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IM
G

-voorzitter blikt 
vooruit op 2021

Is dat dan een probleem
?

“Als m
ensen schade hebben, dan m

oeten  
ze die gew

oon m
elden natuurlijk. D

aarbij is 
duidelijk dat juist in de randen van het effect-
gebied in het verleden veel m

inder vaak  
schade is gem

eld en dat nu deels sprake is 
van een inhaalslag. Toch zouden w

e absoluut 
gezien ook m

eer m
eldingen verw

achten uit  
gebieden w

aar de schadekans veel groter 
is. W

e gaan kom
end jaar actief op zoek naar 

m
ensen die verm

oedelijk aardbevingsschade 
hebben, m

aar geen m
elding hebben gedaan.”

Kijkend naar fysieke schade, w
at viel nog 

m
eer op in 2020?

“Het is vreem
d dat er in het hele effectgebied 

van die bevingen, van epicentrum
 tot de rand, 

De schadeafhandeling bleef onverw
acht hard groeien, constateert IM

G- 
voorzitter Bas Kortm

ann in een terugblik op 2020. In een interview
* zegt hij 

voor 2021 te verw
achten dat de totale schadevergoeding de 1 m

iljard euro 
overstijgt. O

ok start de regeling voor im
m

ateriële schade en zoeken w
e  

oplossingen voor lastige vraagstukken rond de vergoeding van fysieke schade.

W
erd je in 2020 opnieuw

 verrast door de aantallen?
“Ja, dit had toch niem

and kunnen voorzien? In 2018 startten w
e m

et ongeveer  
honderdvijftig schadem

eldingen per w
eek. En nu, terw

ijl er dit jaar geen nieuw
e 

grote beving is gew
eest, schom

m
elt het aantal w

ekelijks rond de duizend.”

W
as het IM

G
, dat 1 juli startte, hierop voorbereid?

“H
et heeft ons verrast. Tegelijk is onze basis die w

e vanuit de TCM
G

 hadden  
opgebouw

d, goed gew
eest. W

e bleken daardoor in staat m
ee te groeien  

m
et de hogere instroom

 van schade m
eldingen. D

e afhandelingsduur is nu  
gem

iddeld korter dan deze eind vorig jaar w
as. Voor de G

roninger betekent  
dat echt vooruitgang.”

W
aarom

 is de groei onverw
acht gew

eest?
“Er gebeurt iets vreem

ds m
et de ontw

ikkeling van schadem
eldingen. D

e  
bevingen nem

en af. M
aar de schadem

eldingen nem
en toe. Vooral in de randen 

van de effectgebieden w
aar de schadekans m

isschien 1%
 is. W

aar de schadekans 
het grootst is, tot w

el 100%
, kom

en veel m
inder schadem

eldingen binnen.  
Terw

ijl ook daar duizenden w
oningen staan w

aar nooit schade is gem
eld.”

ongeveer evenveel schade w
ordt vastgelegd 

en evenveel w
ordt vergoed per adres. De vraag 

dringt zich op of w
ij nu vergoeden w

aar de 
Groninger recht op heeft. H

et is bepaald niet 
vanzelfsprekend dat er evenveel schade m

oet 
w

orden vergoed in w
oningen die het verst 

w
eg liggen van de epicentra als w

oningen 
die er pal naast staan. D

it is nu w
el de praktijk 

en dat kom
t m

ede door de w
ijze w

aarop een 
paneladvies uit januari 2019, w

aarin hand-
vatten staan voor toepassing van het w

ettelijk 
bew

ijsverm
oeden, nu w

ordt gehanteerd. W
e 

onderzoeken op dit m
om

ent of de toepassing 
van het advies nuancering behoeft.”

Lees verder op de volgende pagina  
*   Dit is een verkorte w

eergave. Het hele interview
 is te lezen op: schadedoorm

ijnbouw
.nl/nieuw

s/vooruitblik-2021
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W
elke andere vraagstukken spelen er voor 2021?

“W
e starten eind eerste kw

artaal van 2021 m
et de regeling voor im

m
ateriële 

schade. Vanuit die regeling gaan w
e genoegdoening en erkenning geven voor 

het leed dat w
erd en w

ordt veroorzaakt door de bevingen door gasw
inning. 

Recent hebben w
e de regeling verder uitgew

erkt, bijvoorbeeld ten aanzien  
van im

m
ateriële schade bij kinderen en bij huurders van w

oningen.”

W
at betekent dit concreet?

“Bij een klassiek gezin, m
et vader, m

oeder en tw
ee kinderen, kunnen de ouders 

elk, individueel dus, onder om
standigheden in aanm

erking kom
en voor een 

schadevergoeding van 1.500 euro, 3.000 euro of 5.000 euro per persoon. D
e 

hoogte is afhankelijk van de ernst van het leed. H
et kind krijgt een eigen schade-

vergoeding, die een gedeelte bedraagt van de vergoeding die aan de ouders is 
toegekend. H

oe w
e dat praktisch doen, w

erken w
e op dit m

om
ent uit.”

H
oe gaat het m

et huurders in zijn w
erk?

“Voor huurders gebruiken w
e dezelfde system

atiek als voor w
oningeigenaren. 

M
et dit verschil dat w

e de om
vang van de fysieke schade aan een w

oning m
inder 

zw
aar laten m

eew
egen en de behandelduur niet. Een w

oningeigenaar heeft  
nam

elijk ook nog de stress van het risico dat zijn eigendom
 beschadigd is  

geraakt en het gedoe dat kom
t kijken bij het herstel ervan. Voor de huurder  

gaat dat niet op.”

Alles beschouw
end, w

at is het toekom
stbeeld voor de schadeafhandeling?

“M
et de start van de vergoeding van w

aardedaling en m
et de doorgaande  

afhandeling van de fysieke schade groeit in de loop van 2021 de totale schade-
vergoeding die w

e nu hebben toegekend van ruim
 500 m

iljoen euro naar  
ruim

 1 m
iljard euro. D

at is nog alleen w
at het IM

G
 en TCM

G
 hebben gedaan.  

D
aarnaast is er door Rijk en regio in een bestuurlijk akkoord 1,5 m

iljard euro 
toegezegd als com

pensatie en om
 knelpunten op te lossen. W

e gaan daarin 
sam

enw
erken m

et diverse partijen.” 

4
5
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W
aardedalingsregeling

111 m
iljoen toegekend, 

m
aar ook afw

ijzingen
W

aardedalingsregeling  
en sloop/nieuw

bouw
Vanuit de W

aardedalingsregeling hebben w
e in de eerste drie m

aanden  
111 m

iljoen euro aan schadevergoeding toegekend voor ruim
 16.000 aanvragen. 

Er zijn nu m
eer dan 53.000 aanvragen binnengekom

en voor 33.000 adressen.

W
e voeren de W

aardedalingsregeling sinds 1 septem
ber gefaseerd in.  

O
p 1 januari 2021 stellen w

e de regeling open voor de laatste groep gem
eenten: 

M
idden- Groningen, Delfzijl, O

ldam
bt, Aa en H

unze en W
esterkw

artier.

A
antal

D
e postcodegebieden w

aar w
aardedaling heeft plaatsgevonden tellen ongeveer 

95.000 w
oningen. D

aarvan zijn 27.000 w
oningen van w

oningcorporaties. W
e 

schatten dat er in totaal ongeveer 120.000 aanvragen w
orden gedaan. Per adres 

kunnen er m
eerdere eigenaren zijn die apart een aanvraag m

oeten doen.

B
esluit

Zoals gehoopt handelen w
e het gros van de aanvragen snel af, w

aarbij binnen 
acht w

eken een besluit volgt. M
aar anders dan verw

acht m
oeten w

e daarbij tot 
op heden ongeveer een kw

art afw
ijzen. Relatief veel aanvragen betreffen dus 

situaties w
aarin er geen recht is op vergoeding. D

at is deels te voorkom
en.  

Voor w
ie nog een aanvraag w

il doen, zetten w
e de m

eest voorkom
ende redenen 

voor een afw
ijzing op een rij. D

at scheelt hopelijk teleurstellingen achteraf.

Als eigenaren een nieuw
e w

oning hebben gekregen of nog krijgen in het kader 
van het versterkingsprogram

m
a dat de N

ationaal Coördinator Groningen 
(N

CG) uitvoert, dan zal die w
oning vrijw

el altijd een hogere w
aarde hebben  

dan de oude w
oning. W

ij m
oeten hierm

ee rekening houden, om
dat w

e op 
grond van het schadevergoedingsrecht geen schade m

ogen vergoeden die  
al is w

eggenom
en of nog w

ordt vergoed.

W
O

Z
 nieuw

e w
oning

Als de nieuw
e w

oning slechts beperkt tot een m
eerw

aarde heeft geleid, kijken  
w

e of deze groter is dan de w
aardedaling zou zijn gew

eest. Dat berekenen w
e 

onder andere op basis van de W
O

Z-beschikking van de nieuw
e w

oning. Als de 
04209,,=ऺE071ऺ009ऺȑ9,9.4�70ऺ-45/=,20ऺ3001?ऺ8

:0?09
7ऺ0A0=09ऺ,,9ऺ/0ऺ940@B

-:@B
 ऺ

dan kan daar ook rekening m
ee w

orden gehouden.

Als de nieuw
e w

oning net is opgeleverd of als de sloop en/of de nieuw
bouw

 nog in 
uitvoering zijn, dan is er nog geen W

O
Z-beschikking voor die nieuw

e w
oning en is 

een berekening niet m
ogelijk. Daarom

 w
ijzen w

e dan de aanvraag af. W
anneer er 

w
el een W

O
Z-beschikking is, kunnen eigenaren opnieuw

 een aanvraag doen.

U
itzondering

O
nlangs w

erd bekend dat er op 88 adressen een vergissing is gem
aakt. O

p 
betreffende adressen had geen volledige vergoeding m

oeten w
orden toegekend 

en dat is w
el gebeurd. M

ede op verzoek van de m
inister van Econom

ische Zaken 
en Klim

aat w
ordt eenm

alig een  uitzondering gem
aakt en zal de vergoeding niet 

w
orden teruggevorderd.

Lees verder op de volgende pagina  
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G
één W

aardedalings-
regeling ná w

aarde-
regeling N

A
M

B
erekening bij  

verkocht huis

In de loop der jaren hebben w
oningeigenaren ná verkoop van een w

oning nog 
gebruikgem

aakt van de w
aarderegeling van de N

AM
. Als zij daarvoor een vast-

stellingsovereenkom
st hebben getekend, krijgen zij bij ons geen vergoeding 

voor w
aardedaling.

W
ij zijn op basis van de Tijdelijke w

et G
roningen niet bevoegd om

 die aanvragen 
te behandelen. D

e w
etgever heeft er voor gekozen om

 dergelijke schade niet  
opnieuw

 door ons te laten beoordelen. D
aarbij is in zo’n vaststellings-

:A0=0096:8
>?ऺ20?0609/ऺA::=ऺȑ9,70ऺ6B

45?492றऺ�
0?ऺA::=2,,9/0ऺ207/?ऺ/@>ऺ::6

 ऺ
als w

oning eigenaren de vergoeding van de N
AM

 te w
einig vinden. W

ij w
ijzen  

de aanvraag daarom
 dan ook af.

Keuze voor W
AG

 óf IM
G

Enkele duizenden Groningers hebben via de stichting W
AG een claim

 bij de N
AM

 
ingediend voor vergoeding van w

aardedaling. Als zij bij ons een aanvraag w
illen 

doen, is het nodig dat zij eerst de claim
 intrekken en daarm

ee de procedure tegen 
de N

AM
 stopzetten. Anders zijn w

e niet bevoegd over de aanvraag te besluiten.  
O

p basis van de Tijdelijke w
et Groningen m

ogen w
oningeigenaren niet beide 

procedures doorlopen. W
e w

ijzen de aanvraag dan af.

Als de w
oning is gekocht in de periode w

aarover w
e de w

aardedaling  
berekenen (16 augustus 2012 - 1 januari 2019) dan heeft de nieuw

e eigenaar 
niet altijd recht op vergoeding van de w

aardedaling. W
e berekenen nam

e-
lijk de w

aardedaling vanaf het m
om

ent van overdracht. Som
s is er daarna 

geen sprake m
eer van verdere w

aardedaling.

Verondersteld m
ag w

orden dat de koper de w
aardedaling die er vóór de aan-

koop w
as, heeft verrekend in de prijs van de w

oning. D
e verkoper krijgt dan nog 

w
el een vergoeding. D

eze heeft im
m

ers m
inder voor de w

oning gekregen dan 
het geval zou zijn gew

eest zonder de invloed van bevingen door gasw
inning.  

D
e koper krijgt dan geen vergoeding. 
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M
ijnbouw

schade app: 
zelf schade opnem

en
D

e IM
G

 M
ijnbouw

schade app m
aakt het m

ogelijk om
 nieuw

e schade op te  
nem

en zonder dat er een deskundige aan te pas kom
t. D

at scheelt tijd en  
m

oeite en is bovendien corona-proof. D
e app is in de afgelopen m

aanden  
in sam

enw
erking m

et schadem
elders ontw

ikkeld en getest.

In gevallen w
aar al eens een deskundige over de vloer is gew

eest kunnen 
schade m

elders m
et deze app op hun sm

artphone zelf schade opnem
en aan 

hun huis. D
e m

elding kom
t direct bij onze deskundigen terecht. Zij beoordelen 

de schade in korte tijd of nem
en contact op m

et de bew
oner als ze nog vragen 

hebben. D
e app is m

akkelijk in het gebruik en heeft een duidelijke handleiding. 

Keuze
N

adat de schade via onze w
ebsite is gem

eld, kijken w
ij of het dossier in aanm

erking 
kom

t voor opnam
e via de app. Als dat het geval is, bieden w

e de keuze om
 de 

app te gebruiken of een schade-opnam
e in te laten plannen w

aarbij w
ij langs-

kom
en. Bij keuze voor de app volgt een m

ailtje m
et uitleg en een unieke code  

om
 in te loggen, w

aarna het opnem
en van de schade kan beginnen.

Foto’s niet altijd even scherp
‘Behoorlijk tijdrovend’ noem

t een m
evrouw

 uit Veendam
 het opnem

en van de schade 
m

et de app. “Het heeft ons een avondje gekost voordat w
e de schade hadden ingevoerd.  

De app op zich is duidelijk, m
aar het had w

at voeten in de aarde voor w
ij de foto’s er op een 

juiste m
anier in hadden zitten. Die w

aren niet altijd even scherp, m
aar dat kan ook aan de  

cam
era liggen. W

ij vonden het in elk geval lastig. O
ver het geheel genom

en zijn w
e tevreden. 

W
e hadden binnen een w

eek een reactie.”

G
ebruik spreekt voor zich

N
a het m

elden van de schade w
erd m

evrouw
 W

ilbrink uit Groningen 
door haar zaakbegeleider gew

ezen op de IM
G M

ijnbouw
schade app.  

“Ik kreeg een m
ail en een brief m

et een code om
 de app te activeren, heb de 

app gedow
nload en ben aan de slag gegaan. Het vastleggen van de schade 

sprak voor zich en w
as erg gem

akkelijk. Binnen een half uurtje w
as ik klaar 

m
et het m

aken van de foto’s in en om
 het huis. ’s Avonds heb ik de opnam

e 
doorgestuurd. Het besluit en de vergoeding w

aren heel snel binnen.”
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Steunpunten: 
spreekuur  
schade afhandeling 

D
e steunpunten w

orden bem
and door zaakbegeleiders. U

iteraard houden w
e 

ons aan alle coronam
aatregelen, w

aaronder de anderhalve m
eter afstand en  

het dragen van een m
ondkapje.

D
orpshuis

In de zoektocht naar geschikte locaties hebben w
e onder m

eer hulp gehad 
van koepelorganisatie G

roninger D
orpen. “Zodoende zijn tw

ee van de huidige 
steunpunten in dorpshuizen gevestigd. Juist de dorpshuizen zijn nu een heel 
handige plek voor bedrijven en organisaties om

dat ze veel ruim
te bieden en dat 

is vanw
ege de 1,5 m

eter die m
om

enteel gehanteerd m
oet w

orden, belangrijk”, 
zegt Pieter Knol van G

roninger D
orpen. “Ze zijn vooral slim

 gekozen om
dat het 

de huiskam
ers van de dorpen zijn. Als je dan m

et een regeling te m
aken hebt, is 

het dorpshuis een prettige en vertrouw
de plek om

 geïnform
eerd te w

orden.”

Dat m
erkt onze gastvrouw

 Anja Hofm
ans. Sinds 1 septem

ber vangt ze bij toerbeurt 
de bezoekers op bij de deur. “Som

s ontstaan er zelfs rijen. M
ensen kom

en om
 

diverse redenen. Zeker als je even vastloopt bij het invullen van de aanvraag, is 
het prettig om

 ter plekke hulp te krijgen. Som
s hebben m

ensen geen com
puter, 

internet of D
igiD

 en w
illen ze dat ook niet. D

an is onze hulp extra belangrijk.”

Invulondersteuning
Bij de opening van het steunpunt in D

e W
egw

ijzer in Beijum
 (G

roningen) kreeg 
zaakbegeleider Patrick Kooistra vooral veel vragen over eigenaarschap. “M

ensen 
vragen zich af hoe ze de aanvraag in m

oeten vullen als er onduidelijkheid is over 
w

ie de eigenaar is na het overlijden van de partner of een echtscheiding.”

Andere vragen hadden vooral te m
aken m

et ‘invulondersteuning’, bijvoorbeeld 
om

dat m
ensen geen com

puter of internetaansluiting hebben, aangeven on-
handig te zijn m

et com
puters of er angst voor hebben. “Ik m

aak m
ensen m

ee  
die het digitale form

ulier op onze site niet durven in te vullen, om
dat ze bang zijn 

iets verkeerds te doen en daardoor geen vergoeding te ontvangen.”

W
elkom

Dat zijn ook de geluiden op de andere steunpunten. N
eem

 de veehouder uit Ten 
Post die w

e treffen bij het Buurhoes in Ten Boer. Het lukte hem
 niet om

 in te loggen, 
m

aar dat is na de uitleg van de zaakbegeleider verleden tijd. “G
oed geholpen, 

vriendelijke m
ensen”, m

om
pelt hij op w

eg naar huis om
 de vergoeding voor 

w
aardedaling aan te vragen. “W

ant het is m
isschien geen groot bedrag, m

aar  
alles is w

elkom
. En je m

oet er achteraan, w
ant het kom

t niet vanzelf naar je toe.” 

Bezoek schadedoorm
ijnbouw

.nl/contact voor de adressen en openingstijden 
van de steunpunten. 

Sinds 1 septem
ber hebben w

e zeven steunpunten in de regio geopend.  
H

ier beantw
oorden w

e vragen over onze regelingen en bieden hulp bij  
het aanvragen ervan. Per 1 januari breiden w

e uit naar de gem
eenten  

M
idden-G

roningen, Aa en H
unze, O

ldam
bt, D

elfzijl en W
esterkw

artier.
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O
ntw

ikkeling 
schadeafhandeling  
afgelopen jaar
H

et aantal schadem
eldingen is in 2020 enorm

 toegenom
en, alsook de afhande-

ling ervan. Er zijn nu in totaal ruim
 91.000 m

eldingen gedaan van fysieke schade 
aan gebouw

en. Daarvan kw
am

en ruim
 45.000 afgelopen jaar binnen. 

D
e cijfers tegen het eind van dit jaar bevestigen opnieuw

 w
at w

ekelijks al zichtbaar 
w

as in 2020: het aantal schadem
eldingen bleef groeien. Van ongeveer 600 per 

w
eek naar ongeveer 1.000. De capaciteit van de schade afhandeling groeide daarbij 

m
ee. W

e handelden in 2020 tot eind novem
ber ruim

 34.000 schadem
eldingen af. 

In 2019 w
aren dat er aan het eind van het jaar ruim

 24.000, m
ede als gevolg van  

de Stuw
m

eerregeling.

De groei in de schadeafhandeling is ook het gevolg van de toenam
e van schade- 

opnam
es en adviesrapporten. W

e voeren nu w
ekelijks ruim

 1.000 schade-opnam
es 

uit en leveren m
eer dan 1.000 adviesrapporten op. De verw

achte doorlooptijd voor 
een nieuw

e reguliere schadem
elding is daarm

ee ongeveer zes m
aanden gew

orden, 
van m

elding tot besluit.
Sinds 1 septem

ber handelen w
e ook de schade door w

aardedaling af. Er zijn nu 
ongeveer 53.000 aanvragen binnengekom

en. W
e handelden 16.000 aanvragen  

af en vergoedden 111 m
iljoen euro schade in een kleine drie m

aanden tijd.

De totale schadevergoeding vanuit het IM
G (en voorheen de TCM

G) kom
t daarm

ee 
sinds de start boven de 500 m

iljoen euro. H
et aantal binnengekom

en aanvragen van 
fysieke schade en w

aardedaling is nu ruim
 140.000. H

et totaal aantal afgehandelde 
aanvragen is nu ruim

 70.000.

In 2020 is het IM
G ook begonnen m

et Herstel in N
atura, w

aarbij de schadevergoeding 
in de vorm

 van herstel w
ordt uitgekeerd. Dat is nu bij 39 adressen in uitvoering en 

bij vijf afgerond. Het IM
G handelt ook m

eldingen acuut onveilige situaties (AO
S) af. 

In 2020 kw
am

en er tot nu toe 617 AO
S-m

eldingen binnen, w
aarbij er op 94 adressen 

preventieve veiligheidsm
aatregelen nodig w

aren. In totaal zijn er sinds de start  
1.880 AO

S-m
eldingen gedaan, w

aarvan er bij 287 m
aatregelen nodig w

aren.



Instituut
Mijnbouwschade
Groningen

Nieuwsbrief:  
bijblijven en reageren
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte van de afhandeling van de schade 
door de gaswinning. Graag horen we wat  
u ervan vindt.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen 
of wilt u hem liever digitaal? Op onze website 
schadedoormijnbouw.nl/nieuwsbrief kunt  
u dat aangeven.

0800 4444 111
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur
Zon- en feestdagen gesloten 

www.schadedoormijnbouw.nl     !  "

 Steunpunten:
Bezoek schadedoormijnbouw.nl/contact
voor de adressen en openingstijden.

  Vestigingsadres:
Cascadeplein 10 in Groningen.

 Postadres:
Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle.

   Bezoekadres:
Techniekweg 1 in Hoogezand.
Vanwege het coronavirus kunt u hier  
alleen op afspraak terecht.


