“Disclosure Statement”
onafhankelijke deskundige TCMG
Voorletter(s) en achternaam

:

Titel(s)

:

Werkzaam als schade-expert sinds

:

Opleiding:
Instelling

Opleiding

Periode

Functie

Sinds

Functie

Periode

Momenteel werkzaam bij:
Organisatie
Voorheen werkzaam bij:
Organisatie

Met de volgende aan zijn werkzaamheden als deskundige gerelateerde nevenfuncties:
Organisatie

Functie

Periode

Ondergetekende verklaart met het oog op een eventuele aanwijzing door de TCMG als
onafhankelijke deskundige in de zin van artikel 5 van het Protocol mijnbouwschade
Groningen (bijlage 1 bij het Besluit mijnbouwschade Groningen van 31 januari 2018,
Stcrt. 1 februari 2018, 6398) ten behoeve van de advisering van de TCMG omtrent een
ingediend verzoek om vergoeding van schade, dat hij/zij:
-

in de afgelopen 5 jaar niet op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel een
aanstelling als ambtenaar werkzaam is geweest bij de NAM, het CVW, de Minister
van Economische Zaken en Klimaat of de TCMG;
in het afgelopen jaar evenmin ten behoeve van de NAM en/of CVW werkzaamheden
heeft uitgevoerd, welke bestonden uit de beoordeling van en advisering over
oorzakelijk verband en begroting van mijnbouwschade;
in de afgelopen 6 maanden geen andere werkzaamheden dan bedoeld onder het
vorige punt, gedurende meer dan 50% van de door hem/haar gewerkte tijd ten
behoeve van de NAM en/of het CVW heeft uitgevoerd;
op dit moment geen zakelijke of persoonlijke relatie heeft met NAM, het CVW of de
Minister van Economische Zaken en Klimaat;
geen opdracht tot advisering zal aannemen met betrekking tot een gebouw of werk
indien hij/zij in het verleden als deskundige ten behoeve van het CVW of NAM bij dat
gebouw of werk betrokken is geweest;
van oordeel is dat er geen (potentieel) conflict van belangen aanwezig is bij de
advisering aan de TCMG over de aanvragen tot vergoeding van schade.
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Ondergetekende verklaart voorts dat hij/zij niet bekend is met omstandigheden die de
schijn van partijdigheid zouden kunnen wekken bij de uitvoering van de opdracht,
althans dat de aanvrager mogelijk kennis zou willen nemen van:

Aldus naar waarheid ingevuld en verklaard,*
De heer/mevrouw [titel] [voorletters] [achternaam]

___________________
[plaats], [datum]

*De TCMG behoudt zich het recht voor navraag te doen omtrent het gestelde in deze
verklaring.
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