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Inleiding
Op de bijeenkomst van de klankbordgroep CVW van 26 mei gaf de GBB aan het beeld te hebben dat 
de toename van C-schades het gevolg was een andere attitude of werkwijze van de experts en het 
CVW. De aanwezige CVW-medewerkers stelden dat hiervan geen sprake was. De experts “weten 
gewoon meer”, met name over aardbevingen, zo was hun reactie. Ook in de pers werden rond die 
tijd verklaringen met een dergelijke strekking afgegeven.

De opmerkingen in de klankbordgroep leidden tot een uitnodiging van Peter Kruyt, directeur CVW 
aan de GBB voor een nader gesprek hierover. Op 7 juli is bedoelde bijeenkomst. 
Deze notitie is bedoeld als gesprekstof voor die bijeenkomst. Het is nadrukkelijk een aanzet, deze 
notitie is geen voldragen analyse. Daarover aan het eind van notitie meer.

Verschijnsel
De trend is dat het aantal schademeldingen fors oploopt dat volledig wordt beoordeeld als C-schade.

Analyse
Vanaf een hoger niveau bezien is er sprake van: 
 een groeiende verzameling schades aan woningen
 een deelverzameling hiervan die gemeld worden bij het CVW,
 en een deelverzameling hier weer van waar de schade geheel wordt beoordeeld als C-schade. 
Op elk van deze elementen kan een interventie hebben plaatsgevonden, die het uiteindelijke 
verschijnsel (al dan niet gedeeltelijk) verklaart:
a. Een andere oorzaak waardoor er meer schades zijn

De GBB is geen andere externe oorzaak bekend die zou kunnen leiden tot meer schades.
b. Een grotere bereidheid schades te melden

Elke regeling trekt profiteurs aan, dat is in Groningen niet anders dan elders. Maar wij zien geen 
aanleiding te veronderstellen dat dit recent meer voorkomt dan in vorige jaren. We zien juist wel 
dat het CVW een slechtere naam krijgt, en dat mensen zich dus wel 2x bedenken aleer schade te 
melden (inmiddels “weten” de meeste Groningers dat de schadeafhandeling voor meer ellende 
zorgt dan de schade zelf). Dus mensen sparen liever schades op, om ze in 1x te melden, om ook 
in 1x van de sores af te zijn. We zien dit ook nadrukkelijk bij mensen die eerder een schade 
gemeld hebben.
Dit gedrag wordt natuurlijk doorbroken als er een externe reden optreed, zoals december 2015 
en januari 2016, bij het plots beëindigen van de waardevermeerderingsregeling. Dan is er 
aanleiding de opgespaarde schades alsnog te melden.
Ten principale zijn Groningers overigens geen melders. Ze regelen de dingen liever zelf dan dat ze
externe hulp vragen. De aangiftebereidheid in Groningen is daarom van nature niet hoog. Wel is 
er voor de gemiddelde Groninger natuurlijk de laatste jaren steeds meer aanleiding rond zijn huis
te gaan lopen om te kijken of er schade is….

c. Een strengere boordeling van de schades.

Dit laatste is volgens de GBB het geval. 
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Wij krijgen diverse signalen, die alle in dezelfde richting wijzen. We noemen er hier een aantal:

a. Uitlatingen van experts
Experts geven in min of meer openhartige buien bij de gedupeerde aan dat ze opdracht hebben 
richting C te gaan. Als de gedupeerde een vergoeding wil moet hij maar contra-expertise 
inschakelen, zo wordt er vaak (verhuld of ronduit) aan toegevoegd.

b. Herzieningen van experts
Veel experts spreken ter plekke bij de gedupeerde over A- en B-schades, of doen althans 
voorkomen dat het aardbevingsgerelateerd is, terwijl na binnenkomst van het rapport alles C- 
blijkt te zijn.  Regelmatig verbazen gedupeerden zich over de wonderlijke draaien die daarbij 
voorkomen, net zoals de wonderlijke oorzaken. Zowel het eigen bureau van de expert als het 
kwaliteitsteam van het CVW lijkt daarin een grote rol te spelen.
Voorbeeld. Een meervoudig eerder beschadigd en hersteld huis krijgt in het rapport (mondeling 
nog A) C-schade met als verklaring “vorst”, terwijl het na het laatste herstel (nota bene door een 
CVW aannemer) en de nieuwe schademelding niet gevroren heeft.
Dit komt steeds meer voor, en is volstrekt ongeloofwaardig.

c. Creativiteit van experts
Experts lijken steeds creatiever te worden bij het vinden van andere oorzaken.
Voorbeeld. 10 of 12 schades aan een huis, waarbij de expert erin slaagt 8 of 9 verschillende 
oorzaken te vinden (thermisch, constructie, zetting, en zo verder). Dit komt volstrekt 
ongeloofwaardig over. Het meest merkwaardig is nog dat dergelijk creatieve experts niet op het 
idee lijken te komen dat ook de mijnbouwactiviteiten van de NAM een rol kunnen hebben 
gespeeld (sorry, deze opmerking is cynisch bedoeld).

d. Vooringenomenheid van experts
Ook dit lijkt toe te nemen. Geregeld komen er experts over de vloer die hun oordeel al klaar 
hebben zonder de schades te hebben bekeken. Of serieus hebben bekeken. 

e. Deskundigheid van experts
De berichten over ondeskundige experts zijn (uiteraard) al zo oud als er experts rondlopen, maar 
het aantal meldingen daarover lijkt ook toe te nemen. Meldingen hierover komen vooral van 
leden van de GBB die zelf een bouwkundige achtergrond hebben.
En het neemt extra toe nu de experts kennelijk ook aardbevingsdeskundigen zijn.
Voorbeeld. De expert meldt dat op de onderzochte woning 6 bevingen van invloed kunnen zijn 
geweest waarbij de TNO-meters bij alle 6 een snelheid van 0,00 m/s2 hebben gemeten, en komt 
vervolgens (bij een overigens al meermalen beschadigd en hersteld huis) tot de conclusie C. 
Met openbare gegevens is echter na te rekenen dat dit NIET de 6 meest relevante bevingen voor 
die locatie zijn, maar dat het ook – gezien de PGA – zelfs bij deze 6 ongeloofwaardig is dat er 
steeds 0,00 gemeten is (PGV bij 10, 20 en 40 Hertz tussen 0,01 en maar liefst 1,17).

f. Vergelijkbare schades
Vergelijkbare schades in de straat, of in het huizenblok, die eerder A of B waren en zijn hersteld, 
worden nu geclassificeerd als C. Buren spreken hierover elkaar aan.

g. Toename van koehandel
De contra-procedure, waarin de contra slechts beperkt gelegenheid krijgt (beperking in uren en 
beperking in onderzoeksobjecten), en de eerstelijnsexpert in “the drivers seat” blijft, heeft altijd 
geleid tot een vorm van handjeklap (wat dan formeel akte van akkoord heet). 
Dat lijkt nu toe te nemen. Er lijkt een externe reden of prikkel te zijn om altijd op C uit te komen.
Voorbeeld. Na akte van akkoord van expert en contra is alles C, maar de gedupeerde krijgt wel 
een vergoeding uitgekeerd: “als tegemoetkoming in de kosten van herstel”.

Conclusie
Onze conclusie is dus dat er sprake is van een gewijzigde attitude en beoordeling van expert en CVW.
Dit is in lijn met de modelberekeningen van de NAM uit najaar 2015 en april 2016 die steeds minder 
seismische energie aangeven, en uitlatingen van de NAM dat uit het verbeterde inzicht blijkt dat men
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in het verleden klaarblijkelijk “te coulant” is omgegaan met schade.

Door deze gewijzigde attitude en beoordeling van expert en CVW worden met name multicausaliteit 
en cumulatieve causaliteit onder het vloerkleed geveegd. 
Veel experts lijken de vraag of er recent een stevige beving is geweest belangrijker mee te wegen dan
de feitelijke beoordeling van de schade. En als ze dat zelf niet doen, dan worden ze hierop 
gecorrigeerd door “kantoor”.
Geografisch zien we de negatieve effecten van dit nieuwe beleid vooral rond en bezuiden het 
Eemskanaal (stad, Ten Boer, Slochteren, Hoogezand, Munterwolde en richting Drenthe).

We horen graag van het CVW waarom onze conclusie onjuist is.

Gevolgen
De gevolgen zijn groot en ingrijpend:

a. Gedupeerden blijven met de schade zitten.
b. Gedupeerden voelen zich niet serieus genomen.
c. Afname vertrouwen in CVW
d. Afname vertrouwen in NAM en EZ  

NAM en EZ verklaarden na Huizinge, zij-aan-zij, bij hoog en laag, dat schade “ruimhartig” zou 
worden vergoed

e. Overbelasting contra-experts, dichtslibben procedures en creatie van nieuwe complexe gevallen
f. Een wetenschappelijk nieuwe uitdaging!

De zee van (verse) schades,, vooral in het zuidelijk deel (Hoogezand), moet dus een andere 
oorzaak hebben dan de activiteiten van de NAM, maar welke?
Wij zijn natuurlijk niet cynisch, maar dit lijkt ons een mooi onderzoeksobject voor Arcadis. 
Eventueel kan ook Frits Bom geraadpleegd worden.

Kanttekeningen
a. Input GBB
Als kanttekening bij deze analyse kan gezegd worden dat deze vooral stoelt op de eigen inbreng, en 
de GBB is partij. Ze zal vooral van haar leden bericht krijgen als er negatieve ervaringen zijn met 
experts en CVW. In die zin vormt haar input geen representatieve afspiegeling van de ervaringen van 
alle Groningers.
Daar zit een kern van waarheid in (al krijgen wij best ook gevallen te zien met complimenten voor de 
schadeafhandeling!), maar tegelijkertijd heeft de GBB wel “betere” bronnen dan gemiddeld. 
Daaronder leden die zelf een bouwkundige achtergrond hebben en uitstekend in staat zijn de 
werkzaamheden van de expert en het CVW te beoordelen. En ook leden die in hun buurt- of 
dorpsgemeenschap een actieve rol vervullen, een breed netwerk hebben, en oog en oor hebben voor
hun omgeving - ook voor wat er verderop achter de voordeuren gebeurd. 
Ook vanuit deze groepen ziet de GBB haar analyse bevestigd.
b. Kwantitatieve gegevens
Bovenstaande analyse is een kwalitatieve analyse. Kwantitatieve gegevens ontbreken 
noodzakelijkerwijs omdat deze door NAM en CVW niet worden vrijgegeven. Dat is op zijn minst 
jammer. Zo kan geografische spreiding niet geverifieerd worden, ook kan niet beoordeeld worden of 
de (door het CVW) gerapporteerde daling van het gemiddeld toegekende schadebedrag het gevolg is 
van een werkelijke daling van de schade of van een toename van het deel C bij de schademeldingen 
waarin ook A of B voorkomen en die daarom wel tot toekenning leiden.
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