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Het GBB Bulletin vervangt de maandelijkse nieuwsbrief en wordt wekelijks verstuurd.

NAM ‘op afstand’, maar in verweer

Op woensdag 31 maart informeerde demissionair minister Bas van 't Wout van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer middels een Kamerbrief 
over het volledig op afstand zetten van de NAM bij de schadeafhandeling en versterking in
het aardbevingsgebied.  Ook presenteert de demissionair minister in de brief de actuele  
meerjarige ramingen voor de uitgaven aan schadeafhandeling en versterken.  
In de brief wordt uitgelegd dat de financiële aansprakelijkheid bij de NAM blijft, maar de
Staat neemt het op zich om de financiële discussies die hieruit voortkomen met de NAM te
voeren. Vanaf de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen worden deze kosten via
een heffing op de NAM verhaald. Bas van ’t Wout voldoet hiermee aan de ambitie in het
Regeerakkoord om de NAM volledig op afstand te houden in de schadeafhandeling en de
versterkingsoperatie. De demissionair minister van EZK voegt hier aan toe: “Ik zal er streng
op toezien dat alle kosten die bij NAM in rekening kunnen worden gebracht, ook in rekening
zullen worden gebracht. De mogelijkheid dat de discussies met NAM uitmonden in juri-
dische procedures is reëel. Het kabinet bereidt zich daarop voor en zal daarbij geen
juridische middelen onbenut laten.”

Het ministerie raamt daarnaast de schadepost veel hoger dan eerder, namelijk ruwweg het
dubbele bedrag ten opzichte van een taxatie van de schade drie jaar geleden. De aan-
spraken op compensaties komen vanaf dit jaar tot 2027 uit op €8,5 miljard. 
In een reactie schrijft NAM 'verrast' te zijn door deze verdubbeling. Daarnaast beweert de
NAM in haar reactie dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) te snel overgaat tot
het vergoeden van schade. Volgens de NAM hanteert IMG het ‘trillingsniveau van een
dichtslaande deur’, en worden hierdoor duizenden schades ten onrechte aan aardbevingen
toegeschreven. De NAM wil hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en noemt dat
andere oorzaken van schade, zoals droogte en wijzigende grondwaterstanden, over het
hoofd worden gezien. 

Wederom lijkt het bewijsvermoeden een punt van discussie te worden. De GBB vindt dat de
NAM hierdoor zijn verantwoordelijkheid van zich afschuift en zijn verplichting naar de
Groninger gedupeerden niet nakomt. 

Opvallend is ook het nieuwsbericht dat op woensdag 31 maart op de website van het IMG
verscheen. Het instituut deelt hierin mee dat de beoordeling van circa 1500 schadegevallen
op dit moment stop wordt gezet, omdat er een sterk afwijkende beoordeling is ten opzichte
van omliggende woningen. 
Het IMG trekt het toegepaste wettelijk bewijsvermoeden kennelijk plots ook in twijfel en
vraagt zich hardop af ‘hoe de kwaliteit van de advisering’ nu te beoordelen. Is dit toeval?

Het OM besluit de NAM niet strafrechtelijk te vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) brengt op vrijdag 26 maart naar buiten dat zij de NAM niet
verder strafrechtelijk vervolgt. Lees hier het nieuwsbericht van het OM. Het OM Noord-
Nederland komt na intensief onderzoek naar de vraag of klagers door de gaswinning
concreet gevaar voor hun leven te duchten hebben gehad, tot de conclusie dat er geen
bewijs is van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM. Dat is de
strekking van een daartoe door het OM ingediend bewilligingsverzoek. Lees hier het
bewilligingsverzoek. 
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Hoe zat het ook alweer precies? 
De GBB vindt dat de NAM de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens
en wetens bedreigt door op onverantwoorde en risicovolle wijze gas te winnen. Al in 2015
schakelt de GBB daarom samen met twaalf gedupeerde Groningers topadvocaat Gerard
Spong in om aangifte te doen tegen de NAM. Na een aanvankelijke afwijzing door het OM
om de NAM te vervolgen, beschikt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in april 2017 dat
het OM de NAM alsnog moet vervolgen. Dit naar aanleiding van een door de GBB
aangespannen ‘Klacht niet vervolging’ (artikel 12 Sv). Lees hier het klaagschrift.

Er wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld waarbij verschillende getuigen, waaronder
het GBB-bestuur, worden gehoord. In september 2019 rondt het OM dit onderzoek af.
De NAM krijgt drie maanden de gelegenheid om op het dossier te reageren, maar de
klagers mogen het document niet inzien. Hierna is het wachten op het moment dat het OM
haar besluit zal mededelen aan het Gerechtshof. Zal de NAM vervolgd worden en daarmee
aansprakelijk worden gesteld? Het blijft echter geruime tijd stil. 

In november 2020, ruim een jaar na het afronden van het gerechtelijk onderzoek, zit er nog
geen schot in de zaak. De GBB besluit actie te voeren voor het gerechtshof in Leeuwarden,
zoals je kunt zien in deze GBB nieuwsvlog. Daarnaast beginnen de raadslieden van de
slachtoffers, Gerard Spong en Emile van Reydt, een tweede beklagprocedure ex artikel 12
Sv. wegens de traagheid c.q. fictieve vervolgingsweigering van het OM. Lees hier het
tweede klaagschrift. 

Afgelopen vrijdag was het zover. Het OM concludeert dat er in een aantal gevallen welis-
waar sprake is geweest van aanzienlijke tot zeer zware schade als gevolg van de door de
gaswinning veroorzaakte aardbevingen, maar van ‘concreet te duchten levensgevaar’ zou
niet zijn gebleken. In de visie van het OM zou het slechts gaan om ‘de theoretische moge-
lijkheid’, waarbij er alleen in een worst case scenario sprake is van te duchten levens-
gevaar. 

Hoe nu verder? 
De GBB en de betrokken raadslieden Gerard Spong en Emile van Reydt zijn ontsteld over
de uitspraak. Spong: “Het Openbaar Ministerie miskent dat in beginsel iedere aardbeving
een substantieel levensgevaar meebrengt. Daarbij is niet slechts instortingsgevaar relevant,
maar ook gevaar voor neervallende balken, planken etc. Kortom, een (Groningse) aard-
beving wordt hier ten onrechte door het OM tot een peulenschil gedegradeerd.
Daar verzetten wij ons tegen.” 

Jelle van der Knoop (bestuursvoorzitter GBB) en een aantal individuele klagers uiten in
verschillende nieuwsuitzendingen hun verbazing over de uitspraak van het OM. 
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Klik op bovenstaande afbeelding om het interview met Jelle van der Knoop in het NOS
journaal te bekijken. 

Trudy Aleven uit Leermens vertelt aan een verslaggever van RTV Noord dat ze gecho-
queerd en teleurgesteld is, en Martin Ettema uit Loppersum vraagt zich bij EenVandaag af
of het OM de afgelopen jaren onder een steen heeft geleefd. 

Het dossier naar aanleiding van het jarenlange gerechtelijke onderzoek mag nu ingezien
worden door de klagers. Dit levert mogelijk nieuwe en interessante informatie op. Een
vervolg zal er zeker komen, waarbij een klacht indienen bij het Europees hof voor de
rechten van de mens (EHRM) ook tot de mogelijkheden behoort. Spong advocaten en de
GBB zijn hierover in beraad.  
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