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Geschilbeslechting door 
de bestuursrechter over 
mijnbouwschade in Groningen
Bert Marseille*

Voor de beoordeling van geschillen over beslissingen van het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen over de aanspraak op schadevergoeding 
vanwege aardgaswinning door de NAM maakt het niet uit of die door 
de bestuursrechter of de civiele rechter plaatsvindt. De reden is dat 
beide rechters ter beslechting van het geschil precies dezelfde vragen 
moeten beantwoorden en dat ze bij de beantwoording precies dezelfde 
criteria hanteren.

1 Inleiding
Wie in 2014 werd geconfronteerd met schade 
door aardbevingen als gevolg van aardgaswin
ning in Groningen, kon zijn schade proberen 
te verhalen bij de exploitant, de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM). Was hij niet 
tevreden over de reactie van de NAM, dan 
kon hij een procedure beginnen bij de civiele 
rechter. Zes jaar later vindt de gaswinning in 
Groningen nog steeds plaats door de NAM. 
De procedure voor vergoeding van schade is 
echter in alle opzichten anders.1 Wie nu, anno 
2020, aardbevingsschade lijdt, kan op grond 
van de Tijdelijke wet Groningen (TWG)2 een 
schadeclaim indienen bij een overheidsorgani
satie, het Instituut Mijnbouwschade Gronin
gen (hierna: Instituut). De reactie op deze 
claim is een besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), waartegen beroep 
bij de bestuursrechter openstaat.3 

Die wisseling van de juridische werkelijk
heid roept allerlei vragen op waarvan ik er 
drie in dit artikel behandel. De eerste vraag is 
of het niet ongerijmd is dat de bestuursrech
ter in plaats van de civiele rechter geschillen 
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1 Zie over de opeenvolgende 
geschilbeslechtingsproce
dures: A.T. Marseille, H.E. 
Bröring & K.J. de Graaf, 
‘Een gebruikersperspectief 
op aardbevingsschadever
goedingsprocedures’, NJB 
2018/1948.

2 Wet van 5 februari 2020, 
houdende tijdelijke 
maatregelen inzake een 
publiekrechtelijke aanpak 
van de gevolgen van bo
dembeweging door gaswin
ning uit het Groningenveld 
en de gasopslag bij Norg 
(Tijdelijke wet Groningen). 
Het Instituut is een orgaan 
van de rechtspersoon Staat 
en daarmee een bestuurs
orgaan ex art. 1:1 lid 1 sub 
a Awb. Zie art. 2.1 en 4.1 
TWG.

3 Het is trouwens voor een 
betrokkene nog steeds 
mogelijk zich tot de NAM 
te wenden om zijn schade 
vergoed te krijgen en 
vervolgens, als hij niet 
tevreden is met de reactie 
van de NAM, tot de civiele 
rechter. Zie art. 2 lid 4 
TWG.

4 Over die vraag is inmiddels 
heel veel geschreven. Zie 
onder meer: L. van den 

behandelt over schade die is veroorzaakt 
door het handelen van een privaat rechtelijke 
rechtspersoon.4 Die vraag is in paragraaf 2 
aan de orde. In paragraaf 3 ga ik in op de 
vraag hoe de bestuursrechter geschillen over 
schade door mijnbouw in Groningen behan
delt en beoordeelt. Als derde maak ik in para
graaf 4 een paar opmerkingen naar aanlei
ding van de vraag waar personen met schade 
beter af zijn: in het verleden bij de NAM en de 
civiele rechter of op dit moment bij het Insti
tuut en de bestuursrechter. Paragraaf 5 bevat 
een korte conclusie.

2 Is het ongerijmd dat de 
bestuursrechter geschillen over schade 
door mijnbouw in Groningen behandelt?
Juristen zijn meesters is het categoriseren. Zo 
wordt onderscheiden tussen drie rechtsgebie
den: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. 
Voor geschillen op die drie rechtsgebieden zijn 
er afzonderlijke procedures – bij de civiele 
rechter, de strafrechter en de bestuursrech
ter – op grond van drie wettelijke regelingen, 
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Berge, ‘Gouvernementali
teit en rechtsbescherming’, 
NJB 2018/820, p. 1186
1190; R.H. de Bock, ‘Mijn
bouwschade in Groningen. 
Waar is de civiele rechter?’, 
NJB 2019/3; R.H. de Bock, 
‘Aardbevingsschade hoort 
thuis bij de civiele rechter’, 
NJB 2019/691; H.E. Brö
ring, ‘Schadeafhandeling 
te Groningen: van privaat 
naar publiek’, NTE 2018, 
afl. 4, p. 117132; J.E. van 
de Bunt, ‘Geef de bestuurs
rechter het voordeel van 
de twijfel’, NJB 2019/689; 
J.E. van de Bunt & M.K.G. 
Tjepkema, ‘Een nieuw 
schadeprotocol voor de 
mijnbouwschade in Gronin
gen’, NJB 2018/587; J.M. 
van Dunné, ‘“Gaswinning 
in Groningen”, een drama 
in vele bedrijven’, NJB 
2018/821; J.M. van Dunné, 
‘Vergoeding van waarde
daling van woningen in 
rechtspraak en wetgeving 
– een “achterhoedegevecht” 
of een “frontliniekwes
tie”?’, NJB 2020/5; C.N.J. 
Kortmann, ‘Van Instituut 
mijnbouwschade naar 
schadefonds bodembe
weging Groningen’, NJB 
2020/4; Marseille, Bröring 
& De Graaf 2018; A.T. 
Marseille, H.E. Bröring & 
K.J. de Graaf, ‘Mijnbouw
schadegeschillen. Beter af 
bij de bestuursrechter dan 
bij de civiele rechter’, NJB 
2019/690; M.A.E. Planken 
& M.K.G. Tjepkema, ‘Twee 
kapiteins op één schip 
bij de afwikkeling van 
mijnbouwschade’, NJB 
2020/2; R. Stijnen, ‘De 
Tijdelijke Wet Groningen: 
schadevergoeding naar 

respectievelijk het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv), het Wetboek van Straf
vordering (Sv) en de Algemene wet bestuurs
recht (Awb). Het lijkt eenvoudig: voor een 
civielrechtelijk geschil kun je terecht bij de 
civiele rechter, voor een strafrechtelijk geschil 
bij de strafrechter en voor een bestuursrechte
lijk geschil bij de bestuursrechter. 

Het is op het eerste gezicht dan ook onge
rijmd dat geschillen over mijnbouwschade die 
wordt veroorzaakt door de aardgaswinning 
door de NAM inmiddels niet meer door de 
civiele rechter, maar door de bestuursrechter 
worden behandeld. Maar bij nader inzien is 
het dat toch niet. Daar zijn drie redenen voor. 
De eerste is dat grenzen tussen rechtsgebie
den niet hard, maar vloeiend zijn. De tweede 
is dat het niet ongebruikelijk is dat rechters 
zich op elkaars terrein begeven, de derde dat 
het feit dat een procedure voor een bepaalde 
categorie geschillen is bedoeld, niet per defi
nitie betekent dat die ook de voor die geschil
len meest geschikte procedure is. Op alle drie 
redenen ga ik hieronder kort in. 

Het is op het eerste gezicht 
ongerijmd dat geschillen 
over mijnbouwschade die 
wordt veroorzaakt door de 
aardgaswinning door de 
NAM niet meer door de 
civiele rechter, maar door 
de bestuursrechter worden 
behandeld. Maar bij nader 
inzien is het dat toch niet

ad 1) Grenzen tussen rechtsgebieden zijn vaag
Van veel regels, rechtsverhoudingen en 
geschillen valt zonder moeite vast te stel
len of ze civielrechtelijk, bestuursrechtelijk 
of strafrechtelijk van aard zijn. Soms heb
ben ze echter trekken van twee van de drie. 
Voorbeelden zijn er te over, zoals maatregelen 
in de sociale zekerheid, die enigszins, maar 
niet helemaal als punitieve sanctie worden 
beschouwd,5 wettelijke constructies die inhou
den dat rechtsverhoudingen tussen private 
partijen pas geldig zijn nadat een overheidsin
stantie heeft vastgesteld dat aan de wettelijke 
eisen is voldaan6 en – inderdaad – geschillen 
over schade door mijnbouw in Groningen. 
Die betreffen weliswaar schade die wordt 
veroorzaakt door de aardgaswinning door de 
NAM, maar met de TWG is sprake van een 
publiekrechtelijke regeling die het mogelijk 
maakt een overheidsinstantie te verzoeken 
om vergoeding van die schade. 

ad 2) Rechterlijke competenties lopen niet 
altijd parallel met de grenzen tussen rechts
gebieden
De grens tussen de bevoegdheid van verschil
lende rechters loopt lang niet altijd parallel 
met die tussen de verschillende rechtsge
bieden. Ik weet niet of de strafrechter zich 
behalve met strafrechtelijke geschillen ook 
met bestuursrechtelijke geschillen bezighoudt 
en evenmin of de civiele rechter ook strafrech
telijke geschillen behandelt. Wat ik wel weet, 
is dat de civiele rechter met grote regelmaat 
oordeelt over bestuursrechtelijke geschillen, 
de strafrechter over civielrechtelijke geschil
len en de bestuursrechter over civielrechte
lijke en strafrechtelijke geschillen. In Tabel 1 
staan voorbeelden genoemd. 

bevoegde rechter

bestuursrechter civiele rechter strafrechter

aard van het 
geschil

bestuursrechtelijk beroep tegen besluiten geschillen over niet 
bij de bestuursrechter 
appellabele handelingen 
van bestuursorganen

?

civielrechtelijk geschillen over schade 
als gevolg van besluiten

civielrechtelijke 
vorderingen

vordering benadeelde 
partij

strafrechtelijk beroep tegen 
bestuurlijke boetes

? strafoplegging op 
vordering van OvJ

Tabel 1 Rechters op ‘vreemd’ terrein
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burgerlijk recht in een be
stuursrechtelijk jasje?’, Gst. 
2020/2; J.B.M. Vranken 
& M.V.R. Snel, ‘De civiele 
rechter in Nederland op de 
schopstoel’, NJB 2019/687.

5 A. Tollenaar, ‘Handhaving 
in de sociale zekerheid: 
harmonisatie van straf
recht en bestuursrecht’, 
TRA 2019/97.

6 H.D. van Wijk, W. Ko
nijnenbelt & R.M. van 
Male, Hoofdstukken van 
bestuursrecht, Deventer: 
Kluwer 2014, p. 408410.

7 In belastingzaken is wel 
cassatie mogelijk en het
zelfde geldt voor een zeer 
beperkt aantal zaken bij de 
Centrale Raad van Beroep 
en het College van beroep 
voor het bedrijfsleven. Zie 
M. SchreuderVlasblom, 
Rechtsbescherming en 
bestuurlijke voorprocedure, 
Deventer: Wolters Kluwer 
2017, p. 13651366.

8 J.M. Barendracht, ‘Ontwer
pen van civiele procedures: 
wat werkt?’, in: W.H. van 
Boom, I. Giesen & A.J. 
Verheij, Capita Civilo
logie, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2013, 
p. 9851015.

ad 3) De voor een bepaald geschil bedoelde 
procedure is daarvoor niet per definitie het 
meest geschikt
Dat regelmatig sprake is van incongruentie 
tussen de aard van het geschil en de aard 
van de procedure bij de rechter is een groter 
probleem naarmate in sterkere mate geldt – 
wat je zou hopen – dat de procedure die voor 
een bepaalde categorie geschillen is bedoeld, 
ook de voor die geschillen meest geschikte 
procedure is. Dan is het onhandig dat een 
geschil niet kan worden behandeld in de 
rechterlijke procedure die daar het beste op is 
toegesneden.

Als je de procedures die zijn geregeld in 
Rv en Sv en de Awb met elkaar vergelijkt, is 
onmiskenbaar dat allerlei kenmerken ervan 
samenhangen met de aard van de geschillen 
waarvoor ze zijn ontworpen. Maar er zijn ook 
talloze verschillen tussen de procedures die 
daar weinig of niets mee te maken hebben. 
Waarom kent de dagvaardingsprocedure geen 
termijn voor een uitspraak en de procedure 
bij de bestuursrechter wel? Waarom hebben 
partijen in bestuursrechtelijke procedures zes 
weken de tijd om hoger beroep in te stellen 
en in strafrechtelijke procedures twee weken? 

Waarom is in geschillen die door de civiele 
rechter en de strafrechter worden behandeld 
wel cassatie mogelijk en in geschillen die 
door de bestuursrechter worden behandeld – 
uitzonderingen daargelaten7 – niet? Het beste 
antwoord op dat soort vragen is dat veel ver
schillen tussen de verschillende procedures 
niets te maken hebben met het rechtsgebied 
waar ze op zien, maar alleen kunnen worden 
verklaard door traditie of toeval.

Het is daarom lonender de passendheid 
van procedures voor het effectief beslechten 
van verschillende soorten geschillen vanuit 
een ander gezichtspunt te bekijken. Ervan 
uitgaande dat het doel van het procesrecht is 
om geschillen zo rechtvaardig mogelijk op te 
lossen tegen zo laag mogelijke kosten,8 kan 
voor elk van de drie procedures – die van de 
Awb, Rv en Sv – worden bekeken hoe goed 
ze daarop scoren, en dan niet alleen voor de 
geschillen waarvoor ze primair zijn bedoeld, 
maar ook voor geschillen op andere rechtsge
bieden. Het is dan denkbaar dat één van de 
drie procedures op beide punten (bijdragen 
aan rechtvaardige oplossing en lage kosten) 
niet alleen het beste scoort voor de geschillen 
op het rechtsgebied waarvoor die procedure is 
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9 Art. 1:3 lid 2 Awb definieert 
een beschikking als een be
sluit dat niet van algemene 
strekking is.

10 Een onvolledige aanvraag 
kan blijkens art. 4:5 lid 1 
Awb pas buiten behande
ling worden gelaten als de 
aanvrager de gelegenheid 
heeft gehad de aanvraag 
aan te vullen. 

bedoeld, maar ook voor (bepaalde) geschillen 
op (één van) beide andere rechtsgebieden. 
Waarom zou je er dan niet voor kunnen kie
zen die geschillen toe te bedelen aan die best 
scorende procedure, ook al is die procedure 
‘offi cieel’ niet voor die geschillen bedoeld? 

Al met al is het niet zo ongerijmd als het 
wellicht op het eerste gezicht lijkt dat de 
bestuursrechter ook oordeelt over geschillen 
die deels civielrechtelijk van karakter zijn. 
Het komt vaker voor dat rechters zich op 
vreemd terrein begeven en voor geschillen 
over besluiten van het Instituut is het maar 
de vraag of sprake is van ‘vreemd terrein’, nu 
die deels een bestuursrechtelijke signatuur 
hebben. Voor de betrokken rechtzoekenden 
komt het er vooral op aan of de procedure 
waarop zij zijn aangewezen, de beste kansen 
biedt op een zo rechtvaardig mogelijke oplos
sing van hun geschil tegen zo laag mogelijke 
kosten. Daarom is het van belang te kijken 
hoe de bestuursrechter mijnbouwschadege
schillen behandelt en hoe zich dat verhoudt 
tot de wijze waarop de civiele rechter dat zou 
doen. 

Het komt vaker voor dat 
rechters zich op vreemd terrein 
begeven en voor geschillen over 
besluiten van het Instituut is 
het maar de vraag of sprake 
is van ‘vreemd terrein’, nu die 
deels een bestuursrechtelijke 
signatuur hebben

3 Hoe behandelt de bestuursrechter 
geschillen over mijnbouwschade in 
Groningen? 

3.1 Inleiding
Hoe behandelt de bestuursrechter geschil
len over mijnbouwschade in Groningen? 
Van belang is dat in de systematiek van het 
bestuursrecht sprake is van een beroep tegen 
een besluit van een bestuursorgaan, het 
Instituut, dat bij beslissingen op verzoeken 
om schadevergoeding de regels van – primair 
– de TWG en de Awb toepast. Is dat op juiste 
wijze gebeurd, dan zal de rechter het beroep 
ongegrond verklaren en blijft het besluit van 
het Instituut over de aanspraak op schade
vergoeding in stand. Zo niet, dan wordt het 
besluit vernietigd en kan de rechter in plaats 
daarvan zelf beslissen in hoeverre aanspraak 

op schadevergoeding bestaat. Omdat voor de 
beoordeling door de rechter van de schade
claim cruciaal is hoe het Instituut de besluit
vorming over de schadeclaim heeft aangepakt, 
ga ik eerst in op de procedurele en mate riële 
normen waaraan het Instituut is gebonden 
als dat op een aanvraag om schadevergoeding 
beslist. Daarna stap ik over naar de bestuurs
rechter.

3.2 Besluitvorming door het Instituut in 
reactie op verzoeken om schadevergoeding

Procedure
Wie bevingsschade heeft vanwege aardgas
winning door de NAM, kan bij het Instituut 
een verzoek om schadevergoeding doen. Om 
wat voor schade het kan gaan, blijkt uit 
artikel 1 TWG. Daarin valt te lezen dat onder 
schade wordt verstaan, ‘schade die is ontstaan 
door beweging van de bodem als gevolg van de 
aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk 
ten behoeve van het winnen van gas uit het 
Groningenveld of als gevolg van de gasopslag 
Norg’. Als schade aan die omschrijving vol
doet, is het Instituut bevoegd om te beslissen 
op aanvragen om vergoeding ervan.

Omdat het besluit dat het Instituut op het 
verzoek om schadevergoeding neemt een 
beschikking is,9 zijn op de besluitvorming 
in reactie op de aanvraag de regels van titel 
4.1 Awb (‘Beschikkingen’) van toepassing. 
De TWG bevat een aantal regels over de 
aanvraagprocedure die een nadere invulling 
vormen van de regels van titel 4.1 Awb. Die 
nadere invulling betreft met name de gege
vens die de aanvrager bij zijn aanvraag moet 
overleggen. Artikel 4:2 lid 2 Awb bepaalt dat 
de aanvrager de gegevens en bescheiden ver
schaft die voor de beslissing op de aanvraag 
nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de 
beschikking kan krijgen. Artikel 11 lid 2 TWG 
bepaalt welke gegevens dat zijn. Veel is dat 
niet – en het is in ieder geval veel minder 
dan wat het Instituut nodig heeft om op de 
aanvraag te kunnen beslissen. Het Instituut 
is met name geïnteresseerd in de datum van 
het ontstaan van de schade, de vermoedelijke 
oorzaak en de aard en omvang ervan. Het valt 
op dat geen precisie wordt geëist. Zo is het 
voldoende dat de ‘vermoedelijke’ oorzaak van 
de schade wordt genoemd, kan worden vol
staan met ‘een inschatting’ van de ontstaans
datum en is bij het vermelden van de aard en 
omvang van de schade een beschrijving ‘naar 
eigen inzicht’ voldoende. Is de aanvraag onvol
ledig, dan biedt het Instituut gelegenheid tot 
aanvulling.10
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11 Zie de in art. 1 TWG 
te vinden definitie van 
het begrip schade en de 
taakomschrijving van het 
Instituut in art. 2 TWG.

12 Art. 10 lid 2 TWG.
13 Art. 1.5 lid 2 en 3 Proce

dure en werkwijze van het 
Instituut Mijnbouwschade 
Groningen, zie: www.
schadedoormijnbouw.nl/
overhetimg/werkwijze 
(laatst bekeken 25 septem
ber 2020).

14 Art. 1.4 Procedure en 
werkwijze van het In
stituut Mijnbouwschade 
Groningen.

15 A.T. Marseille, H.D. Tolsma 
e.a., Bestuursrecht 2: 
Rechtsbescherming tegen 
de overheid, Den Haag: 
Boom juridisch 2019, 
p. 271.

16 Een uitzondering op de 
toepasselijkheid van het 
BW betreft art. 6:178, 
aanhef en onderdeel c 
BW, waarin is bepaald dat 
geen aansprakelijkheid 
krachtens art. 6:175, 6:176 
en 6:177 BW bestaat als 
de schade is veroorzaakt 
uitsluitend door voldoening 
aan een bevel of dwingend 
voorschrift van de over
heid. 

17 Zie: www.schadedoormijn 
bouw.nl/overhetimg/
werkwijze (laatst bekeken 
25 september 2020).

18 De letterlijke tekst van de 
bepaling luidt: ‘Bij fysieke 
schade aan gebouwen en 
werken, die naar haar aard 
redelijkerwijs schade door 
beweging van de bodem 
als gevolg van de aanleg 
of de exploitatie van een 
mijnbouwwerk ten behoeve 
van het winnen van gas uit 
het Groningenveld of gas
opslag bij Norg zou kunnen 
zijn, wordt vermoed dat die 
schade veroorzaakt is door 
de aanleg of de exploitatie 
van dat mijnbouwwerk.’

19 HR 19 juli 2019, ECLI: 
NL: HR: 2019: 1278, AB 
2020/519, m.nt. C.N.J. 
Kortmann, Gst. 2020/5, 
m.nt. R. Stijnen, JA 
2020/1, m.nt. F.T. Olden
huis & M.C. Gozoglu, JB 
2020/158, m.nt. D.G.J. 
Sanderink.

Vervolgens beoordeelt het Instituut of aan
spraak op schadevergoeding bestaat. Is de 
schade ontstaan door beweging van de bodem 
als gevolg van de aanleg of exploitatie van een 
mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen 
van gas uit het Groningenveld of als gevolg 
van de gasopslag Norg, dan wordt die schade 
vergoed.11 Bijzonder aan de TWG is dat een 
ruimhartige schadeafhandeling het uitgangs
punt is.12 Bijzonder aan de procedure die het 
Instituut op grond van artikel 10 TWG volgt 
ter uitvoering van zijn taak, is dat de aanvra
ger invloed kan uitoefenen op de deskundige 
die door het Instituut wordt ingeschakeld om 
ter beoordeling van de aanvraag onderzoek 
te doen naar de oorzaak en de omvang van de 
schade13 en dat aan de aanvrager een zaak
begeleider (een onpartijdige begeleider van 
de aanvrager tijdens de behandeling van zijn 
aanvraag) wordt toegewezen.14 

In het bestuursrecht geldt dat 
het bestuursorgaan te allen 
tijde verantwoordelijk is voor 
de vaststelling van de feiten

Feitenvaststelling
Hoe moet worden vastgesteld of sprake is van 
mijnbouwschade? In het bestuursrecht geldt 
dat het bestuursorgaan te allen tijde verant
woordelijk is voor de vaststelling van de feiten. 
Dat blijkt uit artikel 3:2 Awb, waarin is be
paald dat het bestuursorgaan bij de voorberei
ding van een besluit de nodige kennis vergaart 
omtrent de relevante feiten en de af te wegen 
belangen. Belangen hoeven bij besluitvorming 
over mijnbouwschade door het Instituut niet 
te worden afgewogen: als sprake is van schade 
in de zin van artikel 1 TWG, moet die volledig 
worden vergoed. Van de noodzaak van feiten
vaststelling is echter zonder meer sprake. 

Dat het bestuursorgaan verantwoordelijk 
is voor de vaststelling van de feiten, betekent 
niet per definitie dat het zelf de feiten moet 
verzamelen. Dat verschilt per besluit. Er zijn 
besluiten waar het feitenonderzoek volledig 
door het bestuursorgaan gebeurt (bijvoor
beeld: een arbeidsongeschiktheidsuitkering of 
een bestuurlijke boete), maar er zijn ook be
sluiten waar de verantwoordelijkheid voor het 
verzamelen van de feiten primair bij de bur
ger ligt (bijvoorbeeld: een belastingaanslag).15 
Wie in welke mate de feiten moet verzamelen, 
hangt af van wat daarover is geregeld in de 
wet op basis waarvan het betreffende besluit 
wordt genomen.

Hoe de verantwoordelijkheid voor de vaststel
ling van de feiten is verdeeld tussen aan
vrager en Instituut, valt in de eerste plaats 
af te leiden uit artikel 2 lid 6 TWG, waarin 
is bepaald dat het Instituut zijn taken en 
bevoegdheden uitvoert met toepassing van 
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek,16 
en daarnaast uit de ‘Procedure en werkwijze 
van het Instituut Mijnbouwschade Groningen’ 
die het Instituut op grond van artikel 10 lid 1 
TWG heeft vastgesteld.17 

De toepasselijkheid van de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek op de besluitvorming 
door het Instituut betekent onder meer dat 
het bij de beoordeling van aanvragen artikel 
6:177a BW moet toepassen. Die bepaling be
vat een bewijsvermoeden: schade aan gebou
wen of werken in Groningen die redelijkerwijs 
bevingsschade door mijnbouwactiviteiten zou 
kunnen zijn, wordt vermoed daardoor te zijn 
veroorzaakt.18 Dat betekent dat iemand die 
zich met een claim tot de NAM wendt, slechts 
hoeft aan te tonen dat zijn schade redelijker
wijs het gevolg van mijnbouwactiviteiten zou 
kunnen zijn. De NAM moet dan zijn schade 
vergoeden, tenzij zij het vermoeden dat spra
ke is van bevingsschade weet te weerleggen 
door te bewijzen – dat wil zeggen: voldoende 
aannemelijk maken – dat de schade niet is 
veroorzaakt door de aanleg of exploitatie 
van het mijnbouwwerk.19 Voor het Instituut 
betekent de toepasselijkheid van artikel 
6:177a BW dat op hem bij de beoordeling van 
aanvragen om schadevergoeding een zware 
onderzoeksplicht rust. Het Instituut moet de 
‘nodige kennis’ – dat wil zeggen: het vaststel
len van de schadeoorzaak en de hoogte van de 
schade – die het op grond van artikel 3:2 Awb 
over de feiten moet ‘vergaren’, bijna helemaal 
zelf verzamelen. 

Uit de ‘Procedure en werkwijze van het 
Instituut Mijnbouwschade Groningen’ kan 
worden afgeleid dat het Instituut zich, uitzon
deringen daargelaten, volledig verantwoor
delijk acht voor een juiste vaststelling van de 
feiten ter beoordeling van de aanvraag om 
schadevergoeding. Het blijkt uit de artike
len 1.5 en 1.6 van de Procedure. Artikel 1.5 
bepaalt dat het Instituut één of meer deskun
digen kan benoemen om te adviseren over de 
op de aanvraag te nemen beslissing. In artikel 
1.6 is te lezen dat slechts van het benoemen 
van een deskundige wordt afgezien als een 
deskundigenonderzoek niet nodig is om op de 
aanvraag te beslissen, of als het bestaan van 
schade niet aannemelijk is en de aanvrager 
onvoldoende heeft gesteld om de schade als
nog aannemelijk te maken. Uit de toelichting 
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20 Zie: www.schadedoormijn 
bouw.nl/schadegebouwen
objecten/schadebeoordelen/ 
schadeengeografische
afstand.

21 Zie: Panel van Deskundi
gen: advies over de toepas
sing van het bewijsver
moeden, online, via: www.
schadedoormijnbouw.nl/
overhetimg/documenten 
(laatst bekeken 25 septem
ber 2020).

22 Art. 6:7 Awb. Is hij te laat, 
dan zal de bestuursrechter 
zijn beroep nietontvanke
lijk verklaren. Een inhou
delijke beoordeling door 
de rechter van het besluit 
van het Instituut blijft dan 
achterwege.

23 Art. 6:5 Awb. Noemt de ap
pellant in zijn beroepschrift 
niet de gronden van zijn 
beroep, dan moet de rechter 
hem de gelegenheid geven 
dat verzuim te herstellen 
(art. 6:6 Awb).

24 Respectievelijk art. 6:14 en 
art. 8:42 Awb.

25 Art. 8:66 Awb. De termijn 
kan met zes weken worden 
verlengd.

26 Art. 8:75 lid 1 Awb. Blijkens 
het Besluit proceskosten 
bestuursrecht varieert de 
hoogte van proceskostenver
oordeling, afhankelijk van 
de proceshandelingen van 
de eventuele professio
nele rechtsbijstandverlener 
(voor te onderscheiden 
proceshandelingen staan 
forfaitaire bedragen) en 
andere kosten die de appel
lant heeft gemaakt (zoals 
reis en verletkosten; hier 
betreft de vergoeding de 
daadwerkelijk gemaakte 
kosten).

27 Dat is alleen anders als hij 
kennelijk onredelijk gebruik 
heeft gemaakt van het 
procesrecht, zie art. 8:75 lid 
1 Awb.

28 Zie daarover: Stijnen 2020 
en de noot van Bröring in 
AB 2020/287 (onder ‘Slotop
merkingen’). 

29 Art. 16 e.v. TWG. Zie 
daarover: J.E. van de Bunt, 
‘Drie wijzigingen voor het 
wetsvoorstel Tijdelijke Wet 
Groningen’, NJB 2020/3. 
Overigens vinden zowel 
de HR als de ABRvS dat 
geregeld moet worden dat 
de rechtbank prejudiciële 
vragen die een civielrech
telijk karakter hebben aan 
de HR voorlegt, in plaats 
van aan de ABRvS. Zie: T.C. 
Borman, ‘HR en ABRvS wil
len prejudiciële procedure 
bij HR voor bestuursrech
telijke schadeprocedures 
Groningen’, NTB 2020/181.

op artikel 1.6 blijkt dat als de schade een ge
bouw betreft dat in het ‘effectgebied’ ligt (het 
gebied in Groningen waarvan is vastgesteld 
dat aannemelijk is dat schade aan gebouwen 
veroorzaakt kan zijn door bevingen),20 altijd 
een deskundige wordt benoemd. Ligt het 
bouwwerk niet in het effectgebied, dan wordt 
het niet aannemelijk geacht dat de schade 
kan zijn ontstaan door bevingen en wordt ook 
geen deskundige benoemd, tenzij de aanvra
ger aannemelijk maakt dat de schade door 
een beving zou kunnen zijn ontstaan. Der
halve gaat het Instituut ervan uit dat het, bij 
schade in de (wijde) omgeving van de aardgas
winning, volledig verantwoordelijk is voor het 
onderzoek om te bepalen of aanspraak bestaat 
op schadevergoeding. 

De deskundige die het Instituut benoemt 
om onderzoek te doen ter beoordeling van de 
aanvraag, moet vaststellen of de schade wel 
of niet door bevingen is ontstaan en zo ja, wat 
de hoogte van de schade is. Het criterium dat, 
blijkens het door het Instituut gehanteerde 
beleid, door de deskundige moet worden 
gehanteerd ter vaststelling van de schadeoor
zaak, is dat de schade alleen dan niet geacht 
wordt door bevingen te zijn ontstaan, en dus 
niet voor vergoeding in aanmerking komt, als 
‘de schadeoorzaak evident en aantoonbaar 
uitsluitend een andere is dan de bodembewe
ging als gevolg van de aanleg of exploitatie 
van een mijnbouwwerk’.21 Anders gezegd: 
het Instituut acht het bewijsvermoeden pas 
weerlegd als de schadeoorzaak evident en 
aantoonbaar uitsluitend een andere is dan de 
bodembeweging als gevolg van de aanleg of 
exploitatie van een mijnbouwwerk. Wordt het 
bewijsvermoeden – zoals geïnterpreteerd door 
het Instituut – niet weerlegd, dan wordt de 
schade volledig vergoed. 

Voor het Instituut 
ligt de drempel om de 
verantwoordelijkheid van de 
feitenvaststelling naar zich 
toe te trekken, bijzonder laag. 
De drempel om te kunnen 
concluderen dat geen sprake 
is van bevingsschade, maakt 
het Instituut juist heel hoog

Al met al ligt de drempel voor het Instituut 
om, door het inschakelen van een deskundige, 
de verantwoordelijkheid van de feitenvaststel
ling naar zich toe te trekken, bijzonder laag. 

De drempel om te kunnen concluderen dat 
geen sprake is van bevingsschade, maakt het 
Instituut (door het beleid dat daartoe wordt 
gehanteeerd) juist heel hoog. Beide keuzes 
hebben grote invloed op de wijze waarop de 
rechter de rechtmatigheid van besluiten van 
het Instituut toetst. 

3.3 Toetsing door de rechter

Procedure 
Als een aanvrager zich niet kan vinden in 
het besluit dat het Instituut in reactie op zijn 
aanvraag heeft genomen, kan hij bezwaar 
maken bij het Instituut. Is hij het met de be
slissing op zijn bezwaar niet eens, dan kan hij 
in beroep bij de bestuursrechter. De rechter 
behandelt het beroep volgens de regels van 
hoofdstuk 6 en 8 Awb.

Het beroep moet worden ingesteld binnen 
zes weken nadat het besluit op zijn bezwaar 
is genomen.22 De appellant kan een profes
sionele rechtshulpverlener inschakelen, maar 
is daartoe niet verplicht. In zijn beroepschrift 
moet hij laten weten waarom hij het niet met 
het besluit eens is.23 De rechter bericht het In
stituut dat beroep is ingesteld. Het Instituut 
moet vervolgens de rechtbank alle stukken 
toesturen die op de besluitvorming betrekking 
hebben.24 De appellant ontvangt afschriften 
daarvan.

Als de rechter de zaak heeft bestudeerd, 
wordt die op een zitting behandeld. Uiter
lijk zes weken na de zitting doet de rechter 
uitspraak.25 Als de rechter het beroep gegrond 
verklaart, veroordeelt hij het Instituut in de 
proceskosten van de appellant.26 Is het beroep 
van de appellant ongegrond, dan wordt hij 
niet in de proceskosten van het Instituut ver
oordeeld.27 Tegen de uitspraak van de recht
bank staat hoger beroep open bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.28

Bijzonder aan de procedure tegen besluiten 
van het Instituut is dat de bestuursrechter 
– anders dan in andere bestuursrechtelijke 
zaken – de mogelijkheid heeft om de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
prejudi ciële vragen te stellen.29

Inhoudelijke beoordeling30

Hoe beoordeelt de bestuursrechter het besluit 
van het Instituut? Als voorbeeld neem ik een 
besluit waarin een verzoek om schadevergoe
ding gedeeltelijk wordt toegewezen omdat vol
gens het Instituut niet alle schade is ontstaan 
door aardbevingen als gevolg van aardgaswin
ning. Twee opvattingen over de feiten staan 
dan tegenover elkaar. De appellant stelt dat al 
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30 Illustratief is de uitspraak 
van de rechtbank Noord
Nederland van 18 mei 
2020, ECLI: NL: RBNNE: 
2020: 1935, AB 2020/287, 
m.nt. H.E. Bröring. 

31 SchreuderVlasblom 2017, 
p. 677678.

32 HR 19 juli 2019, ECLI: 
NL: HR: 2019: 1278, AB 
2020/519, m.nt. C.N.J. 
Kortmann, Gst. 2020/5, 
m.nt. R. Stijnen, JA 
2020/1, m.nt. F.T. Olden
huis en M.C. Gozoglu, JB 
2020/158, m.nt. D.G.J. 
Sanderink.

33 ABRvS 18 december 2019, 
ECLI: NL: RVS: 2019: 4250.

34 T. Barkhuysen, L.J.A. 
Damen e.a., Feitenvaststel
ling in beroep, Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 
2007.

35 Zie voor de professio
nele standaarden van de 
bestuursrechter bij de 
rechtbanken: www.recht 
spraak.nl/ SiteCollection 
Documents/ Professionele
standaardenvande
bestuursrechterbijde
rechtbanken.pdf (laatst 
bekeken 25 september 
2020). Zie over de 
praktijk: K.A.W.M. de 
Jong, ‘Geen sfinx te zien: 
Een onderzoek naar de 
zaaksbehandeling bij de 
Amsterdamse bestuurs
rechter’, NTB 2018/16; A.T. 
Marseille, W. Swinkels & 
H.M. de Jong, ‘Profes
sionele standaarden en de 
praktijk van de zitting bij 
de bestuursrechter’, NTB 
2018/73.

36 Art. 8:47 Awb.
37 A.T. Marseille & M. Wever, 

‘Snelheid, maatwerk en 
finaliteit in bestuurs
rechtelijke procedures 
bij de rechtbank’, NJB 
2019/2552.

38 Zie over de criteria die de 
bestuursrechter hanteert 
voor het benoemen van een 
deskundige: Schreuder
Vlasblom 2017, p. 869 e.v.

zijn schade door aardbevingen als gevolg van 
aardgaswinning is ontstaan, het Instituut 
stelt dat dit niet het geval is. 

Naar wie kijkt de rechter voor het leveren 
van het bewijs voor de stellingen over het 
ontstaan van de schade? De rechter neemt 
daartoe de verdeling van verantwoordelijk
heden voor de feitenvaststelling zoals die bij 
de totstandkoming van het bestreden besluit 
gold als uitgangspunt. De bewijslastverde
ling bij de bestuursrechter vormt daarvan de 
afspiegeling.31 Hiervoor was te zien dat het 
Instituut zijn wettelijke taak zodanig inter
preteert, dat het zich bijna volledig verant
woordelijk acht voor een juiste vaststelling 
van de feiten. Dat betekent dat de rechter de 
bewijslast ook bijna volledig bij het Instituut 
legt. Als aannemelijk is dat sprake is van 
bevingsschade (wat het geval is als, zoals in 
paragraaf 3.2 aan de orde was, het schade 
aan een gebouw betreft in de (wijde) omge
ving van de aardgaswinning), dan mag het 
Instituut slechts van vergoeding afzien als 
het bewijst dat de schade niet is veroorzaakt 
door de aanleg of exploitatie van het mijn
bouwwerk.32 

Wanneer acht de rechter dat bewijs gele
verd? Vanwege het criterium waaraan het In
stituut zich blijkens zijn beleid heeft gebon
den bij het vaststellen van de schadeoorzaak, 
zal de rechter het Instituut slechts volgen in 
diens stelling dat van bevingsschade geen 
sprake is, als uit de stukken die het aan het 
begin van de procedure aan de rechtbank 
heeft toegestuurd, met name het rapport van 
de deskundige, blijkt dat de schadeoorzaak 
evident en aantoonbaar uitsluitend een an
dere is dan de bodembeweging als gevolg van 
de aanleg of exploitatie van een mijnbouw
werk.

Behalve over de vraag of sprake is van 
bevingsschade, is – als sprake is van be
vingsschade – ook discussie mogelijk over de 
hoogte van de toegekende schadevergoeding. 
Ook hier kijkt de rechter naar het Instituut. 
Dat moet bewijzen dat het de hoogte van de 
schade juist heeft vastgesteld. 

Als het Instituut slaagt in zijn bewijs, 
heeft de appellant uiteraard de mogelijkheid 
om tegenbewijs te leveren. In het verleden 
was problematisch aan de procedure bij de 
bestuursrechter dat het voor een appellant 
moeilijk was te bedenken welke strategie hij 
op dat punt diende te voeren, zeker als het 
bewijs van het bestuursorgaan was gebaseerd 
op een onderzoek van een deskundige. Was 
het deskundigenonderzoek onder de maat, 
dan kon de appellant achteroverleunen, om

dat hij erop kon rekenen dat het besluit zou 
worden vernietigd vanwege strijd met artikel 
3:2 Awb. Was het deskundigenonderzoek aan 
de maat (dat wil zeggen: objectief, onpartij
dig, inzichtelijk en deugdelijk gemotiveerd),33 
dan was de enige mogelijkheid om de rechter 
aan het twijfelen te brengen over de juistheid 
van de feitenvaststelling door het bestuurs
orgaan: zelf een deskundige inschakelen en 
diens rapport als tegenbewijs inbrengen. Het 
probleem voor de appellerende burger was 
dat de rechter tijdens de procedure eigenlijk 
nooit vertelde wat hij van de onderbouwing 
van het besluit van het bestuursorgaan vond, 
en dat de appellant dus op eigen kracht moest 
inschatten of het wel of niet nodig zou zijn 
met een tegenrapport te komen.34 Op dat punt 
is er het nodige verbeterd.35 De bestuursrech
ter benut de zitting vaker dan in het verleden 
om met partijen te spreken over hun bewijs
posities. Op die manier kan de appellant te 
weten komen of hij zijn standpunt beter moet 
onderbouwen, al dan niet door middel van een 
deskundigenrapport. 

Het probleem voor de 
appellerende burger was dat 
de rechter tijdens de procedure 
eigenlijk nooit vertelde wat 
hij van de onderbouwing 
van het besluit van het 
bestuursorgaan vond. Op dat 
punt is er het nodige verbeterd

De bestuursrechter kan ook zelf een deskun
dige benoemen voor een onderzoek naar de 
feiten.36 Dat kan ambtshalve gebeuren of op 
verzoek van (een van de) partijen. De kosten 
van een door de rechter geïnitieerd deskundi
genonderzoek worden niet bij een van de par
tijen in rekening gebracht. Bestuursrechters 
zijn in het algemeen uiterst terughoudend 
met het inschakelen van een deskundige.37 
De reden is dat als de rechter van oordeel is 
dat het onderzoek van het bestuursorgaan 
aan de maat is, het aan de appellant is om 
daar een alternatief deskundigenonderzoek 
tegenover te stellen. Schiet het onderzoek van 
het bestuursorgaan tekort, dan is er reden het 
besluit te vernietigen. Als de bestuursrechter 
een deskundige inschakelt, gebeurt dat vooral 
als hij door een deskundigenrapport van ap
pellant aan het twijfelen is gebracht over de 
juistheid van de feitenvaststelling door het 
bestuursorgaan.38

© Ars Aequi. Verspreiding zonder toestemming van de uitgeverij is niet toegestaan. 
Zie arsaequi.nl/open-access.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Professionele-standaarden-van-de-bestuursrechter-bij-de-rechtbanken.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Professionele-standaarden-van-de-bestuursrechter-bij-de-rechtbanken.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Professionele-standaarden-van-de-bestuursrechter-bij-de-rechtbanken.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Professionele-standaarden-van-de-bestuursrechter-bij-de-rechtbanken.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Professionele-standaarden-van-de-bestuursrechter-bij-de-rechtbanken.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Professionele-standaarden-van-de-bestuursrechter-bij-de-rechtbanken.pdf


verdieping1114  Ars Aequi december 2020 arsaequi.nl/maandblad  AA20201107

Uitspraak
Bij de uitspraak van de bestuursrechter kan 
het verschillende kanten op. Concludeert hij 
dat het besluit rechtmatig is, omdat hij zich kan 
vinden in de beslissing van het Instituut over de 
schadeoorzaak en/of over het toegekende bedrag 
aan schadevergoeding, dan zal hij het beroep 
ongegrond verklaren. Het besluit van het Insti
tuut blijft dan zoals het was. Is de rechter van 
oordeel dat het besluit onrechtmatig is, bijvoor
beeld omdat hij niet overtuigd is van de juist
heid van het standpunt van het Instituut dat 
het niet om mijnbouwschade gaat en/of omdat 
de beslissing over de hoogte van de schadever
goeding onjuist is, dan betekent dat in beginsel 
dat het bestreden besluit wordt vernietigd en 
dat het Instituut een nieuw besluit op het ver
zoek om schadevergoeding moet nemen.

De bestuursrechter heeft diverse instrumen
ten om te voorkomen dat zijn uitspraak de op
maat vormt voor een nieuwe ronde van besluit
vorming door het bestuursorgaan, in plaats van 
dat de rechter het geschil tussen partijen finaal 
beslecht. Als aan het eind van de procedure 
zeker is dat het bestreden besluit onrechtmatig 
is, maar tevens duidelijk is hoe dat besluit had 
moeten luiden, kan de rechter zelf in de zaak 
voorzien door zijn uitspraak in de plaats te stel
len van het vernietigde besluit.39 Hij beslist dan 
zelf over de aanspraak op schadevergoeding en/
of de hoogte van de schadevergoeding. 

Concludeert de rechter dat het bestreden be
sluit onrechtmatig is maar dat nog onduidelijk 
is in hoeverre aanspraak bestaat op schadever
goeding, dan kan hij de bestuurlijke lus toepas
sen.40 Hij doet dan een tussenuitspraak waarin 
te lezen valt welke gebreken aan het bestreden 
besluit kleven en waarin het Instituut een ter
mijn wordt gegeven voor een herstelpoging. Als 
het Instituut op het aanbod ingaat, legt het het 
resultaat van de herstelpoging aan de rechter 
voor. Dat kan een gewijzigd besluit zijn waarin 
aan de appellant tegemoet wordt gekomen, 
maar ook een aanvullende motivering voor het 
bestreden besluit. De behandeling van de zaak 
wordt vervolgens hervat. Allereerst krijgt de 
appellant de gelegenheid op de herstelpoging 
van het Instituut te reageren. Een wijziging van 
het bestreden besluit kan aanleiding zijn voor 
de intrekking van het beroep. Wordt het beroep 
niet ingetrokken, dan moet de rechter beslissen 
of hij de zaak opnieuw ter zitting behandelt of 
dat hij zonder zitting uitspraak doet. 

3.4 Conclusie
Geschillen over de vergoeding van mijnbouw
schade in Groningen worden door de bestuurs
rechter beslecht op basis van de rechtsregels 

waaraan het Instituut is gebonden als dat 
beslist op verzoeken om schadevergoeding. Dat 
zijn met name de regels van de Awb, het BW, de 
TWG en het op schrift gestelde beleid van het 
Instituut. De rechter beoordeelt op basis van die 
regels of het Instituut de schadeoorzaak en/of 
de hoogte van de schade juist heeft vastgesteld. 
Concludeert hij dat dit niet het geval is, dan 
streeft hij ernaar met zijn uitspraak het geschil 
over de aanspraak op schadevergoeding defini
tief te beslechten. 

4 Zijn personen met mijnbouwschade 
beter af bij de bestuursrechter dan bij de 
civiele rechter?
Nu duidelijk is geworden hoe de bestuursrech
ter zaken over mijnbouwschade behandelt, kom 
ik toe aan de vraag of personen met mijnbouw
schade beter af zijn bij de bestuursrechter dan 
bij de civiele rechter. Ter beantwoording van die 
vraag maak ik drie opmerkingen. De eerste is 
dat het voor de wijze van beoordelen van beslis
singen van het Instituut over de aanspraak op 
schadevergoeding niet uitmaakt of dat door 
de bestuursrechter of door de civiele rechter 
gebeurt. Stel dat in artikel 1 van de Bevoegd
heidsregeling bestuursrechtspraak was bepaald 
dat besluiten van het Instituut van beroep bij 
de bestuursrechter zijn uitgesloten. Dan zou de 
civiele rechter de aangewezen rechter zijn voor 
geschillen over die besluiten. De civiele rechter 
zou deze geschillen op exact dezelfde wijze be
oordelen als de bestuursrechter, simpelweg om
dat de door de beide rechters te beantwoorden 
vraag (heeft de appellant de schadevergoeding 
gekregen waar hij recht op heeft?) en de criteria 
die de rechter hanteert bij de beantwoording 
ervan (te vinden in de Awb, het BW, de TWG en 
het beleid van het instituut) exact dezelfde zijn. 

De tweede opmerking is dat er voor wat betreft 
de toegang tot de beide rechters wel een verschil 
is. Als de bestuursrechter de bevoegde rechter 
is, heb je minder lang de tijd om na te denken of 
je beroep wilt instellen dan als je je geschil aan 
de civiele rechter voorlegt. Daar staat tegenover 
dat de procedure bij de bestuursrechter toegan
kelijker is dan die bij de civiele rechter, onder 
meer op het punt van de kosten (geen verplichte 
rechtsbijstand en lage griffierechten) en het pro
cesrisico (geen veroordeling in de kosten als de 
overheid wint). Daar komt bij, zoals Kortmann 
prachtig laat zien aan de hand van een voor
beeld van een echtpaar uit Delfzijl dat tegen de 
NAM procedeert,41 dat wie gebruikmaakt van de 
civielrechtelijke procedure om te proberen zijn 
aardbevingsschade vergoed te krijgen, veel meer 
en tijdrovende stappen moet zetten voordat hij 

39 Art. 8:72 lid 3 sub b 
Awb. Een voorbeeld 
biedt Rb. Noord
Nederland 18 juni 
2020, ECLI: NL: 
RBNNE: 2020: 1935, 
AB 2020/287, m.nt. 
H.E. Bröring (r.o. 7 
e.v.).

40 Art. 8:51a e.v. Awb en 
art. 8:80a Awb e.v.

41 Kortmann 2020, 
p. 2224.
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een oordeel van de rechter over zijn claim heeft 
dan iemand die procedeert bij de bestuursrech
ter tegen een besluit van een bestuursorgaan 
over zijn aanspraak op schadevergoeding. 

De vraag of Groningers beter 
af zijn in 2020 dan in 2015 kan 
bevestigend worden beantwoord, 
zij het meer vanwege de 
procedure voorafgaand aan 
een eventuele gang naar de 
rechter dan door de overheveling 
van mijnbouwschadezaken 
naar de bestuursrechter

Een derde opmerking is dat je, als je wilt weten 
of Groningers met mijnbouwschade anno 2020 
in procedureel opzicht beter af zijn dan in 2015, 
de vergelijking breder moet trekken. Een verge
lijking tussen civiele rechter en bestuursrechter 
volstaat niet. Van belang is om te kijken naar de 
procedures die personen met schade ter beschik
king staan voordat ze even tueel de gang naar 
de rechter maken. Dan valt te zien dat in de 
periode vanaf 2015 door de bij de aardgaswin
ning betrokken partijen steeds meer stappen 
zijn gezet om Groningers met mijnbouwschade 
procedureel (en trouwens ook mate rieel) te 
faciliteren.42 Tot 2015 was je als gelaedeerde 
volledig op jezelf aangewezen en kon je er niet 
van op aan dat de NAM snel en serieus naar 
je verzoek keek. De komst van het Centrum 
Veilig Wonen, begin 2015, betekende een eerste 
verbetering. Daarmee ontstond structuur en 
enige onbevangenheid in de beoordeling van 
schadeverzoeken. De instelling van de Arbiter 
Bodembeweging betekende een verdere verbete
ring van de procedure, omdat het mogelijk werd 
om in een laagdrempelige procedure een onaf
hankelijk oordeel te krijgen over het ontstaan 
en de hoogte van de schade waar de NAM zich 
aan gebonden achtte, zonder dat dat voor de 
gelaedeerde de weg naar de rechter blokkeerde. 
Met de komst van het Instituut Mijnbouwscha
de Groningen is de positie van Groningers met 
mijnbouwschade verder versterkt, vanwege de 
onafhankelijke positie van het Instituut, de vor
stelijke procedure (het Instituut doet eigenlijk 
al het werk, de aanvrager wordt voorzien van 
een zaakbegeleider, heeft inspraak in de keuze 
van de deskundige die naar zijn zaak kijkt en 

42 Zie daarover uit
gebreid: Marseille, 
Bröring & De Graaf 
2018. 

wordt in een even tuele bezwaarprocedure zelfs 
voorzien van een eigen deskundige) en de royale 
beoordeling van de schadeclaim (met name 
vanwege de burgervriendelijke interpretatie 
van het bewijsvermoeden). De vraag of Gronin
gers beter af zijn in 2020 dan in 2015 kan dan 
ook bevestigend worden beantwoord, zij het in 
sterkere mate vanwege de wijzigingen in de 
procedure voorafgaand aan een even tuele gang 
naar de rechter dan vanwege de overheveling 
van mijnbouwschadezaken van civiele rechter 
naar de bestuursrechter.

5 Conclusies
De bevindingen van deze bijdrage laten zich als 
volgt samenvatten. 

1 Iedere rechtzoekende die bij de rechter 
terechtkomt, verdient een behandeling van 
zijn zaak met toepassing van een procedure die 
kan leiden tot een zo rechtvaardig mogelijke 
uitkomst tegen zo laag mogelijke kosten. Voor 
personen in Groningen met mijnbouwschade is 
dat de procedure van hoofdstuk 6 en 8 van de 
Awb, omdat die voor rechtzoekenden minder 
kosten oplevert dan de dagvaardingsprocedure 
van Rv en omdat de procedure van de Awb niet 
minder mogelijkheden biedt om tot een recht
vaardige uitkomst te komen dan die van Rv. 

2 Hoe belangrijk het ook is dat rechtzoekenden 
een kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke 
rechterlijke procedure ter beschikking staat, 
toch is de kwaliteit (inclusief de toegankelijk
heid) van de procedure bij de rechter een min
der urgent probleem naarmate de kans groter 
is dat rechtzoekenden kunnen krijgen waar ze 
recht op hebben zonder dat ze de rechter hoeven 
in te schakelen. De rechtspositie van personen 
in Groningen met mijnbouwschade is in de 
afgelopen jaren niet alleen sterk verbeterd van
wege de verbeterde toegang tot de rechter, maar 
vooral vanwege het feit dat de procedure ter 
vaststelling van hun aanspraak op schadever
goeding met steeds meer garanties is omgeven. 
Dat vergroot de kans dat ze de rechter helemaal 
niet nodig hebben om te krijgen waar ze recht 
op hebben. 

3 Dat neemt niet weg dat het – hoe paradoxaal 
ook – mooi is meegenomen dat de rechter 
inmiddels een stuk toegankelijker is dan in het 
verleden, toen Groningers met bevingsschade 
hem veel harder nodig hadden dan nu.
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