geval van twijfel (bij eigenaar/
opdrachtgever of NAM) over de uitgevoerde werkzaam-
heden wordt een controle uitgevoerd door een extern 
bouwkundig adviesbureau. 

8.2 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Regelmatig zal een klanttevredenheidsonderzoek worden 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden 
om het schadeherstelproces te verbeteren. De opzet van 
het eerste klanttevredenheidsonderzoek is onderwerp van 
overleg aan de Dialoogtafel.

8.3 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Bij het omgaan met gegevens van eigenaren, bewoners 
en gebouwen zullen de wettelijke bepalingen zoals 
vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
gerespecteerd worden.

8  Overig

De Dialoogtafel Groningen 
zet zich in voor de regio die 
wordt getroffen door aard- 
bevingen. Aan Tafel zitten  
15 deelnemers, die zich op 
de website van de Dialoog-
tafel aan u voorstellen. Ook 
vindt u hier nieuwsberichten 
en verslagen van bijeenkom-
sten van de Tafel. 
www.dialoogtafelgroningen.nl
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A BIJLAGE

Schadeafhandelingsgebied:  

Het gebied waarbinnen  

schadeverzoeken in behandeling  

genomen worden. 
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