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Als de Commissie u een schadevergoe-
ding toewijst, heeft u ook recht op een 
vergoeding van bijkomende kosten en 
van de overlast die de schadeprocedure 
met zich meebrengt. Een deel daarvan 
keren we sinds 1 mei standaard uit.

Standaard vergoede kosten
Dat geldt voor de thuisblijfvergoeding  
van €95,- en de overlastvergoeding. Deze  
bedraagt €250,- bij schade onder €10.000,- 
en €500,- daarboven.  

vergoeding voor het thuis blijven bij een 
schade-opname hoeft u dat niet te doen. 
Deze posten kunnen wij zelf controleren 
in onze systemen.

Aanvraagformulier
Op onze website kunt u alles lezen over 
de vergoeding van bijkomende kosten en 
deze aanvragen via het online formulier: 
schadedoormijnbouw.nl/schade-melden. 
Komt u er niet uit? Dan kunt u ons bellen 
op: 0800 4444 111.

U hoeft deze vergoedingen niet zelf aan 
te vragen.

Andere bijkomende kosten
Op onze website vindt u de verschillende 
andere soorten bijkomende kosten.  
Voor de meeste kosten hanteert de  
Commissie vaste bedragen die in het 
Besluit mijnbouwschade Groningen zijn 
vastgesteld. Als u meer kosten heeft 
gemaakt, kunt u ook vergoeding van de 
werkelijk gemaakte kosten aanvragen.

Vergoeding voor overlast  
en bijkomende kosten Voorbeeld

Als er bij u sprake is van mijnbouw-
schade en u moest meer dan een 
jaar op het besluit wachten, dan 
heeft u recht op €95,- voor het thuis-
blijven voor de schade-opname, 
€250,- reguliere overlast vergoeding 
en €350,- extra ‘wachtvergoeding’. 
Kiest u ervoor om de schade te laten 
herstellen, dan komen er nog €150,- 
voor schoonmaakkosten bij en 
€190,- voor thuisblijven bij schade-
herstel. Dat telt op tot €1.035,-.

Extra overlast
vergoeding
Lang wachten op een besluit over 
schadevergoeding geeft extra 
overlast. De TCMG keert daarom 
€350,- extra overlastvergoeding 
uit aan iedereen die meer dan een 
jaar na het doen van een aanvraag 
tot schadevergoeding bij de TCMG 
moet wachten op een besluit. 
Voorwaarde is dat er sprake is van 
mijnbouwschade.
De extra overlastvergoeding wordt 
ook met terugwerkende kracht 
toegekend over alle besluiten die 
sinds 19 maart 2019 zijn genomen, 
waar sprake was van mijnbouw-
schade. Wij kennen dit bedrag 
automatisch toe. U hoeft daarvoor 
geen aanvraag te doen.

Aanvragen
Het aanvragen kunt u op elk moment 
doen, dus ook voordat de Commissie een 
besluit heeft genomen op uw schade-
melding. Een aantal vergoedingen kan 
namelijk direct worden meegenomen in 
het besluit. Later aanvragen kan ook, zelfs 
tot 5 jaar na de gemaakte kosten. Soms 
kan dat ook niet anders, omdat de kosten 
pas later duidelijk worden bijvoorbeeld bij 
het uitvoeren van schadeherstel.

Bonnetjes
U hoeft van uw bijkomende kosten niet 
direct bewijs te leveren. Wel vragen we  
u de bonnetjes of andere bewijzen  
tenminste een half jaar na toekenning  
te bewaren, zodat u ze bij een steekproef 
kan laten zien. Voor de standaard  
uit gekeerde overlastvergoeding en de 
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Wettelijk bewijsvermoeden

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
Per individueel geval dient t eworden gekeken naar de
criteria voor de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden.
Deze kaart is bedoeld ter illustratie.

Als mijn huis op het Groningenveld 
staat, krijg ik dan de schade vergoed? 
En wat als ik op twintig kilometer 
afstand van Huizinge woon? Dat hangt 
af van uw specifieke situatie. Maar 
we kunnen in het algemeen wel iets 
zeggen over het bepalen van de schade
oorzaak en de geografische afstand van 
de schade tot het Groningenveld of de 
gasopslag Norg.

Het wettelijk bewijsvermoeden is daar-
voor een belangrijk uitgangspunt. Dit 
houdt in dat ervan uit wordt gegaan  
dat schade ‘naar haar aard’ veroorzaakt 
zou kunnen zijn door bodembeweging  
in het Groningenveld als gevolg van  
mijnbouwactiviteiten. Als we vinden 
dat mijnbouw niet de oorzaak is van de 
schade, moeten we dit grondig kunnen 
onderbouwen.
 
Twee criteria
In een nieuw beoordelingskader dat de 
Commissie hiervoor liet maken, kan via 
twee criteria worden bepaald of het wette-
lijk bewijsvermoeden geografisch gezien 
van toepassing is. Op het kaartje van 
Groningen ziet u (in het paarsblauw) het 
Groningenveld en de gasopslag in Norg. 
Daaromheen ligt een oranje gebied met 
een breedte van zes kilometer. Dit gebied 
is het eerste criterium om te bepalen  
of het wettelijk bewijsvermoeden geldt. 
Woont u boven het gasveld of de gas-
opslag of in het gebied van zes kilometer 

Moment van de beving
Om te kunnen bepalen met welke  
bevingen gerekend kan worden, wordt 
gekeken naar de datum van:
•   de bouw van het gebouw of werk (of)
•  de overdracht van het gebouw/werk (of)
• de vorige schademelding

daaromheen, dan is het bewijsvermoeden 
wat betreft de locatie van toepassing.
Als uw schade niet aan het eerste criterium  
voldoet, is er het tweede crite rium. Dat 
heeft te maken met de trillingen in 
de bodem die door de aardbevingen 
worden veroorzaakt. Ze kunnen immers 
verder reiken dan de grenzen van het 
Groningenveld of de gasopslag Norg. De 
trillingen kunnen niet in één gebied op 
de kaart weergegeven worden, omdat 
meerdere bevingen hierop van invloed 
kunnen zijn. Of de trillingen zo zwaar zijn 
dat het wettelijk bewijs vermoeden van 
toepassing is, moeten we dus steeds per 
dossier bepalen. 

Trillingen Groningenveld
De vraag is dan of een beving op een  
locatie een trillingssterkte van 2 millimeter 
per seconde kan hebben gehad, met  
1% overschrijdingskans. Om een voor-
beeld te geven, hebben we het effect gebied 
van de twee zwaarste aardbevingen van 
de afgelopen jaren (Zeerijp en Huizinge) 
weergegeven op de kaart.  
De roze cirkel laat zien tot waar er sprake 
zou kunnen zijn van een trillingssterkte 
met een grenswaarde van 2 mm/s met 
1% overschrijdingskans voor de beving bij 
Zeerijp van januari 2018. De iets bredere 
lichtgroene cirkel toont dezelfde soort 
uiterste grens voor de beving van  
Huizinge van augustus 2012. Daar binnen 
is dus het wettelijk bewijsvermoeden in 
principe ook van toepassing.

Tot waar wordt er schade vergoed?
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Effectgebied wettelijk  
bewijsvermoeden

Eenvoudig gezegd: voor schade aan een 
woning uit 2014 kan bijvoorbeeld niet 
worden gerekend met de grote beving 
van Huizinge uit 2012. De woning stond  
er toen immers nog niet.
schadedoormijnbouw.nl/schade-en- 
geografische-afstand



Voortgang
Klachten gaan over de wijze waarop de 
TCMG zich tegenover een schademelder 
heeft gedragen. Of over iemand die  
werkzaam is voor de TCMG of onder de 
verantwoordelijkheid valt van de TCMG.  
In ongeveer 75% van het totaal aantal 
klachten geven schade melders aan dat ze 
te lang moeten wachten op een schade- 
opname, een adviesrapport of een besluit. 
Andere klachten gaan over onder meer  
de wijze waarop deskundigen omgaan  
met een schademelder (4%) en de  
communicatie over de voortgang (15%).  

Bij het ter perse gaan van deze nieuws-
brief zijn er voor het eerst in een week  
tijd meer dan 400 schademeldingen  
afgehandeld. In totaal zijn er nu 7.000 
afgehandelde schademeldingen.  
Met horten en stoten begint de schade-
afhandeling meer tempo te krijgen.  
En dat is hard nodig ook. 

Na een jaar zijn er net zoveel schade- 
opnames gedaan als er aan nieuwe  
schademeldingen binnenkwamen bij  
de start van de TCMG op 19 maart 2018  
(circa 11.500 meldingen van schade).  

Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht, dan horen we dat graag. 
U kunt ons bereiken op het algemene 
telefoonnummer of uw klacht schriftelijk 
indienen. Op onze website vindt u een 
klachtenformulier. Stuurt u liever een  
brief per post? Dan kan deze naar: 

Tijdelijke Commissie  
Mijnbouwschade Groningen
Afdeling Juridische Zaken,  
klachtencoördinator
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Sindsdien ontvangen we wekelijks  
gemiddeld 150 nieuwe meldingen.  
Zodoende moet voor 6.900 schade-
meldingen nog een eerste  
schade-opname worden gedaan.

In totaal is er nu ruim 20 miljoen euro  
aan schadevergoeding toegekend.  
Bij 10% van de besluiten waar schade-
vergoeding is toegekend, is er sprake  
van meer dan €10.000,- aan mijnbouw-
schade. Bij circa 15,5% is er geen  
schade ver goeding toegekend.

Eerste jaar TCMG:  
91 klachten

Voortgang in  
schadeafhandeling

In het afgelopen jaar ontving de deelcommissie mijnbouwschade van de TCMG  
91 klachten. Het overgrote deel daarvan gaat over de voortgang. Of zoals u het 
zelf zegt: ‘Schiet eens op!’

15.525
Niet-afgehandelde 
schademeldingen

11.481
Schade-opnames

7.185
Afgehandelde  
schades

Deze cijfers zijn van 23 april 2019. De meest actuele cijfers vindt u op onze website schadedoormijnbouw.nl



Techniekweg 1 
9601 MD Hoogezand
0800 4444 111
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur
Zon- en feestdagen gesloten
www.schadedoormijnbouw.nl   FACEBOOK-SQUARE Twitter-square

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.


