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Van de ruim 21.000 schade
melders die bij de TCMG bekend 
zijn, wachten nog circa 9.000 
mensen op een schadeopname. 
Voor het eerst is het nu mogelijk 
meer inzicht te geven over hun 
plek in de wachtrij.

→ Wachten al erg genoeg
Het lange wachten is al erg genoeg, maar niet 

weten hoe lang het nog duurt, maakt het extra 

vervelend. Naast allerlei maatregelen om te  

zorgen dat het vooral opschiet, werken we 

daarom ook aan meer inzicht per dossier.

→ Specifieke deskundigheid
Nu de TCMG alle soorten schade opneemt,  

is duidelijk welke deskundigheid daarvoor  

nodig is. Niet alle onafhankelijke des kun digen 

kunnen namelijk adviseren over alle soorten 

schade. Ook pakken we sommige typen 

schademel dingen anders op.

→ Zeven categorieën
Zo zijn er nu zeven categorieën schade

meldingen te onderscheiden, gerelateerd  

aan specifieke deskundigheid of aanpak.  

En binnen elke categorie worden op basis  

van ‘de oudste het eerste’ de aanvragen  

Het antwoord op die vraag begint bij het  

wettelijk bewijsvermoeden, dat in 2017 in de 

wet is gekomen. Deze wet kwam er speciaal 

om Groningers te helpen. Maar het wettelijk 

bewijsvermoeden was nogal vaag in bewoor

dingen. En kan zo toch tot discussie leiden. 

Een panel van deskundigen heeft nu praktische 

U vindt het volledige advies met uitleg over 

de trillingssterkte, eventuele uitzondering en 

andere uitgangspunten op onze website onder 

opgepakt, tenzij er een toegekend verzoek  

om urgentie is.

→ Indelen
Voor de meeste schademeldingen is er een  

indicatie voor een categorie. Zo kunnen we voor 

uw dossier veelal aangeven hoeveel schade

meldingen vóór u al zijn binnengekomen en dus 

als eerste ingepland worden. Het geeft u iets 

meer inzicht of u voor of achteraan in de rij komt.

→ Inschatting van tijd
Een volgende logische stap is uitrekenen  

hoeveel tijd het kost voordat de wachtrij dan  

is weggewerkt. Maar voordat we u daar een  

inschatting van geven, willen we meer zeker

heid dat we dat kunnen waarmaken.

→ Alle categorieën
De grootste categorie betreft de ‘reguliere’ 

woonhuizen (6.400). Qua omvang volgen dan 

de schademeldingen bij gewone bedrijven 

(760), monumenten (420), dossiers die bij  

de Arbiter liggen (355), dossiers met reeds 

een CVWinspectie (335), huizen van woning

corporaties (210) en de agrarische bedrijven 

(80). Een deel (900) is nog niet gecategori

seerd of heeft kenmerken van meerdere 

categorieën.

handvatten opgesteld die u, ons en de  

onafhankelijke deskundigen de gewenste  

duidelijkheid bieden. Ze gaan over het soort 

schade, zoals soorten scheuren in muren  

en vloeren. En over de vraag in hoeverre  

de afstand tot het Groningenveld en de  

gas opslag Norg meeweegt.

‘Documenten’. Ook kunt u bijvoorbeeld bij een 

schadeopname hierover uitleg vragen aan de 

onafhankelijke deskundige en uw zaakbegeleider.

Een nieuwsbrief om bij te blijven en te reageren
Dit is onze eerste nieuwsbrief waarin wij u graag vertellen hoe het gaat met de afhandeling 

van de schade door de gaswinning. We nodigen u ook uit om ons te laten weten 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.

Hoeveel wachtenden zijn er nog voor u?

Het bewijsvermoeden:
valt mijn huis daaronder?
Voor een besluit over schadevergoeding is het belangrijk vast  
te stellen of de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag 
Norg een rol speelde bij het ontstaan van de schade. Door een  
advies van een panel van onafhankelijke deskundigen is dat  
eenvoudiger geworden.

→  er schade is aan een gebouw of werk 

(zoals een muurtje in de tuin) dat direct 

boven of tot zes kilometer buiten het 

Groningenveld of de gasopslag Norg 

staat. Het kan dan gaan om schade door 

bodemdaling, stijging en trilling.

→    het gebouw of werk buiten dat gebied 

staat en er tenminste een bepaalde 

trillingssterkte is geweest, ver oorzaakt 

door een aardbeving in het Groningen

veld of de gasopslag Norg. De deskun

dige rekent dit dan voor u en ons uit.

Voor wat betreft die geografische afstand is het wettelijk bewijsvermoeden,  

kort gezegd, van toepassing als:
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Welke schade mag de 
TCMG vergoeden?
In het Besluit mijnbouwschade Groningen  

staat precies beschreven welke schade 

de TCMG mag vergoeden.  

Kort gezegd gaat het om fysieke 

schade aan een gebouw of werk, en 

materiële schade die een gevolg is  

van die fysieke schade.

De TCMG mag geen ver
goeding toekennen voor:
     schade die eerder is behandeld  

door NAM/CWV, de Arbiter of  

de burgerlijke rechter;

  immateriële schade;

  waardedaling van gebouwen.

Zie voor meer informatie ‘Welke mijnbouwschade 
vergoedt TCMG?’ bij ‘Documenten’ op onze website.

16.450
Nietafgehandelde 
schademeldingen

8.304
Schadeopnames

4.638
Afgehandelde  
schades

Kan ik ook andere  
kosten dan de schade  
vergoed krijgen?
Als u van ons een schadevergoeding 

toegewezen hebt gekregen, kunt u  

ook bijkomende kosten ver goed krijgen. 

Bijvoorbeeld als u tijdens de opname 

van de schade moet thuis blijven en niet 

kan werken. Of als uw huis na het  

herstel moet worden schoon gemaakt. 

En er is een vergoeding voor de over

last. U kunt vergoeding van bijkomende  

kosten aanvragen als de procedure voor 

schadevergoeding al loopt. Het kan 

zelfs als er al een schade vergoeding 

aan u is uitbetaald. 

 

U moet de vergoeding van de bij

komende kosten zelf aanvragen. Op 

onze website schadedoormijnbouw.nl  

vindt u alle informatie. Maar u kunt het 

ook aan uw zaakbegeleider vragen of 

ons bellen.

Deze cijfers zijn van 14 februari 2019. De meest actuele cijfers vindt u op onze website www.schadedoormijnbouw.nl


