
Hebt u schade van aardbevingen 
als gevolg van gaswinning in het 
aardgasveld in Groningen en bent u 
niet tevreden over de afhandeling?

De Onafhankelijke Raadsman
Leendert Klaassen is oud-burgemeester van de 
noordelijke gemeenten Midwolda en Zuidhorn, 
als bestuurder actief in diverse Raden van 
Toezicht, onpartijdige adviesraden en belangen-
verenigingen, met name in het onderwijs en de 
gezondheidszorg.
Zijn hoofdfunctie is voorzitter van het College van
Bestuur van Stenden Hogeschool, in Leeuwarden. 
Hij is door de minister van Economische Zaken 
benoemd tot Onafhankelijke Raadsman.

Hulp inschakelen van de Onafhankelijke 
Raadsman?
U hebt, na het lezen van deze folder of de website, 
besloten dat u een melding wilt doen.

Bel 088 - 223 44 55

U krijgt een medewerker van het Centraal Meld-
punt Onafhankelijke Raadsman aan de lijn.
We zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag 
van 8:00 tot 16:30 uur en op vrijdag van 8.00 
tot 12.00 uur.

Of 
mail naar info@onafhankelijkeraadsman.nl

Wie is de Onafhankelijke Raadsman?

Adresgegevens
Postbus 19
9919 ZG Loppersum
Telefoon
088 - 223 44 55
E-mail
info@onafhankelijkeraadsman.nl
Website 
www.onafhankelijkeraadsman.nl

www.onafhankelijkeraadsman.nl 

Centraal Meldpunt voor 
klachten over afhandeling 
van schadeclaims na 
aardbevingen

Mr. Leendert Klaassen



Hebt u schade van aardbevingen als gevolg van 
gaswinning in het aardgasveld in Groningen? 
De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt 
voor klachten over de afhandeling van een 
schadeclaim door de NAM.
Het gaat dus om lopende schadeafhandelingen.

Niet tevreden over de manier waarop uw claim 
wordt behandeld?
Meld het bij de Onafhankelijke Raadsman.

Wat voor melding kan ik doen?
Bijvoorbeeld dat u het niet eens bent met de gang 
van zaken tijdens de taxatie of dat het onderzoek 
langer duurt dan de beloofde termijn.  

Wat is de rol van de Onafhankelijke 
Raadsman?
Hij heeft allereerst een adviserende rol en staat 
daarbij nadrukkelijk boven de partijen. Daarnaast 
zal hij zich waar mogelijk ook inzetten als vraag-
baak, bemiddelaar en ‘ombudsman’ voor iedereen 
die zich benadeeld voelt. De Raadsman is geen 
officieel toezichthouder bij de verantwoordelijken 
voor gaswinning, maar kan wel (zwaarwegende) 
aanbevelingen doen. 

Kom ik in aanmerking?
Ja, als u aan deze twee voorwaarden voldoet:
• U hebt al een schadeclaim ingediend bij de   
 NAM.
• U hebt van de NAM een registratienummer 
 gekregen, als bewijs dat uw claim in behande-
 ling is genomen.  

Wat moet ik doen?
Kijk voor meer informatie op de website van de 
Onafhankelijke Raadsman.
U kunt het Centrale Meldpunt ook direct bellen 
of mailen.
Website, adresgegevens en telefoonnummer staan 
achterop deze folder.

Wat mag ik verwachten, als ik een beroep doe 
op de Onafhankelijke Raadsman?
Als melder krijgt u eerst te maken met de mede-
werkers van het Centraal Meldpunt.
De raadsman is op de hoogte van iedere melding 
en bepaalt het beleid: hoe om te gaan met de 
meldingen. Hij beoordeelt de ernst en de urgen-
tie van elke melding. Wanneer volgens zijn eigen 
inschatting persoonlijke bemoeienis zinvol is, 
komt hij zelf in actie. Als bemiddelaar, of als 
belangenbehartiger voor een melder of - als er 
verbanden zijn te zien - voor een groep melders 
met soortgelijke klachten.

Wat doet de Onafhankelijke Raadsman nog 
meer?
Om nieuwe meldingen te voorkomen, onderneemt 
hij onder andere deze acties:
• Rechtstreeks rapporteren aan de minister van   
 Economische Zaken;
• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan alle   
 betrokkenen bij de gaswinning;
• Waar mogelijk preventief werken;
• Een bijdrage leveren aan de evaluatie van de   
 schadeafhandelings, met het oog op verbetering  
 in de toekomst.

Belangrijk!
U kunt bij de Onafhankelijke Raadsman geen
schade melden. Dat doet u rechtstreeks bij de
NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij.
www.nam.nl

Wat doet de Onafhankelijke Raadsman?


