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DE MIJNBOUWSCHADE IN GRONINGEN BESCHOUWD ALS RAMP 
 
‘De regering wordt gevraagd om de regie over de schadeafhandeling en preventief 
versterken over te nemen. Ik wil dat niet doen. De NAM is verantwoordelijk voor de schade. 
We hebben een uitvoeringsorganisatie op afstand van de NAM. Dat is de goede 
constructie.’1, aldus Minister Kamp. 
 
1. Inleiding 
 
In deze beschouwing zal ik bespreken waarom de overheid de regie over de 
schadeafwikkeling en het preventief versterken in Groningen op zich zou kunnen en 
misschien zelfs zou moeten nemen door middel van een rampenfonds.  
Mijn beschouwing bestaat uit de volgende drie onderdelen. 
Eerst zal ik toelichten dat de overheid – niettegenstaande de uitspraak van Kamp – het 
proces van schadeafwikkeling en preventief versterken wel degelijk op zich kan nemen.  
Ten tweede zal ik uiteenzetten of de overheid het proces van schadeafwikkeling en 
preventief versterken op zich zou moeten nemen. 
Ten derde zal ik bespreken hoe dat zou kunnen - op welke wijze zo’n rampenfonds voor 
Groningen vorm zou kunnen krijgen.  
Bij dit alles zal ik uitgaan van het standpunt van Minister Kamp en de staat dat alleen de 
NAM en niet de staat aansprakelijk is, terwijl dit standpunt mogelijk onjuist is.2 Ik zal 
aangeven wanneer ik een ander uitgangspunt hanteer.  
 
 
2.1. Kan de overheid de regie over het proces van schadeafwikkeling op zich nemen? 
 
Na verschillende rampen uit het verleden heeft de overheid de regie genomen over het 
proces van schadeafwikkeling. In die gevallen was er – net als in Groningen – óók een ander 
dan de overheid volledig aansprakelijk. Dat was het geval na de vuurwerkramp in Enschede 
(namelijk S.E. Fireworks), de uitbraak van legionella in Bovenkarspel (de whirlpool-verkoper), 
de nieuwjaarsbrand in Volendam (caféhouder van ’t Hemeltje) en bij de asbestslachtoffers 
met mesothelioom (hun werkgevers).3 In die gevallen zijn door de overheid rampenfondsen 
opgericht, waaruit de slachtoffers hun schade geheel of gedeeltelijk vergoed kregen.  Dat 
zou dus ook kunnen gebeuren bij de schade als gevolg van de aardgaswinning in Groningen, 
waarbij de NAM aansprakelijk is als exploitant (op grond van art. 6:177 BW). Als het gaat om 
rampen dan is er, anders dan Kamp stelt, reden om in te grijpen en de regie te nemen, ook al 
is er een aansprakelijke partij.  
 
Ook de situatie in Groningen kan worden aangemerkt als een ramp. Er hebben zich 
verschillende aardbevingen voorgedaan als gevolg van de gaswinning in Groningen tot een 
magnitude van 3,6 op de schaal van Richter. Laten we de aantallen benoemen: in totaal 

                                                           
1
 Minister Kamp tijdens Handelingen II, 9 oktober 2014, nr. 12-8, p. 39. 

2
 Zie het vonnis van Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4402, waarin Energie 

Beheer Nederland aansprakelijk wordt gehouden. Energie Beheer Nederland is eigendom van het Ministerie 
van Economische Zaken. 
3
 Zie over de vuurwerkramp, de legionella-uitbraak en de asbestslachtoffers: J.E. van de Bunt, Het rampenfonds 

(diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer 2016. 
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wonen 376.000 mensen in het aardbevingsgebied, 245.000 woningen bevinden zich in het 
aardbevingsgebied4 en er zijn 77.000 schademeldingen geweest als gevolg van de hevige 
aardbevingen en bodemdaling, kortom mijnbouwschade,5 in 2012 en 2013.6 De 
mijnbouwschade heeft zich voorgedaan en zal zich naar verwachting nog de komende 
twintig jaar blijven voordoen als gevolg van de gaswinning.7 
 
Er is een definitie van een ramp opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s: het moet gaan om 
de volgende elementen:  
1.  een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis; 
2.  waarbij het leven en de gezondheid van veel personen of grote materiële belangen in 

ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en; 
3.  waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisatie van verschillende disciplines 

is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.  
 
Over het eerste vereiste: in Groningen heeft zich mijnbouwschade voorgedaan, als gevolg 
van aardbevingen en bodemdalingen, en deze zal zich blijven voordoen. Ten aanzien van het 
tweede vereiste: het leven en de gezondheid van maar liefst 376.000 personen staan op het 
spel, velen gaan gebukt onder de angst voor bevingen en van hun woningen raakten er 
77.000 door de aardbevingen en bodemdaling beschadigd, deze woningen verliezen waarde 
door de ligging in het gebied waar sprake is van mijnbouwschade en moeten versterkt 
worden om de komende aardbevingen en bodemdaling te doorstaan. Ook aan het derde 
vereiste voldoet Groningen: woningen moeten worden gestut en op veiligheid gecontroleerd 
en kunnen onbewoonbaar worden verklaard en het is niet denkbeeldig dat bij een volgende 
aardbeving gewonden of doden vallen.  
Betoogd kan dus worden dat Groningen kwalificeert als ramp. En er zijn precedenten van 
rampen waarbij de overheid ingesprongen is om de slachtoffers tegemoet te komen. In die 
gevallen werden verschillende grondslagen genoemd om fondsen op te richten.  
 
Welke van die grondslagen gaan ook op voor Groningen? 
Het maken van een financieel gebaar kan een reden zijn een fonds op te richten (vgl. het 
legionellafonds).8 Zo’n fonds keert dan slechts een symbolisch bedrag uit. De legionella-
uitbraak in Bovenkarspel in 1999 trof een dertigtal bezoekers van de Flora dodelijk en zorgde 
voor nog eens tweehonderd ernstig zieken met soms blijvende gevolgen. Hoewel de 
legionella-uitbraak veel personen betrof, was hun daadwerkelijke geleden schade niet zo 
hoog. Slachtoffers waren veelal ouderen die al gepensioneerd waren. Het maken van een 
gebaar naar de Groningers lijkt mij absoluut onvoldoende. Het gaat om teveel slachtoffers 
met heel veel concrete schade aan hun huis en haard. De slachtoffers zullen zich al snel 
bekocht voelen. Een symbolische uitkering zal onvoldoende recht doen aan de penibele 

                                                           
4
 Zo blijkt uit gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie van de twaalf gemeenten uit het 

aardbevingsgebied, die met de Nationaal Coördinator Groningen samenwerken. 
5
 Aardbevingsschade, zettingschade en schade door bodemdaling vormen samen mijnbouwschade als bedoeld 

in de risicoaansprakelijkheid van de exploitant van een mijnbouwwerk zoals opgenomen in het Burgerlijk 
Wetboek (art. 6:177 BW). Over deze terminologie is discussie geweest in de Tweede Kamer, zie bijv. 
Kamerstukken II, 2015/16, 33 529, nr. 237 (Motie van Jan Vos en Van Tongeren).  
6
 Zie de cijfers op www.nam.nl. 

7
 Zie www. Aardgas-in-nederland.nl. 

8
 Kamerstukken I/II, 1999/00, 27 094, nr. 1/2 (Brief van de Minister van VWS van 1 mei 2000).  
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situatie waarin de slachtoffers verkeren, waarbij zij geld nodig hebben om hun huis te 
repareren, te versterken of om het waardeverlies te compenseren. 
 
Een fonds kan ook worden opgericht als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid bij 
het leed van slachtoffers (zoals bij asbestslachtoffers). Verspreid over dertig jaar werden 
30.000 asbestslachtoffers verwacht met onder meer de ziekte mesothelioom. Het leed van 
de slachtoffers die in het aardbevingsgebied in Groningen wonen is ernstig, het bestaat niet 
uit een dodelijke ziekte als mesothelioom, maar behelst wel jarenlange onzekerheid over en 
inbreuken op de veiligheid in hun dagelijkse omgeving, van hun huis, van henzelf en van hun 
kinderen. Met de oprichting van een fonds zou de maatschappij betrokkenheid tonen, de 
maatschappij die op enorm omvangrijke schaal en in alle geledingen profiteert en 
geprofiteerd heeft van de aardgasbaten. De gasbaten betaalden en betalen nog altijd onze 
infrastructuur, ons onderwijs en ons zorgsysteem. Vanaf de jaren zestig heeft het aardgas 
maar liefst 265 miljard euro opgeleverd.9 Voor asbest gold dat de maatschappij geprofiteerd 
heeft van de industrie waarin de werknemers op grote schaal met asbest werkten. Hier geldt 
dus eveneens het profijtbeginsel. In Groningen gaat deze grondslag nog sterker op gezien de 
enorme baten voor de maatschappij. 
 
Een fonds kan ook na een ramp opgericht worden, omdat het hele land meeleeft en de 
politiek zich verplicht voelt – waarbij ook de media-aandacht een rol kan spelen (zoals bij de 
vuurwerkramp in Enschede). Minister-president Kok deed na de vuurwerkramp de uitspraak 
‘Niemand mag hier slechter van worden’. Er vielen bij de vuurwerkramp 22 doden, 950 
gewonden en 500 woningen werden compleet onbewoonbaar en nog eens 1500 woningen 
werden beschadigd. Ter uitvoering van de uitspraak van Kok zijn verschillende fondsen 
gevormd die vrijwel alle schade van de  slachtoffers vergoed hebben. Ook met betrekking tot 
de aardgaswinning zou deze uitspraak gedaan kunnen worden. Het gaat om de veiligheid 
van 376.000 bewoners, terwijl 77.000 woningen10 beschadigd zijn.11 Bij de bewoners die 
meerdere keren schade aan hun woning hebben opgelopen door de aardbevingen en de 
bodemdaling is een slechtere geestelijke gezondheid geconstateerd.12 De gaswinning heeft 
tientallen jaren plaatsgevonden, terwijl de veiligheid in relatie tot de aardbevingen een groot 
deel van die jaren niet van invloed is geweest op de besluitvorming over de gaswinning.13 De 
politiek zou zich daarom verplicht moeten voelen, ook vanwege de grote verwevenheid van 
de staat met de besluitvorming en uitvoering van de aardgaswinning.  
 
De zorgplicht neergelegd in artikel 21 van de Grondwet van de overheid voor de 
bewoonbaarheid van het land is genoemd als grondslag voor het vergoeden van schade 
door de overheid in een fonds dat tegemoetkomingen biedt bij natuurrampen (de 
zogenaamde Wet tegemoetkoming schade bij rampen). Ook aan een fonds voor Groningen 
zou deze zorgplicht ten grondslag gelegd kunnen worden. In de Wet tegemoetkoming 

                                                           
9
 Zie www.aardgas-in-Nederland.nl. 

10
 Zoveel schademeldingen zijn er binnengekomen vanaf het begin van de schadeafhandeling door de NAM. Zie 

www.nam.nl. 
11

 In 2016 waren er 78 acuut onveilige situaties, waarin volgens het Centrum Veilig Wonen is ingegrepen door 
versteviging of contact met de gemeente. Ook heeft de NAM 61 woningen opgekocht, waarvan er 12 gesloopt 
zijn. Zie Nationaal Coördinator Groningen, Kwartaalrapportage juli-september 2016, p. 6 en p. 9. 
12

 Zie T. Postmes e.a., Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers, Rijksuniversiteit 
Groningen, 2016, p. 48-49. 
13

 Vgl. Onderzoeksraad voor veiligheid, Aardbevingsrisico’s in Groningen, 2015.  
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schade bij rampen worden aardbevingen ook genoemd als ramp waarop de wet van 
toepassing is.14 Op de aardbevingen in Groningen is de wet niet van toepassing, omdat de 
wet alleen een tegemoetkoming biedt voor de gevolgen van natuurrampen, die niet elders 
verhaalbaar zijn. Voor de  gevolgen van de aardgaswinning in Groningen hebben de 
slachtoffers immers verhaal op de NAM. 
Hieruit volgt dat ook art. 21 Grondwet een goede basis zou zijn voor de oprichting van een 
rampenfonds voor Groningen. Als gevolg van de bodembewegingen ligt namelijk de 
bewoonbaarheid van Groningen onder vuur. Groningers worden gestoord in hun woongenot 
door de aardbevingen en de bodemdaling. Door de mijnbouwschade zijn hun huizen 
onverkoopbaar geworden, zodat de bewoners het gebied niet kunnen verlaten.15 Terwijl dit 
grondwetsartikel een grondslag kan bieden voor een fonds, schept het geen verplichting 
voor de overheid tot oprichting. Het artikel is daarvoor op zichzelf te weinig normstellend.16  
Op grond van het voorgaande zijn er dus voldoende voorbeelden van de overheid te vinden 
die de regie neemt over de schadeafwikkeling na een ramp, terwijl een andere partij 
aansprakelijk is. Ook in het geval van Groningen is daar veel voor te zeggen, zo blijkt ook uit 
het rapport De Governance van de afhandeling van mijnbouwschade.  
 

2.2. Moet de overheid een rampenfonds oprichten? 
 
De vervolgvraag die onvermijdelijk komt, is dan: moet het ook? Is de overheid verplicht om 
de regie over de schadeafwikkeling te nemen? 
 
Gedacht kan worden aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat 
verdrag verzekert eenieder van toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) en het  recht op een 
daadwerkelijk rechtsmiddel (art. 13 EVRM). Is de huidige procedure bij het Centrum Veilig 
Wonen wel in overeenstemming met die rechten?  
Er gaan geluiden op dat het Centrum Veilig Wonen, dat de schadeafwikkeling voor de NAM 
uitvoert, niet alle schade vergoedt waar de slachtoffers volgens het Burgerlijk Wetboek recht 
op hebben.17 Dit Centrum zou de belangen van de NAM te goed vertegenwoordigen.18 Maar 
de slachtoffers die menen dat hun schade ten onrechte door het Centrum Veilig Wonen niet 
vergoed wordt, kunnen een vordering tot schadevergoeding aanhangig maken bij de civiele 
rechter. Die rechter zal een oordeel vellen over de schadeplichtigheid van de NAM conform 

                                                           
14

 De aardbeving moet dan een magnitude hebben van 4,5 op de schaal van Richter. Ook als de aardbeving 
minder hevig is, maar de gevolgen van de aardbeving onder de eisen van art. 1 Wet veiligheidsregio’s 
(hierboven genoemd) vallen, is de wet van toepassing. De aardbevingen in Groningen vinden als gevolg van de 
gaswinning dicht onder het aardoppervlakte plaats, waardoor ook lichtere aardbevingen al schade toebrengen. 
Vgl. www.knmi.nl. 
15

 Een beperkt bedrag is beschikbaar gesteld voor het opkopen van woningen, het zogenoemde 
koopinstrument, maar ondanks de grote belangstelling is dit instrument niet meer beschikbaar. Vgl. 
www.ncg.nl.  
16

 Vgl. D.E. Bunschoten, Art. 21 Gw. T & C Grondwet, Deventer: Wolters Kluwer 2015. 
17

 A.J. Verheij, ‘Geldt het Burgerlijk Wetboek nog in Groningen? Over de aansprakelijkheid van de NAM voor de 
waardedaling van onroerende zaken’, NJB 2015, p. 1733-1738; F. Oldenhuis, ‘Aansprakelijkheid van de 
mijnbouwexploitant, Over causaliteit en preventie’, NJB 2015, p. 1724-1732, i.h.b. p. 1729; Onderzoeksraad 
voor veiligheid, Aardbevingsrisico’s in Groningen, 2015, p. 83.  
18

 Zie bijvoorbeeld S. Krouwer e.a., De Governance van de afhandeling van mijnbouwschade, Rijksuniversiteit 
Groningen, 2016, p. 18. De uitvoering wordt gedaan door Arcadis en CED. Arcadis voert wereldwijd diensten uit 
voor Shell ‘Arcadis to perform global support services for Shell’, 9 maart 2015, www.arcadis.com.  

http://www.knmi.nl/
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de regels van het Burgerlijk Wetboek. Uiteindelijk kunnen slachtoffers dus de schade 
vergoed krijgen door de NAM waar zij recht op hebben volgens het Burgerlijk Wetboek en is 
hun recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en toegang tot de rechter voldoende 
gewaarborgd.  
 
Een ander kritisch geluid betreft de lengte van de buitengerechtelijke procedure.19 Deze 
wordt vooral bij complexe schades als te lang ervaren. Ook kan een zaak pas nadat de 
buitengerechtelijke procedure van het Centrum Veilig Wonen is gevolgd  voorgelegd worden 
aan de Arbiter Aardbevingsschade.20 Maar het recht op een proces binnen een redelijke 
termijn, dat ook binnen de reikwijdte van art. 6 EVRM valt, betreft eveneens de procedure 
bij de civiele rechter en niet de buitengerechtelijke procedure van het Centrum Veilig 
Wonen.     
 
Ik zie dan ook geen grond voor een plicht van de overheid tot ingrijpen en oprichten van een 
rampenfonds, zolang de staat niet aansprakelijk is. Is de staat wél aansprakelijk, dan is het 
standpunt goed verdedigbaar dat de staat de regie moet nemen in de schadeafwikkeling en 
zich niet meer afzijdig kan houden.21 De rechtbank Noord-Nederland heeft in oktober 
geoordeeld  dat Energie Beheer Nederland, dat eigendom is van het Ministerie van 
Economische Zaken, kwalificeert als mede-exploitant in de zin van art. 6:177 lid 2 sub b BW 
en op die grond risicoaansprakelijk is. Mogelijk is de staat ook op andere gronden 
aansprakelijk, bijvoorbeeld als vergunningverlener of toezichthouder. Dat zal de rechter uit 
moeten maken. 
 
Is de staat aansprakelijk, dan moet hij de schade vergoeden. Bij het buitengerechtelijk 
afdoen van de schadeclaims gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het 
legaliteitsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.22 Die brengen 
met zich dat de overheid zich bij de schadeafwikkeling van de aardbevingsschade moet 
houden aan de regels van het Burgerlijk Wetboek,  die schadeafwikkeling op een zorgvuldige 
wijze ter hand moet nemen (een correcte behandeling, zorgvuldig onderzoek naar de feiten 
en het volgen van de procedure) en zijn beslissingen om schade toe of af te wijzen goed 
moet motiveren.  
 
De schadeafwikkeling op de wijze zoals nu door het Centrum Veilig Wonen geschiedt, 
waarbij niet alle slachtoffers hun schade geheel vergoed krijgen volgens het Burgerlijk 
Wetboek,23 zou bij aansprakelijkheid van de staat zeker in strijd komen met de beginselen 
van behoorlijk bestuur. Op de staat zou dan de plicht rusten de regie over de 
schadeafwikkeling over te nemen en deze zodanig in te richten, dat de genoemde algemene 

                                                           
19

 Zie S. Krouwer e.a., De Governance van de afhandeling van mijnbouwschade, Rijksuniversiteit Groningen, 
2016, p. 26. D. Faber e.a. (APE onderzoek & advies), Onderzoek naar de tevredenheid met de 
schadeafhandeling door de NAM, 2015, p. 47- 49. 
20

 S. Krouwer e.a., De Governance van de afhandeling van mijnbouwschade, Rijksuniversiteit Groningen, 2016, 
p. 26. 
21

 Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4402. 
22

 Vgl. art. 3:14 BW. Hierover bijvoorbeeld: R.J. Boogers, ‘Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 
privaatrechtelijk overheidshandelen’, TvPB 2014, p. 8-13.   
23

 Zie daarover: A. Verheij, ‘Geldt het Burgerlijk Wetboek nog in Groningen? Over de aansprakelijkheid van de 
NAM voor waardedaling van onroerende zaken’, NJB 2015, p. 1733-1738. 
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beginselen van behoorlijk bestuur volkomen gerespecteerd worden. De invoering van een 
rampenfonds voor het afwikkelen van de schade zou daarmee stroken. 
 

2.3. Hoe zou een dergelijk rampenfonds kunnen worden vormgegeven?  
 
De schadeafwikkeling van rampen heeft eerder al plaatsgevonden via rampenfondsen. Ook 
de schade als gevolg van de aardgaswinning in Groningen kan door een fonds vergoed 
worden. Op welke wijze zou een rampenfonds voor Groningen kunnen worden 
vormgegeven?  
 
Een grote verbetering lijkt het rampenfonds dat één centraal loket heeft waar iedereen 
terecht kan voor alle vormen van schadeafwikkeling, herstel en preventie.24 Tot nu toe heb 
ik het voornamelijk gehad over de schadeafwikkeling door rampenfondsen. Dat komt omdat 
rampenfondsen in het verleden voornamelijk schade hebben afgewikkeld. De situatie in 
Groningen is bijzonder in die zin dat de schadeveroorzakende aardgaswinning doorgaat en 
dat er daarom preventief versterking van woningen moet plaatsvinden. Een fonds kan 
schade afwikkelen en preventief versterken. 
 
Er is behoefte aan schadeafwikkeling en versterking door een organisatie die onafhankelijk is 
en boven de partijen staat. Een fonds kan die onafhankelijkheid bieden en boven de partijen 
staan.25 In het verleden was daar bijvoorbeeld het legionellafonds voor zieke slachtoffers en 
nabestaanden26, het vuurwerkrampfonds voor schade aan motorvoertuigen27 en het fonds 
voor functionele invaliditeit na de nieuwjaarsbrand in Volendam.28 De uitvoering van al deze 
fondsen werd telkens door een daarvoor opgerichte onafhankelijke rechtspersoon op zich 
genomen. Het opstellen van de voorwaarden voor een uitkering (die vervolgens neergelegd 
worden in een regeling) kan door die rechtspersoon worden gedaan, maar deze 
voorwaarden kunnen eveneens door de staat worden opgesteld. In het laatste geval zou de 
schijn van belangenverstrengeling moeten worden vermeden, bijvoorbeeld door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken daarbij te betrekken en het Ministerie van Economische 
Zaken daarbij geen rol te laten spelen. Het Ministerie van Economische Zaken ontvangt een 
groot deel van de aardgasbaten, waardoor niet alle Groningers vertrouwen hebben in dat 
ministerie.29  
 

                                                           
24

 Een belangrijk punt van kritiek op de huidige situatie is dat deze onoverzichtelijk is voor slachtoffers. Zie 
bijvoorbeeld het rapport van S. Krouwer e.a., De Governance van de afhandeling van mijnbouwschade, 
Rijksuniversiteit Groningen, 2016.  
25

 Er kan ook voor worden gekozen een fonds te laten uitvoeren door een al bestaande uitkeringsinstantie, zo 
wordt bijvoorbeeld de Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom 
VI houdende stoffen defensie, Stcrt. 2015, 6329  uitgevoerd door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
26

 De Stichting Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie werd hiervoor opgericht en heeft een 
uitkeringsreglement opgesteld. Zie besluit kabinet: Kamerstukken I/II, 1999/2000, 27 094, nr. 1/2. 
27

 Hiertoe werd de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp Enschede opgericht. Vgl. Kamerstukken II, 
2000/01, 27 157, nr. 13.   
28

 Uitgevoerd door de Stichting uitvoeringsorganisatie Personenschade Nieuwjaarsbrand Volendam, vgl. 
Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand 
Volendam, Stcrt. 2003, nr. 42.  
29

 S. Krouwer e.a., De Governance van de afhandeling van mijnbouwschade, Rijksuniversiteit Groningen, 2016, 
p. 28. 
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Lastig wordt het voor het fonds dat schadevergoedingen uitkeert volgens het Burgerlijk 
Wetboek, als rechtsvragen nog niet uitgekristalliseerd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om 
psychische schade zijn er op dit moment nog weinig handvatten.30 Wetenschappers, 
rechters en andere experts zouden dan de opsteller van de voorwaarden voor een uitkering 
nader kunnen adviseren over welke keuzes te maken voor de bewuste regeling. Gekeken kan 
ook worden naar de uitspraken van de arbiters aardbevingsschade.31 
 
De belangrijkste functie van een fonds is het vergoeden van schade. Alle fondsen vergoeden 
schade. Een fonds kan een deel van de schade uitbetalen of de gehele schade vergoeden. Als 
een fonds een deel van de schade uitkeert, kan het een voorschot zijn op de rest van de 
schade die nog door de dader wordt vergoed. Is een fonds gericht op het vergoeden van 
schade, dan kan het fonds eventueel aanbieden de schade in geld of in natura te vergoeden. 
Een fonds kan alleen schade uitkeren, maar ook andere functies op zich nemen. Het instituut 
asbestslachtoffers is daar een goed voorbeeld van. Dit asbestinstituut keert voorschotten 
uit, bemiddelt tussen de aansprakelijke partij en het slachtoffer, verzamelt kennis en geeft 
voorlichting. Ik denk bij de inrichting van een rampenfonds voor Groningen aan de functies 
schadeafwikkeling, versterking en voorlichting voor de Groningers.  
 
Bij schadeafwikkeling denk ik aan schade aan woningen, waardedaling van woningen en 
psychische schade van inwoners – tot nu toe is er nog geen lichamelijke schade geleden. 
Versterking kan plaatsvinden door vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om woningen 
voldoende aardbevingsbestendig voor de toekomst te maken en daar een budget voor te 
geven aan bewoners of door in natura over te gaan tot versterking.  
 
Het voeden van een fonds kan door een of meer partijen gebeuren.32 Het kan vooraf of 
achteraf geschieden. Belangrijk is dat het fonds voldoende middelen heeft om alle 
schadeclaims te voldoen. Een fonds kan gevuld worden op verschillende wijzen: door de 
NAM, door de Staat of door de NAM en de Staat gezamenlijk. Wordt het fonds geheel 
gevoed door de Staat, dan kan hij (een deel van) de uitgekeerde schadevergoedingen 
verhalen op de NAM. Pluspunt van het verhaal door de Staat is dat de Staat een grote speler 
is, dus dat er ‘equality of arms’ ontstaat, die nu ontbreekt. Voor de NAM is dat ook een 
pluspunt, want er zal waarschijnlijk minder discussie ontstaan over de hoogte van 
vergoedingen en daardoor zullen de afhandelingskosten afnemen.33  
 
Het fonds kan privaatrechtelijk of bestuursrechtelijk worden ingestoken. Voordeel van een 
fonds dat bestuursrechtelijk is vormgegeven is dat de Algemene wet bestuursrecht geldt en 
slachtoffers tegen een besluit over schadevergoeding of versterking een laagdrempelige 
rechtsingang hebben.34 Zij kunnen bezwaar indienen of in beroep gaan bij de 

                                                           
30

 Zie bijvoorbeeld P. Bluemink, ‘Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor bevingsschade in Groningen, AV&S 
2015, p. 44-53. 
31

 Zie op www.arbiteraardbevingsschade.nl 
32

 Zo werden een aantal fondsen opgericht na de vuurwerkramp in Enschede gevoed door zowel het Rijk als het 
Nationaal Rampenfonds. 
33

 ‘Negentig procent schadevergoedingen Groningen gaat naar experts’, Volkskrant 28 oktober 2016. 
34

 Een Stichting kan een zelfstandig bestuursorgaan zijn als er voldaan is aan twee vereisten: de inhoudelijke 
criteria voor een uitkering komen van een zelfstandig bestuursorgaan en financiering geschiedt voor tenminste 
twee derde door de overheid. Vgl. ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379 en ABRvS 17 september 
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bestuursrechter. Is het fonds een zelfstandig bestuursorgaan dan gelden ook 
eerdergenoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij de taakuitvoering door het 
fonds. Het fonds is dan bijvoorbeeld verplicht tot een zorgvuldige voorbereiding van een 
besluit en moet zich op de juiste feiten baseren.35 De mogelijkheid dat het fonds bij het 
nemen van een besluit een belangenafweging ten nadele van een inwoner met schade zal 
toepassen, kan worden uitgesloten door een duidelijke taakomschrijving van het fonds.36 
Uiteraard kan ook een onafhankelijk en onpartijdig fonds dat geen zelfstandig 
bestuursorgaan is zorgvuldig handelen. Dat zal dan bijvoorbeeld als doelstelling aan het 
fonds kunnen worden meegegeven. Is het fonds geen zelfstandig bestuursorgaan, dan 
kunnen slachtoffers zich wenden tot de civiele rechter als zij het niet eens zijn met de 
afwijzing of het bedrag van toekenning door het fonds. Met die rechtsgang zijn hogere 
griffierechten gemoeid dan in het bestuursrecht en is procesvertegenwoordiging verplicht bij 
vorderingen boven 25.000 euro. 
 
3. Tot slot 
 
In het voorgaande heb ik uiteengezet dat de overheid zonder enige twijfel de regie kan 
nemen over de schadeafwikkeling en de preventieve versterking, en kan overgaan tot het 
instellen van een rampenfonds voor Groningen. Er zijn precedenten geweest in de vorm van 
schadefondsen voor eerdere rampen. Ook heb ik aangegeven dat de overheid niet verplicht 
is dat te doen, zolang zij zelf niet aansprakelijk is. Inmiddels heeft een lagere rechter al 
geoordeeld dat Energie Beheer Nederland, in eigendom bij het Ministerie van Economische 
Zaken, aansprakelijk is als mede-exploitant. Er zou dus een plicht op de overheid kunnen 
rusten de schadeafwikkeling ter hand te nemen. Tenslotte heb ik laten zien dat een 
rampenfonds zo kan worden ingericht dat het uitvoering geeft aan zowel schadeafwikkeling 
als preventief versterken en voorlichting geven. Wanneer inderdaad een rampenfonds wordt 
opgericht zullen nadere keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van de precieze vorm 
van het fonds.  
 

 

 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
2014, ECLI:NL:RVS:2014:3394. Ook als de stichting bij wettelijk voorschrift met enig openbaar gezag is bekleed 
is het een zelfstandig bestuursorgaan (art. 1:1 lid 1 onder b Awb). 
35

 Art. 3:2 Awb. 
36

 Vgl. art. 3:2 Awb jo. art. 3:4 Awb. 


