
U vermoedt dat uw woning fysieke mijnbouw-
schade heeft, bijv. scheuren in muren

We kunnen u geen 
keuze voor een vaste 

vergoeding bieden

Situatie C  
Er is geen kans op schade of deze 
kans is alleen door individuele 
beoordeling vast te stellen.

Lees de specifieke voorwaarden op  
schadedoormijnbouw.nl/vastevergoeding 
die gelden voor uw situatie. Kiest u voor de 
vaste vergoeding?

Het IMG neemt voorlopig geen besluiten van minder dan € 5.000 schade-
vergoeding. Zo gauw het in onze systemen mogelijk is uw keuze bekend te 
maken, ontvangt u hierover bericht. U heeft daarna nog twee weken de tijd 
om uw keuze door te geven. Het IMG gaat vanaf dat moment wel door met 
het nemen van besluiten van minder dan € 5.000.

Als u na 1 juni gebeld wordt om een schade-opname in
te plannen, vragen we u of u gebruik wilt maken van de 
vaste vergoeding. Als u instemt met de planning van 
een schade-opname, dan kunt u daarna geen keuze 
voor de vaste vergoeding meer maken. Als u twijfelt, 
kies dan op dat moment niet voor een schade-opname. 
Dit kan later altijd nog.

U heeft een 
lopende schade-
melding en  
er moet nog  
een schade- 
opname worden 
ingepland?

Dien nu géén nieuwe aanvraag in. U kunt uw keuze 
nog niet vastleggen. Als u de vaste vergoeding wilt, 
maak dan alleen uw interesse bekend. Zo gauw het 
mogelijk is uw keuze officieel vast te leggen, laten wij 
het u weten via het door u opgegeven e-mailadres.

De vaste vergoeding wordt een vast 
onderdeel van de werkwijze voor 
afhandeling van fysieke schade. U 
heeft daarom ruim de tijd. U kunt 
uw keuze maken bij de aanvraag, 
zo gauw we onze systemen hebben 
aangepast.

U moet nog 
een schade-
melding doen.

Als u wel nu al een aanvraag indient, zonder dat 
de keuze al gemaakt kan worden, loopt u de 
kans dat we er op enig moment van uitgaan dat 
u geen vaste vergoeding wilt. Maak daarom voor
nu alleen uw interesse bekend.

Kan het IMG mij een vaste vergoeding van € 5.000 bieden?

Wat moet ik nu doen?

De schademelding is de eerste op uw adres.

U bent op dit moment zelf de (mede-)eigenaar?

U vindt een vaste vergoeding van € 5.000 
voldoende voor uw schade.

Situatie A  B
U kunt kiezen voor de 
vaste vergoeding.

Instituut
Mijnbouwschade
Groningen

Controleer de kans op schade op  
schadedoormijnbouw.nl/effectgebied  
en in welk deel gebied u woont.

https://schadedoormijnbouw.nl/effectgebied
https://schadedoormijnbouw.nl/vastevergoeding


Situatie A  B  
U kunt kiezen voor de vaste vergoeding.

Situatie C  
Er is geen kans op schade of de kans daarop 
is nu niet vast te stellen.

We kunnen u geen keuze voor  
een vaste vergoeding bieden

Dit wil niet zeggen dat u geen vergoeding krijgt. U doorloopt de
gebruikelijke, maatwerk schadeprocedure. De vaste vergoeding is 
nadrukkelijk bedoeld voor eenvoudige situaties. We leggen graag 
uit waarom dat voor u niet van toepassing is.

Het gaat hier om een vergoeding voor ‘fysieke schade’ en directe 
gevolgschade (zoals overlastvergoeding). Fysieke schade kan bijv. 
in vloeren, in binnen- en buitenmuren ontstaan. 

Als er eerder schade is gemeld (eventueel door een vorige  
eigenaar) en de schade is vastgelegd en afgehandeld, dan  
moeten we nieuw gemelde schade met maatwerk beoordelen.  
Een vaste vergoeding is dan niet mogelijk.

De vaste vergoeding is alleen bedoeld voor particuliere eigenaren 
en niet voor woningcorporaties en investeerders in vastgoed. Per 
(natuurlijk) persoon kan daarom voor maximaal drie gebouwen 
gekozen worden voor de vaste vergoeding.

In gebieden met een lagere schadekans door bevingen (situatie B), 
is de schadeomvang naar verwachting gemiddeld kleiner dan in 
gebieden met hogere schadekans (situatie A). Wij kunnen u niet 
bij voorbaat hierover adviseren. Bij twijfel kunt u beter niet voor de 
vaste vergoeding kiezen.

In situatie A gelden andere voorwaarden dan in situatie B. Het IMG 
werkt de precieze uitvoering van deze vaste vergoeding nog uit. 
Onderdeel daarvan kan een nulmeting zijn, daarbij wordt met name 
gedacht aan gebouwen in situatie A.

Er kan sprake zijn van verschillende situaties. Zo kan er sprake zijn 
van een kwetsbaar gebouw. Of er kan sprake zijn van een kans op 
indirecte schade door diepe bodemdaling. Het vaststellen hiervan 
vereist maatwerk. Dat leent zich niet voor een afhandeling via een 
vaste vergoeding.

U vermoedt dat uw woning fysieke mijnbouw-
schade heeft bijv. scheuren in muren.

De schademelding is de eerste op uw adres.

U bent op dit moment zelf de (mede-)eigenaar.

U vindt een vaste vergoeding van € 5.000 
voldoende voor uw schade.

Voorwaarden en hun definities


