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Datum 30 oktober 2018 
Betreft Deelbesluit II op uw Wob-verzoek van 27 juni 2017 

Geachte heer , 

In uw brief van 27 juni 2017 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over alle (concept-)protocollen die 
toegepast werden en worden op schadeafhandeling. 

U vraagt het geheel der correspondentie, rapporten, contactjournaals en overige 
stukken verbonden aan alle conceptprotocollen en definitieve protocollen welke 
toegepast werden en worden ter zake van de afhandeling van ingediende schades. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 27 juni 2017, 
kenmerk NCG/17104556. 

In de brief van 18 juli 2017 is de beslissing met vier weken verdaagd tot 
23 augustus 2017. 

Over dit verzoek hebt u op 14 en 16 juli 2017 per e-mail contact gehad met mw. 
. In uw e-mails hebt u een nadere duiding van uw verzoek 

gegeven. Uit deze nadere duiding volgt dat uw verzoek ziet op zowel het 
schadeprotocol dat van toepassing is op schademeldingen na 31 maart 2017, 
alsook de in het verleden toegepaste schadeprotocollen. Gelet op de omvang van 
dit verzoek is voorts op 23 augustus 2017 telefonisch en per e-mail met u 
afgesproken om de beslissing in twee deelbesluiten te splitsen. Voorts bent 
periodiek telefonisch op de hoogte gesteld van de voortgang van uw verzoek. In 
beantwoording aan uw verzoek heb ik op 23 maart 2018, kenmerk DGBI-
DR/18004348, een eerste deelbesluit genomen. Het eerste deelbesluit heeft 
betrekking op het schadeprotocol dat van toepassing is op schademeldingen na 31 
maart 2017. Het onderhavige tweede deelbesluit heeft betrekking op de 
schadeprotocollen die in de periode tussen de instelling van Nationaal Coërdinator 
Groningen, d.d. 1 juni 2015 en 31 maart 2017 zijn toegepast. 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk  

Ons kenmerk 
DGBI-DR / 18222066 

Uw kenmerk 
Wob/PC/2762017 

Bijlage(n) 
3 
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Uw verzoek heeft betrekking op NCG, onder verantwoordelijkheid van de minister 
van Economische Zaken en Klimaat (hierna: minister van EZK), belast met het 
bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van het Programma 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Om deze reden is uw verzoek 
behandeld door de NCG en wordt het besluit op uw verzoek genomen door de 
minister van EZK. Voor inhoudelijke vragen over dit besluit kunt u contact 
opnemen met de behandelaar van NCG, . 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn, inclusief bijlagen, in totaal 108 relevante 
documenten (met nummers 1 tot en met 54a) aangetroffen. Deze documenten 
zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In 
dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 

De documenten met nummers 54 en 54a zijn eerder betrokken bij de beoordeling 
van een ander Wob-verzoek. Dit besluit, inclusief openbaar gemaakte 
documenten, kunt u via www.rijksoverheid.n1 raadplegen. 
Ter informatie heb ik het besluit, inclusief documenten, bijgevoegd als bijlage 3. 

De documenten met nummers 52b en 53e zijn reeds openbaar. De Wob is niet 
van toepassing op reeds openbare documenten. U kunt de documenten 
raadplegen via www.rijksoverheid.n1 en www.nationaalcoordinatorgroningen.nl. 
Ter informatie heb ik de documenten in kopie bijgevoegd. 

De documenten met nummers 1, 2, 5, 6a, 7, 9a, 10, 14, 15b, 17, 19, 21, 22, 23, 
27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 53 en 53a 
bevatten delen met informatie die buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen. De 
documenten die het betreft zijn e-mails, agenda's en verslagen, waarin andere 
onderwerpen aan de orde komen dan de bestuurlijke aangelegenheid waarop uw 
Wob-verzoek betrekking heeft. De informatie over deze andere onderwerpen heb 
ik dan ook weggelaten uit de documenten. 

Het document met het nummer 9b, bijlage bij document met nummer 9, valt 
geheel buiten de reikwijdte van uw verzoek. Daarom wordt dit document niet 
openbaar gemaakt. 

Zienswijzen 
Er zijn derde belanghebbenden betrokken bij de openbaarmaking van de 
documenten met nummers 2, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 31, 40, 41 en 49. Deze zijn 
in de gelegenheid gesteld hierover hun zienswijze te geven. U bent hierover 
geïnformeerd in de brief van 18 september 2018. De zienswijzen van de derde 
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belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het 
onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

Besluit 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in het document met nummer 38a openbaar te 
maken. 

Ik heb besloten de documenten met nummers 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 8, 9, 11, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 30, 30c, 31, 36, 39, 39a, 39b, 41, 48, 52, 52a, 53, 
53a, 53b en 53c openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde 
persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 
Overwegingen van dit besluit. 

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten 
met nummers 3, 7, 9a, 10, 13, 14, 15b, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 
38, 40, 49, 50 en 51 deels openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar 
het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie, opgenomen in de 
documenten met nummers la en 21a niet openbaar te maken. Voor de motivering 
verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

Overwegingen 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
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In de documenten met nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30c, 31, 32, 
33, 35, 36, 38, 39, 39a, 39b, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 53a, 53b en 53c 
staan persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ik 
ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Daarom heb ik die persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten. 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. 

Openbaarmaking van (bepaalde passages uit) de documenten met nummers 2a, 
3, 4a, 5a, 6b, 6c, 8a, 10, 10a, 11a, 12a, 15a, 15b, 16a, 17a, 17b, 18a, 19a, 20a, 
21, 21a, 23, 23a, 24, 24a, 24b, 25, 25a, 26, 27a, 29a, 29b, 30b, 31a, 33a, 35, 
35a, 37a, 38b, 38c, 38d, 38e, 40a, 41a, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48a en 53d zou 
naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van verschillende 
betrokkenen en organisaties waar deze informatie betrekking op heeft. Dit 
betreffen documenten waarin concepten van schadeprotocollen worden gedeeld 
met diverse personen, zowel ambtenaren behorend tot de kring van de overheid 
alsook derden, en organisaties zoals NAM, CVW en 
belangenbehartigingsorganisaties. Deze personen en organisaties reflecteren in de 
documenten op de inhoud van de concepten. De documenten dienden ter input 
van de discussie en zijn een weergave van de verschillende visies en gedachten 
van partijen. Tot op heden overlegt mijn ministerie met veel van de destijds 
betrokken partijen over uiteenlopende onderwerpen. Het is van belang dat 
betrokkenen in dergelijke overleggen openhartig van gedachten kunnen wisselen. 
Voor deze openhartige gedachtewisseling is vertrouwelijkheid van groot belang. 
De benadeling bestaat uit een mogelijke verstoring van nog lopende en 
toekomstige gesprekken, bij openbaarmaking van deze informatie. Het belang bij 
het voorkomen van de verstoring van gesprekken en onderhandelingen zou 
onevenredig worden geschaad wanneer de betrokkenen niet meer openhartig van 
gedachten kunnen wisselen gedurende het proces. Ik weeg ik dit belang zwaarder 
dan het algemene belang van openbaarmaking. 
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Persoonlijke beleidsopvattingen 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob volgt dat 
het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is 
opgesteld. Het gaat onder meer om nota's van ambtenaren en hun politieke en 
ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een 
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, 
notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van 
ambtelijke adviescommissies. Degene die het document heeft opgesteld moet de 
bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor zichzelf of voor het gebruik door 
anderen binnen de overheid. Ten aanzien van deze stukken moet van de 
bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk 
blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze 
beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een 
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern 
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet 
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen 
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het 
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 

De documenten met nummers la, 3, 6b, 7, 8a, 9a, 10a, 13, 14, 25, 27, 28, 30a, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 49, 50 en 51 zijn opgesteld ten behoeve van intern 
beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Het betreft conceptversies, 
persoonlijke notities, discussiepunten en interne besprekingen. Ik verstrek 
daarover geen informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig 
worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om ten 
aanzien van deze documenten met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de 
Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze 
persoonlijke beleidsopvattingen. 

Wijze van openbaarmaking 
De documenten, met nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30c, 31, 32, 
33, 35, 36, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 53a, 53b 
en 53c, die met dit besluit (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt treft u bij dit 
besluit in kopie aan. 

Dit besluit en de stukken die met het besluit voor een ieder openbaar worden, 
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl  geplaatst. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 
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De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 

mr. H\ .I.M. e Rooij 
plaats ervange 	se• etaris-generaal 

Een bel ngheb►ende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie 
openbaar te aken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister 
van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de 
aanhef vermelde datum 
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Bijlage 1 - Relevante artikelen van de Wob 

Artikel 10 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke 
lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 
van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken 
persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het 
zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter. 
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6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie. 

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 

Artikel 11 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve 
van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing. 
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Ontvanger 

Bijlage 2 — Inventarislijst 

Naam document Nr. Afzender Wob Beoordeling 

1 NCG Werksessie NAM vanmiddag  
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 	 10.2.e  EZK / NCG 

la 
20160229 Herziening 
schadeprotocol (2) Niet openbaar 

NAM / NCG 
/ EZK 2 10.2. e 

Groslijst herziening 
schadeprotocol 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar NAM 

20160304 Groslijst 
2a 	Herziening schadeprotocol  Niet openbaar 10.2.g 

3 

10.2.e 
10.2.g 
11.1 

Herziening schadeprotocol en 
werkplan team schade  Deels openbaar NCG NCG 

FW: Schadeprotocol 10.2.e NCG 4 NCG / EZK Deels openbaar 
Schadeprotocol discussie 

4a NAM-NCG Niet openbaar 10.2.g 
NAM / NCG 
/ EZK NCG 10.2.e 5 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar RE: Schadeprotocol 

20160304 Groslijst Herziening 
5a schadeprotocol Niet openbaar 10.2.g 

6 10.2.e NCG 

Tussenresultaten herziening 
schadeprotocol incl. voorstel 
planning (CONCEPT)  Deels openbaar  

NAM / EZK 
/ NCG 

20160311 Planning 
6a 
	

herziening schadeprotocol. 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 
	10.2.e 

20160311 Schadeprotocol 
6b 
	

discussie NAM-NCG concept  Niet openbaar 
10.2.g 

Groslijst wijzigingen 
schadeprotocol Dialoogtafel 

6c onderzoeken Niet openbaar 10.2.g 

7 Schade 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e 
11.1 NCG NCG 

8 
Opmerkingen XXXX 
schadeprotocol  Deels openbaar 10.2.e EZK NCG 
20160311 Schadeprotocol 
discussie NAM-NCG 

8a 	concept. MG  Niet openbaar 
10.2.g 
11.1 

9 Re: Schade  Deels openbaar  10.2.e  NCG  NCG 

Svz regelen voor stuurgroep 
9a 	23 24 maart 2 (TM2)  

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e 
11.1 

Ppt 23 en 24 mrt 
samenwerkingsafspraken 

9b (TM) Buiten reikwijdte 
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17a 
Schadeprotocol concept NCG, 
incl. wijzigingen (word) 

17b 
Schadeprotocol concept NCG, 
Wijzigingen geaccepteerd 

18 
Schadeprotocol-aangepaste 
versie 

18a 

20160414 Schadeprotocol 
concept NCG -CVW 1.0 
(SCHOON) 

20160314 Schadeprotocol 
10a discussie NAM-NCG concept Niet openbaar 

10.2.g 
Fwd: reactie tekstvoorstel 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

NCG / EZK / 
NAM 

10.2.e 
NAM 10.2.g 10 

RE: tussenresultaten 
herziening schadeprotocol 
incl. voorstel planning 
(CONCEPT) 
20160304 Groslijst Herziening 

11a schadeprotocol. 
RE: tussenresultaten 
herziening schadeprotocol 
incl. voorstel planning 

12 	(CONCEPT) 

10.2.g 

Deels openbaar 10.2.e NAM 

Niet openbaar 

10.2.e NCG Deels openbaar 
EZK / NAM 
/ NCG 

NCG / EZK / 
NAM 

11 

15a 
20160318 Schadeprotocol 
discussie NAM-NCG concept 

15b 
20160318 Planning 
herziening schadeprotocol 10.2.g 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

20160315 Schadeprotocol 
discussie NAM-NCG concept 
(versie NAM) Niet openbaar 12a 10.2.g 

13 
Herziening schadeprotocol: 
tekst monumenten Deels openbaar NCG NCG 

NCG 

10.2.e NCG 

NCG  
NAM / EZK 
/ NCG 

14 
RE: Herziening 
Schadeprotocol 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

Stukken na afloop bespreking 
15 	18/3 (concept) 	 Deels openbaar 

10.2.e 
11.1 

10.2.e 
11.1 

Niet openbaar 10.2.g 

NAM 16 10.2.e 
NCG / EZK / 
NAM SP 2016 Draft Deels openbaar 

20160323 Schadeprotocol 
concept NAM (mvd) Niet openbaar 16a 10.2.g 
Afspraken en conceptstukken 
n.a.v. bespreking herziening 
schadeprotocol 8 april 2016 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

NAM / NCG 
/ EZK 17 10.2.e NCG 

10.2.g 

10.2.g 

Niet openbaar 

Niet openbaar 

Deels openbaar 
NCG / EZK / 
NAM / CVW 10.2.e NAM 

Niet openbaar 10.2.g 
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Conceptteksten uit overleg 
19 NAM/CVW/NCG 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 	 10.2.e 

NCG / EZK / 
NAM / CVW NCG 

Schadeprotocol concept NCG 
19a -CVW 1 0 (SCHOON) 

FW: Kwaliteistseisen experts 
20 	en bijkomende kosten 

Niet openbaar 

Deels openbaar 

10.2.g 

10.2.e NAM 
NCG / EZK / 
CVW 

20a Schadeprotocol bijlage draft. Niet openbaar 10.2.g. 

Procesplan herziening 
21 	schadeprotocol 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

NAM / EZK 
/ CVW 

10.2.e 
10.2.g NCG 

20160510 Procesplan 
herziening schadeprotocol 

21a (word) Niet openbaar 10.2.g 
RE: Procesplan herziening 

22 	schadeprotocol 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 	 10.2.e 

NAM / EZK 
/ NCG NCG 

Procesplan herziening 
23 	schadeprotocol 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e 
10.2.g NCG NAM / NCG 

20160517 Procesplan 
23a herziening schadeprotocol (2) Niet openbaar 10.2.g 

Herziening schadeprotocol: 
24 
	

bespreking donderdag 26 mei Deels openbaar 
NAM / 
NCG/ EZK 

10.2.e 
10.2.g NCG 

20160520 Schadeprotocol 
versie 3 wijzigingen 

24a geaccepteerd Niet openbaar 10.2.g. 
20160520 Schadeprotocol 

24b versie 3 Niet openbaar 10.2.g 
RE: Herziening 
schadeprotocol: bespreking 

25 
	

donderdag 26 mei Deels openbaar 
NCG / NAM 
/ EZK 

10.2.e 
10.2.g 
11.1 NAM 

20160526 Schadeprotocol 
25a (VERSIE NAM) Niet openbaar 10.2.g 

FW: Terugkoppeling overleg 
NAM/NCG evaluatie 

26 	schadeprotocol 	 Deels openbaar 
Geannoteerde 
verschilpuntennotitie t.b.v. 
overleg NAM/NCG maandag 	Deels buiten reikwijdte, 10.2.e 

27 	13 juni 	 deels openbaar 	 11.1 	NCG 
	

NCG 

10.2.e 
10.2.g NCG 	NCG 

Oplegnotitie bespreking 
tekstvoorstel herziening 

27a schadeprotocol NAM NCG Niet openbaar 10.2.g 
Re: Terugkoppeling overleg 
NAM/NCG evaluatie 

28 	schadeprotocol 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

NAM / NCG 
/ EZK / CVW NCG 

10.2.e 
11.1 
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Terugkoppeling overleg 
NAM/NCG evaluatie 
schadeprotocol 

NAM / CVW 
/ NCG / EZK NCG 10.2.e 29 Deels openbaar 

20160910 Schadeprotocol 
29a tekstvoorstel versie 4 10.2.g Niet openbaar 

Verschilpuntennotitieversie 4 
schadeprotocol 29b Niet openbaar 10.2.g. 

30 
Agenda overleg NCG-NAM-
CVW 13 juni 2016 NAM / CVW NCG 10.2.e 
Oplegnotitie voor bespreking 
tekstvoorstel herziening 
schadeprotocol NCG 30a NAM / CVW Niet openbaar 
NAM schadeprotocol (versie 
4) 30b 10.2.g NCG NAM / CVW Niet openbaar 
Oplegnotitie stuurgroepen 
kwaliteitseisen schade- en 
contra-expert 10.2.e NCG 30c NAM / CVW Deels openbaar 

20160607 Schadeprotocol 
(NCG commentaar - reactie 

31a NAM) 10.2.g Niet openbaar 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

Niet openbaar 

RE: Aanstaande aanpassing 
schadeprotocol NAM  
Schadeprotocol: reacties 
voorbereiden. 

10.2.e NCG 36 

37 NCG 

TCBB / NCG 

NCG 
20160712 Reactie NCG op 
memo Gasberaad 10.2.g 37a Niet openbaar 

38 
Agendapunt schadeprotocol 
R&P overleg 

Reactie provincie op 
schadeprotocol 
Terugkoppeling gesprek NAM 
11/7 schadeprotocol 

Fwd: Aanpassing 
schadeprotocol NAM 

Niet openbaar  

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e 
11.1 NCG NCG 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

NCG 

Gemeente 
Loppersum 

34 

35 
20160620 Schadeprotocol 

35a Groningen Niet openbaar 

11.1 NCG 

10.2.e 
NCG 10.2.g 

10.2.g 

NAM 31 10.2.e 
NCG / EZK / 
NAM Deels openbaar Schadeprotocol 

FW: Terugkoppeling overleg 
NAM/NCG evaluatie 
schadeprotocol  

FW: Reactie provincie op 
schadeprotocol 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e 
11.1 NCG NCG 

10.2.e 
11.1 NCG NCG 

32 

33 
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Oplegnotitie reactie inbreng 
Groninger Bodembeweging, 

38a 
	Gasberaad en Provincie  Openbaar nvt 

Reactiebrief GBB en 
Gasberaad 38b 10.2.g Niet openbaar 
Reactie opmerkingen 
Provincie 38c 10.2.g Niet openbaar 
Reactie NCG op memo 

38d Gasberaad Niet openbaar 10.2.g 

10.2.g 38e 
	Reactie NCG op memo GBB  Niet openbaar 

10.2.e NCG 
Gewijzigde datum werksessie 

39 
	

herziening schadeprotocol  Deels openbaar  

Gemeente 
Loppersum 
/ NCG 

FW: gewijzigde uitnodiging 
werksessie herziening 

39a 	schadeprotocol 26082016 
Gewijzigde uitnodiging 
werksessie herziening 

39b schadeprotocol 26082016. 

Deels openbaar 10.2.e 

Deels openbaar 10.2.e 
Reactie Onafhankelijke 
Raadsman op aanpassing 

40 schadeprotocol NAM  
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

Onafhank 
elijke 
raadsman  

Gemeente 
Loppersum 
/ NCG 

10.2.e 
11.1 

Reactie Onafhankelijke 
Raadsman op concept-

40a schadeprotocol.docx  Niet openbaar 10.2.g 

TCBB 
Re: reactie Tcbb op 

41 
	

tekstvoorstel schadeprotocol  
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 
	

10.2.e  

NCG / NAM 
/ RVO / 
TCBB 

Eerste fase herziening 
schadeprotocol+jg 02-08-

41a 201642. Niet openbaar 10.2.g 
Bijlage: Reactie NCG op 

42 
	

inbreng Tcbb  Niet openbaar 10.2.g 
Bijlage: reactie NCG op memo 

43 gasberaad Niet openbaar 10.2.g 
Bijlage: reactie NCG op 
inbreng Groninger 

44 Bodembeweging 
Bijlage: reactie NCG op 

45 
	

inbreng Provincie  

Niet openbaar 

Niet openbaar 

10.2.g 

10.2.g 

Aangepast 
Tekstvoorstel eerste 
fase herziening 

46 schadeprotocol  Niet openbaar 10.2.g 
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10.2.e 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

10.2.e Deels openbaar 

Bijlage: Reactie NCG op 
47 	inbreng Raadsman Niet openbaar 10.2.g 

Agenda overleg NCG-NAM- 
48 	CVW 29 augustus 2016 NAM / CVW NCG 

Onderzoek naar de 
uitwerking schadeprotocol in 

48a de praktijk Niet openbaar 10.2.g 

RE: Reactie NAM eerste fase 
49 schadeprotocol 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar NCG / NAM NAM 

2016-11-09 Verslag 
50 	operationeel overleg schade 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar NAM/COM NCG 

2016-12-07 Verslag 
51 	operationeel overleg schade 

52 	Stukken operationeel overleg 
Verslag operationeel overleg 

52a NCG NAM CVW 08022017 

Deels buiten 
reikdwijdte, deels 
openbaar 
Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

NCG 

10.2.e NCG 

NAM / CVW 
NAM / CVW 
/ NCG 

NL2340-32189 Eindrapport 
Praktische uitwerking 
schadeprotocol Centrum 
Veilig Wonen (versie 16 

52b februari 2017) n.v.t. Reeds openbaar 
Vergaderstukken Bestuurlijke 

53 	Stuurgroep (BS) 09/03 
2017-03-09 Agenda 

53a Bestuurlijke Stuurgroep 
Plan van aanpak nieuw 
schadeprotocol 

53b (bespreeknotitie) 

NCG 
BS / EZK / 
NCG 

Plan van aanpak nieuw 
53c schadeprotocol (memo) 

Plan van aanpak nieuw 
53d schadeprotocol (pva) 

10.2.e Deels openbaar 

Niet openbaar 10.2.g. 
Onderzoek Ecorys 'uitwerking 

53e schadeprotocol' (rapport) Reeds openbaar n.v.t. 

10.2.e 
11.1 
10.2.e 
11.1 

10.2.e 
11.1 

Non paper schade 2.0 

Eerder beoordeeld. 
Kopie besluit 
bijgevoegd als bijlage 3 n.v.t. NCG EZK 54 

n.v.t. 54a 

Eerder beoordeeld. 
Kopie besluit bijgevoegd 
als bijlage 3 Schade 2.0 (4) 
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie

De heer Directie Regio

Bezoekadres
Paterswoidseweg 1
9726 BA Groningen

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatient
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nh/ez

Ons kenmerk
Datum 9 oktober 2017 DGBI-DR/ 17155746

Betreft Uw beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, Bijlage(n)

d.d. 25 mei 2017 2

Geachte heer ,

In uw e-mail van 25 mei 2017 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over het nieuwe schadeprotocol.

U vraagt alle informatie betreffende de correspondentie die heeft plaatsgevonden
tussen de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) en het ministerie van
Economische Zaken en de NCG en de NAM, betreffende het nieuwe
schadeprotocol, waaronder nadrukkelijk ook de Arbiter en de second opinion moet
worden verstaan.

Uw verzoek heeft betrekking op de Nationaal Coördinator Groningen (hierna:
NCG), onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken, belast
met het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van het Programma
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Om deze reden is uw verzoek
behandeld door de NCG en wordt het besluit op uw verzoek genomen door de
Minister van Economische Zaken.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 30 mei 2017,
kenmerk NCG/17083618.

Per brief van 19 juni 2017 met kenmerk NCG/17097868, is de beslistermijn met
vier weken verdaagd tot 21 juli 2017. In de brief van 17 juli 2017 met kenmerk
NCG/17114284 is de beslistermijn opgeschort tot 14 augustus 2017 vanwege het
vragen van zienswijzen aan derden. Per e-mail van 14 augustus 2017 bent u
geïnformeerd dat de finale beslistermijn op 11 september 2017 is gesteld. Dit is
per brief van 15augustus 2017 met kenmerk NCG/17130020 nogmaals bevestigd.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar bijlage 1.
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Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 19 documenten (inclusief bijlagen)
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als
bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is
wat is besloten.

De documenten met nummers 3, 7, lOa en 1Db bevatten delen met informatie die
buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen.

In de documenten met nummers 3 en 7 is de informatie die buiten de reikwijdte
valt, weggelaten.

In het document met nummer lOa valt alleen agendapunt 5 onder de reikwijdte
van uw verzoek en is beoordeeld in het licht van de Wob. De overige delen
worden niet verstrekt.

In het document met nummer 1Db valt alleen een deel van agendapunt 4 onder
de reikwijdte van uw verzoek en is beoordeeld in het licht van de Wob. De overige
delen worden niet verstrekt.

Zienswijzen
U bent er over geïnformeerd in de brief van 17 juli 2017 dat er derde
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten met nummers 6
en 7c en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun zienswijze te geven.

De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging
meegenomen. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen
van dit besluit.

Besluit
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 3b, 4 en 7a, 7c
openbaar te maken.

Ik heb besloten de documenten met nummers 1, 2, 3, 5, 7, 7b en 8 tot en met
lOb openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde
persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel
Overwegingen van dit besluit.

Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie in de documenten
met nummers la, 2a, 3a en 6 niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs
ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
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Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten met nummers 1, 2, 3, 5, 7 tot en met 7b en 8 tot en met lOb
staan persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ik
ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke
levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid. Daarom heb ik die persoonsgegevens verwijderd uit deze
documenten.

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Wob wordt voor wat betreft de persoonlijke
levenssfeer van één persoon geen beroep gedaan op artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder e van de Wob, nu deze heeft ingestemd met openbaarmaking.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
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informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Op grond van artikel 1, onder c, van de Wob, wordt onder
intern beraad verstaan het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid.

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob volgt dat
het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is
opgesteld. Het gaat onder meer om nota’s van ambtenaren en hun politieke en
ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda’s,
notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van
ambtelijke adviescommissies. Degene die het document heeft opgesteld moet de
bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor zichzelf of voor het gebruik door
anderen binnen de overheid. Ten aanzien van deze stukken moet van de
bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk
blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze
beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Ook documenten afkomstig
van derden die niet tot de kring van de overheid behoren, kunnen worden
aangemerkt als documenten die zijn opgemaakt ten behoeve van intern beraad
indien de documenten met dat oogmerk zijn opgesteld. Daarbij is het van belang
dat de uitwisseling van informatie met derden plaatsvindt “teneinde het
bestuursorgaan in staat te stellen een standpunt in te nemen betreffende een
bestuurlijke aangelegenheid” (zie ABRvS 8 februari 2006,
ECU:NL:RVS;2006:AV1271).

Op grond van artikel 1, onder f, van de Wob wordt onder persoonlijke
beleidsopvatting verstaan een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van
één of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door
hen aangevoerde argumenten. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de
daartoe aangevoerde argumenten. Volgens vaste jurisprudentie geldt dat bij
verwevenheid tussen feiten en opvattingen over de feiten geen verplichting tot
openbaarmaking geldt (zie o.a. ABRvS 12juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2883).

De documenten met nummers la, 2a, 3a en 6 zijn opgesteld ten behoeve van
intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover
geen informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden
betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om ten aanzien
van deze documenten met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in
niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze
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persoonlijke beleidsopvattingen. Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik uit
het document verwijderd.

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te
geven over persoonlijke beleidsopvattingen, indien ik dat in het belang acht van
een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven
in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij degenen die deze opvattingen
hebben geuit of zich erachter hebben gesteld, ermee hebben ingestemd dat de
informatie wel herleidbaar is tot hen. In het onderhavige geval acht ik het in het
belang van een goede en democratische bestuursvoering om de persoonlijke
beleidsopvattingen in de documenten met nummers 1, 3, 3b, 4, 7, 7a, 7b, 7c, 8,
9, lOa en lOb toch openbaar te maken, met uitzondering van de daarin
opgenomen persoonsgegevens. Hiertoe heb ik besloten nu ik het van belang acht
zoveel mogelijk inzicht te geven in de totstandkoming van het nieuwe
Schadeprotocol.

Wijze van openbaarmaking
De documenten met de nummers 1, 2, 3, 3b, 4, 5, 7 tot en met lOb treft u bij dit
besluit in kopie aan.

Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden,
worden geanonimiseerd op www.rifksoverheid.nI geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden
gericht aan de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20401, 2500 EK ‘s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef
vermelde datum.

Ons kenmerk
DGBI-DR / 17155746

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

plaatsvei
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Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en
de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het
kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la van
de Wet milieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze
of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

1. overheidsorgaan:
10. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
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3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag
na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is
gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop
door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is
gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar
tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid,
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een
verlenging rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover
dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
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f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen
nemen van de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

S. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het
milieu.

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is
van overeenkomstige toepassing.
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Nr. Naam document Beoordeling Artikel Afzender Ontvanger
Wob

1 Non pa per schade Deels 10.2.e NCG EZ/NCG
openbaar 11.2

la Non paperschade2.0 Niet 10.2.e NCG EZ
openbaar 11.1

2 Fwd: schade 2.0. 2903 Dêels 10.2.ë NCG EZ
openbaar

2a Niet 10.2.e NCG EZSchade 2.0. (vervolg, overleg met bestuurders,
openbaar 11.1

maatschappelijke groepen en NAM).

3 Schade 2.0 Deels 10.2.e NCG NAM
buiten
reikwijdte,
deels
openbaar

3a Schade 2.0. (vervolg, overleg met bestuurders, Niet 10.2.e NCG NAM
maatschappelijke groepen en NAM). openbaar 11.1

3b Uitgangspunten schadebeoordelingsmethodiek Volledig 11.2 NCG NAM
openbaar

4 Plan van aanpak schade Volledig 11.2 NCG NAM/EZ/NCG
openbaar

S Bijeenkomst Groningen schadeprotocol Deels 10.2.e NCG EZ/NCG
openbaar

6 Stuk NAM omkering bewijslast Niet 10.2.e NAM NCG
openbaar 11.1

7 Schade 2.0 Deels 10.2.e NCG EZ/e.a.
buiten 11.2
reikwijdte,
deels
openbaar

7a Overzicht van uitgangspunten in tabel met themas en Deels 10.2.e NCG EZ
linkmemo openbaar 11.1

7b . Deels 10.2.e NCG EZMemo nieuw schadeprotocol
openbaar 11.2

7c . . Volledig 11.2 NCG EZUitgangspunten nieuw schadeprotocol provincie
openbaar
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8 Memo aan Nam omtrent bewijsvermoeden Deels 10.2.e NCG NAM
openbaar 11.2

9 Schade 2.0 Deels 10.2.e NCG EZ
openbaar 11.2

10 Agenda strategisch overleg schade 15 mei 2017 Deels 10.2.e NCG NAM-NCG
openbaar e.a.

lOa Operationeel overleg schade Deels buiten 1O.2.e NCG NAM—NCG-e.a.
reikwijdte, 11.2
deels
openbaar

lOb Verslag Strategisch overleg NAM-NCG-CVW 1 mei Deels buiten 1O.2.e NCG NAM-NCG-e.a.
2017 reikwijdte, 11.2

deels
openbaar
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Werksessie NAM vanmiddag
Datum: maandag 29 februari 2016 10:34:00
Bijlagen: 20160229 herziening schadeprotocol (2).docx

Hallo  en ,
 
Hierbij stuur ik jullie de door  en mij voorbereide, en met , Hans en 
doorgesproken inzet voor de werksessie met NAM van vanmiddag.

 Hans Alders en . 

 
Namens NAM zitten  en  aan tafel. 

 
In het kort komt vandaag neer op het volgende: NAM meekrijgen in de tweetrapsraket van
herziening van het schadeprotocol. Nu op die 5 punten (zie bijlage) die nodig zijn om het
protocol overeenkomstig het meerjarenplan te krijgen, zodat de Arbiter van start kan.

. Deze
punten kunnen we verkennen, maar nemen we mee in een grotere herziening, waarin ook de
resultaten van de maatschappelijke evaluatie van het schadeprotocol (samen met de
maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen) worden meegenomen.
 
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Getypte tekst
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Van:
Aan: " @shell.com"; " @shell.com"; @shell.com"
Cc:
Onderwerp: Groslijst herziening schadeprotocol
Datum: vrijdag 4 maart 2016 13:52:00
Bijlagen: 20160304 Groslijst Herziening schadeprotocol.docx

Hallo allen,
 
Zoals vanochtend besproken, mail ik jullie een voorzet voor groslijst t.b.v. herziening van het
schadeprotocol. Deze lijst is nog niet uitputtend. Ik heb de mogelijkheid opgenomen om een
onderscheid te kunnen maken tussen de bron van de informatie en in welke fase van de
herziening het meegenomen kan worden. Voor een paar elementen heb ik die fasering al
aangegeven. Laten we deze lijst maandag aanvullen en de fasering bespreken. Als bronnen
voor dit document hebben we het MJP, input uit de bespreking van 4 feb en aflopen 29 feb, het
Lysias-onderzoek, het APE klanttevredenheidsonderzoek en een aantal notities van de
Dialoogtafel gebruikt. 

 
Agendavoorstel maandag:

-       Opening

-       Groslijst

-       Uitdiepen herstel versus uitbetaling (verminderen percentage gedupeerden dat
kiest voor uitbetaling ipv herstel)

-       Sluiting

 
Fijn weekend,
Groet,
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Van:
Aan: Alders, J.G.M. (Hans)
Cc:  Boer, J. de (Jeroen);  
Onderwerp: herziening schadeprotocol en werkplan team schade
Datum: vrijdag 4 maart 2016 16:38:00

Hallo Hans,
 
Graag informeer ik je over een aantal zaken binnen het schadeteam.
Het kan zijn dat  (of anders ) tijdens het bestuurlijk overleg van

 de herziening van het schadeprotocol opbrengt. Hiermee ben je geïnformeerd
over de stand van zaken.
 
Werkplan schade
Ter informatie:  en ikzelf zijn bezig een werkplan voor het team schade te
schrijven. Graag leggen wij dit aan je voor in een concept-versie en plannen we hiervoor een
afspraak in 
 
Arbiters Aardbevingsschade:
Herziening schadeprotocol:

-       Maandag en vandaag zijn met NAM de eerste besprekingen geweest over de herziening
van het schadeprotocol. 

NAM heeft een duidelijk vergezicht voor de herziening, wat wij als NCG
: zij willen in 2017 een

schadeafhandelingsprocedure hebben die snel is, goed georganiseerd, ruimhartig waar
mogelijk, maar ook een procedure waarin duidelijkheid is over oorzaken van schade
aan woningen en duidelijkheid voor bewoners wat wel en niet verwacht kan worden. 

 Ik steek
daarom als volgt de onderhandelingen in op basis van een groslijst aan voorgestelde
wijzigingen van zowel NAM, NCG als regio:

o     Fase 1: arbiter + laaghangend fruit
o     Fase 2: grootschalige evaluatie

    Fase 3: toekomstbeeld: duidelijk schadeoorzaken en cateren richting bewoner
-       
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Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Schadeprotocol
Datum: donderdag 10 maart 2016 10:50:00
Bijlagen: 20160310 Schadeprotocol discussie NAM-NCG.doc

Hallo  en ,
 
Hierbij het eerste ruwe conceptvoorstel van NAM voor herziening van het schadeprotocol. Ik zet
het nu ongezien door. Dit wordt deels de basis voor het gesprek van morgen. Daarnaast moet
ik de aanvullingen in de groslijst nog verwerken en rondsturen als tweede gespreksonderwerp.

, ik zal voor morgenochtend een half uur voorbespreking inplannen.
 
Groet,

 

Van: @shell.com [mailto: @shell.com] 
Verzonden: donderdag 10 maart 2016 10:19
Aan: 
CC: @shell.com; @shell.com
Onderwerp: Schadeprotocol
 
Beste  ,
Met het oog op ons gesprek morgen, hierbij alvast een eerste concept van (delen van) het
nieuwe schade-protocol. NB: dit is een zeer ruw eerste concept en behoeft nog nadere
bewerking. Het leek ons echter goed om het nu al met jullie te delen.
 
Tot morgen!
 
Hartelijks,
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Van:
Aan: @shell.com"; @shell.com; @shell.com; 

Cc:
Onderwerp: RE: Schadeprotocol
Datum: donderdag 10 maart 2016 21:15:00
Bijlagen: 20160304 Groslijst Herziening schadeprotocol.docx

Hallo allen,
 
Hierbij stuur ik de aangevulde groslijst van voorgestelde wijzigingen van het schadeprotocol tbv
bespreking  De voorgestelde wijzigingen van Lysias,
APE en andere documenten van de Dialoogtafel bespreek ik a.s. maandag met een deel van de
leden van de toenmalige werkgroep herziening schadeprotocol van de Dialoogtafel.

 In aanloop naar de stuurgroepen van april
wil ik een sessie met de regio beleggen over de voorgestelde wijzigingen in het schadeprotocol
(op hoofdlijnen). 
 
Ik constateer naar aanleiding van het bijgevoegde document dat er een behoorlijke wensenlijst
is voor het deel van de herziening dat op 1 mei afgerond moet zijn. Laten we morgen een start
maken op basis van jullie toegestuurde voorstel.
 
Groet

 

Van: @shell.com [mailto: @shell.com] 
Verzonden: donderdag 10 maart 2016 10:19
Aan: 
CC: @shell.com; @shell.com
Onderwerp: Schadeprotocol
 
Beste  ,
Met het oog op ons gesprek morgen, hierbij alvast een eerste concept van (delen van) het
nieuwe schade-protocol. NB: dit is een zeer ruw eerste concept en behoeft nog nadere
bewerking. Het leek ons echter goed om het nu al met jullie te delen.
 
Tot morgen!
 
Hartelijks,
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Van:
Aan: @shell.com"; @shell.com; 
Cc: @shell.com; 
Onderwerp: tussenresultaten herziening schadeprotocol incl. voorstel planning (CONCEPT)
Datum: vrijdag 11 maart 2016 14:06:00
Bijlagen: 20160311 Planning herziening schadeprotocol.docx

20160311 Schadeprotocol discussie NAM-NCG concept.doc
Groslijst wijzigingen schadeprotocol Dialoogtafel onderzoeken.docx

Hallo ,
 
Zojuist hebben wij een sessie gehad ten behoeve van herziening van het schadeprotocol.
Hierbij stuur ik de stukken toe waaraan wij vandaag gewerkt hebben.

-       Planningsvoorstel incl. uitgangspunten
-       Groslijst
-       Tekstvoorstel NAM

 
Afspraken:

1.    Uiterlijk in de loop van dinsdag levert NCG opmerkingen bij tekstvoorstel NAM aan, incl.
voorzet inhoudsopgave.

2.    Secretariaat NCG gaat aan de slag met inplannen werksessies.  
3.    NCG / NAM toetsen uitgangspunten voor herziening.

 
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Planning herziening schadeprotocol 
11 maart 2016 
 
Planning fase 1:  
Wat Onderwerp Datum Tijd 
Werksessie NCG/EZ/NAM 
 

Proces afspreken 4 maart   

Werksessie NCG/EZ/NAM Groslijst 7 maart 13.30-17.00h 
Werksessie NCG/EZ/NAM Planning, uitgangspunten/principes 

Groslijst, inhoudsopgave  en 
bespreking eerste voorstellen 

11 maart 11.00-14.00h 

Bespreking leden oud-werkgroep 
herziening schadeprotocol 

Groslijst punten regio en DT 14 maart 10.45-12.00h 

Werksessie NCG/EZ/NAM Bespreking tekstvoorstellen (deel 
ABC) 

18 maart 14.00-17.00h 

Werksessie (Groningen) Stroomschema + overige tekst 
 

29 maart 11.30-14.00h 

Werksessie NAM/EZ/CVW (Appingedam)  + bespreking 
hoofdpunten herziening protocol 
 

29 maart 15.00-17.00h 

Werksessie (uitloop) FINALE DRAFT 
 

1 april 9.30-14.00h 
 

Sessie regio Bespreking flowchart + voorstel voor 
lijnen voor herziening 

Ntb (eerste 
week april?) 

Ntb 
 

Werksessie Terugkoppeling sessie regio 8 april 9.30-12h* 
Werksessie Communicatie en presentatie 14 april 

15 april (?) 
 

Maatschappelijke stuurgroep Advisering aanpassingen 
schadeprotocol 

18 april 15.00-17.00h 

Bestuurlijke stuurgroep Advisering aanpassingen 
schadeprotocol 

25 april 15.00-17.00h 

Werksessie  26 april  
Bestuurlijk overleg NAM/NCG 
Verplaatsen? 

Afhameren eerste slag schadeprotocol 26 april  

Ingangsdatum schadeprotocol  1 mei   
*Eventueel tot 17h ivm tijdige verzending stukken 

 
Planning fase 2: 

- Stuurgroepen april: voorstel maatschappelijke evaluatie schadeprotocol 
- Voorstel timing: Augustus/September 2016: start maatschappelijke evaluatie schadeprotocol 
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- Ingangsdatum herzien schadeprotocol 1 januari 2016 
 
Planning fase 3: 

- Ntb 
 
 
 
Principes/uitgangspunten 

1 Positieve benadering, gericht op de bewoner, transparantie over procedure, doorlooptijden, vergoeding bijkomende kosten etc. 
2 Verbeteringen uit praktijk, ervaring in belang van schademelder 
3 Accent op schadeherstel, , minder contante schade-uitkering 
4 Focus op kwaliteitsverbetering en standaardisatie van expertise en rapportage 
5 Onafhankelijke toetsing van kwaliteit: eerstelijns- en contra-expert 
6 Schadeprotocol wordt geschreven tbv vlotte afhandeling van gemiddelde schade (90-95% schademelders) 
7 Schadeprotocol niet herzien met terugwerkende kracht, maatwerk voor transitieperiode(s) 
8 Op termijn vaststellen dynamische contour 
9  
10 Fase 1: 1 mei 2015 aanpassingen tbv start arbiter + laaghangend fruit (o.a. resultaten onderzoeken Lysias, APE) + verwijzingen naar 

kwaliteitsslag experts, dynamische contour. 
11 Fase 2: evaluatie nieuwe schadeprotocol voor 1 januari 2017 
12 Fase 3: schadeprotocol op basis van grid (meting-gedreven) incl. duiding schade-oorzaken 



Van: Boer, J. de (Jeroen)
Aan:
Cc:
Onderwerp: Schade
Datum: zondag 13 maart 2016 21:02:59

Dag ,

Zojuist het geheel met Hans besproken. Dat levert nog de volgende
aandachtspunten op:

- verzoek om tav de herziening van het schadeprotocol een verwijzing naar MJP
op te nemen en met name dat deze vastlegt dat de eigenaar-bewoner recht
heeft op de rapporten. ((pagina 26). Voorts wordt een nieuwe aanpak van
funderingsschade beschreven en de reikwijdte van de contra-expertise (zie
pagina's 27 en 28).
- 

- 

Wil jij deze aanpassingen (wijzigingen bijhouden) doorvoeren, zodat
we dit morgenmiddag met Hans kunnen 'aftikken'.  graag
benutten als verzamelpunt van het geheel.

Bij vragen weet je me te vinden.

Hartelijke groet,

Jeroen de Boer
Kabinetschef Nationaal Coördinator Groningen
 
Nationaal Coördinator Groningen
Waagstraat 1 | 9712 JX  Groningen | 
Postbus 3006 | 9701 DA Groningen
------------------------------
M:  
E: @nationaalcoordinatorgroningen.nl
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: Opmerkingen  schadeprotocol
Datum: maandag 14 maart 2016 16:33:09
Bijlagen: 20160311 Schadeprotocol discussie NAM-NCG concept.MG.doc

Hai ,
 
Zie bijgevoegd ajb mijn opmerkingen. Ik heb in het eerste deel ook tekstsuggesties gedaan,
maar de stukken ben daar op een gegeven moment maar mee opgehouden. Ik weet dat er nog
een slag over heen moet van de communicatiedeskundige, maar ik hoop echt dat het ook
daadwekelijk toegankelijk genoeg geformuleerd wordt. C-schade stuk is trouwens belangrijk.
 
Groeten van 
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Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Schade
Datum: maandag 14 maart 2016 8:42:00
Bijlagen: svz regelen voor stuurgroep 23 24 maart 2 (TM2) docx

ppt 23 en 24 mrt samenwerkingsafspraken (TM).ppt

Hallo , 

Ik heb de wijzigingen nav onderstaande mail van Jeroen doorgevoerd.

Groet,

2016-03-14 8:09 GMT+01:00  < @nationaalcoordinatorgroningen.nl>:

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Boer, J. de (Jeroen)"
@nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto @nationaalcoordinatorgroningen.nl>>

Datum: 13 maart 2016 21:02:57 CET
Aan: "
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl>>
Kopie: "
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl
>>, "
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto @nationaalcoordinatorgroningen.nl
>>, 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl>>
Onderwerp: Schade

Dag ,

Zojuist het geheel met Hans besproken. Dat levert nog de volgende aandachtspunten op:

- verzoek om tav de herziening van het schadeprotocol een verwijzing naar MJP op te nemen en met name
dat deze vastlegt dat de eigenaar-bewoner recht heeft op de rapporten. ((pagina 26). Voorts wordt een
nieuwe aanpak van funderingsschade beschreven en de reikwijdte van de contra-expertise (zie pagina's 27
en 28).

Wil jij deze aanpassingen (wijzigingen bijhouden) doorvoeren, zodat we dit morgenmiddag met Hans
kunnen 'aftikken'.  graag benutten als verzamelpunt van het geheel.

Bij vragen weet je me te vinden.

Hartelijke groet,

Jeroen de Boer
Kabinetschef Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen
Waagstraat 1 | 9712 JX  Groningen |
Postbus 3006 | 9701 DA Groningen
------------------------------
M:  
E: @nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto @nationaalcoordinatorgroningen.nl>
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl<http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/>
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Maatschappelijke en Bestuurlijk stuurgroep 
Agendapunt XXX 
 
Stand van zaken instrumenten NCG 
In deze notitie wordt de stand van zaken van de ontwikkeling van de instrumenten van de Nationaal 
Coördinator Groningen uit het Meerjarenprogramma geschetst.  

1. Schade  
  

  

  
  

 
 

 
 
 

1. Schade  
In de werksessie van 18 februari is schadeafhandeling aan de orde geweest en zijn er 3 dilemma’s 
besproken: , Herziening van het schadeprotocol,  

. De input uit deze werksessie is verwerkt in een notitie ten 
behoeve van de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen van respectievelijk 3 en 7 maart, 
waarin een aantal voorstellen zijn opgenomen. In de stuurgroepen is met name aandacht gevraagd 
voor de  In deze follow-up wordt nader ingegaan op de 
stand van zaken met betrekking tot de Arbiter en de herziening van het schadeprotocol.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Herziening van het schadeprotocol:  
De afspraken met betrekking tot de Arbiter Aardbevingsschade moeten ook worden verwerkt in het 
schadeprotocol, waarvan NAM eigenaar is en dat hiertoe herzien moet worden. Deze herziening is in 
volle gang en de eerste stap hiervan wordt afgerond op 1 mei,  

 Er wordt gewerkt met een groslijst aan 
wijzigingen, waarbij het streven is om de nog niet doorgevoerde wijzigingen uit het Lysias-onderzoek 
en het APE-klanttevredenheidsonderzoek en de wijzigingen ten behoeve van de Arbiter mee te nemen 
en daarnaast en een aantal verbeterslagen (‘laaghangend fruit’) ten behoeve van verbetering van de 
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kwaliteit van de experts, de standaardisering van afhandeling van schademeldingen en de verhoging 
van het percentage mensen dat kiest voor herstel in plaats van uitbetaling. In deze slag wordt, cf. het 
MJP ook meegenomen: de nieuwe aanpak voor funderingsschade, de reikwijdte van de contra-
expertise en de afspraak dat bewoners recht hebben op inzage in de expertiserapporten die voor hun 
woning opgemaakt zijn. Afstemming met de regio wordt gezocht in (aanloop naar) de stuurgroepen 
van april. 
 

  
 
 

 
   

 
 
 
 

  
          
          
          
          

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

  
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
  

 
 



Van:
Aan: @shell.com
Cc: ; @shell.com;

@shell.com
Onderwerp: Fwd: reactie tekstvoorstel
Datum: dinsdag 15 maart 2016 16:47:36
Bijlagen: 20160314 Schadeprotocol discussie NAM-NCG concept.doc

> Hallo ,
>
> Hierbij stuur ik je een reactie namens ez en ncg op het tekstvoorstel dat jullie met ons gedeeld
hebben.

> Ten algemene het volgende:
> - we hebben gesproken over een inhoudsopgave. Ik heb de suggesties die we besproken hebben
doorgevoerd in een voorstel voor een inhoudsopgave.
> - ik heb de tekstblokken niet in deze zelfde volgorde als de inhoudsopgave gezet, maar ,

 en ik hebben ons wel over de platte tekst gebogen. Ik heb geen concrete tekstsuggesties
opgenomen, maar wel opmerkingen geplaatst op basis van input ,  en mijzelf. inzet is
kort besproken met Hans.
> -  Hans 

. Op dit moment mist in beschrijving nog het 'pluspakket'. Ik wil graag voorstellen dat we
vrijdag jullie voorstel op dit punt helemaal op een rijtje te zetten, zodat ik dit intern kan bespreken.
> - 

>
> Hans 

>
> Ik heb de groslijst met  en  van het Gasberaad besproken. Mijn gevoel
zegt mij dat ik het ook nog met GBB moet doen. Dit is nog niet gepland. IK heb de punten van APE
en Lysias nog niet nagelopen om te kijken of ze wel of niet zijn verwerkt in het tekstvoorstel.
Hiervoor kon ik nog niet voldoende tijd vrijmaken. Ik hoop dit in aanloop naar vrijdag nog te
kunnen accommoderen.
>
> Groet,
> 
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Van:
Aan:  @shell.com; @shell.com
Cc: ; @shell com
Onderwerp: RE: tussenresultaten herziening schadeprotocol incl. voorstel planning (CONCEPT)
Datum: dinsdag 15 maart 2016 13:10:00
Bijlagen: 20160304 Groslijst Herziening schadeprotocol.docx

Hallo allen,
 
Hierbij stuur ik, zoals gisteren aangegeven de volledige groslijst toe.
 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: maandag 14 maart 2016 10:27
Aan:  @shell.com; @shell.com
CC: ; @shell.com
Onderwerp: Fwd: tussenresultaten herziening schadeprotocol incl. voorstel planning (CONCEPT)
 
 

 
Hallo ,
 
Ik zie zojuist dat ik vrijdag per abuis de versie van de groslijst heb doorgestuurd die ik ten behoeve
van het overleg met de oude werkgroep van de dialoogtafel heb toegezonden. Ik zal zorgen dat jullie
later vandaag de lijst krijgen die ik ook hardcopy tijdens de vergadering van vrijdag heb uitgedeeld.
Dit is wat lastig verzenden vanuit de trein.
 
Groet,

 
2016-03-14 8:52 GMT+01:00 
< @nationaalcoordinatorgroningen nl>:

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 
@nationaalcoordinatorgroningen nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl

>>
Datum: 11 maart 2016 14:06:32 CET
Aan: "' @shell.com<mailto: @shell.com>'"
< @shell.com<mailto: @shell.com>>,
" @shell.com<mailto: @shell.com>"
< @shell.com<mailto: @shell.com>>, " "
< @minez nl<mailto: @minez.nl>>
Kopie: " @shell.com<mailto: @shell.com>"
< @shell.com<mailto @shell.com>>, 
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen nl
>>, "
< @nationaalcoordinatorgroningen nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl
>>
Onderwerp: tussenresultaten herziening schadeprotocol incl. voorstel planning (CONCEPT)

Hallo 

Zojuist hebben wij een sessie gehad ten behoeve van herziening van het schadeprotocol. Hierbij stuur
ik de stukken toe waaraan wij vandaag gewerkt hebben.

-       Planningsvoorstel incl. uitgangspunten

-       Groslijst

-       Tekstvoorstel NAM

Afspraken:
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1.    Uiterlijk in de loop van dinsdag levert NCG opmerkingen bij tekstvoorstel NAM aan, incl. voorzet
inhoudsopgave.

2.    Secretariaat NCG gaat aan de slag met inplannen werksessies.

3.    NCG / NAM toetsen uitgangspunten voor herziening.

Groet,

@nationaalcoordinatorgroningen nl<mailto: @minez nl>

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

 



Van: @shell.com
Aan:   @shell.com
Cc:  @shell com
Onderwerp: RE: tussenresultaten herziening schadeprotocol incl. voorstel planning (CONCEPT)
Datum: dinsdag 15 maart 2016 21:36:47
Bijlagen: 20160315 Schadeprotocol discussie NAM-NCG concept (versie NAM) doc

VERTROUWELIJK – BEVAT PARTIJSTANDPUNTEN EN TER BEPALING VAN BELEID
 

,
 
Dank voor je input. Hierbij op hoofdlijnen, zoals afgesproken, feedback van NAM. Ik stel dat we vrijdag alle punten in geel
nalopen en zo mogelijk finaliseren. Punt van aandacht – hoewel niet controversieel – is de bewoording ten aanzien van
complexe schades.
 
De punten in grijs zullen volgende week volgen (zoals schema etc.).
 
Het lijkt erop dat we meters maken en dat onze deadlines realistisch zijn!
 
Tot vrijdag,

 
From:  [mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl] 
Sent: dinsdag 15 maart 2016 13:11
To: 
Cc: 
Subject: RE: tussenresultaten herziening schadeprotocol incl. voorstel planning (CONCEPT)
 
Hallo allen,
 
Hierbij stuur ik, zoals gisteren aangegeven de volledige groslijst toe.
 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: maandag 14 maart 2016 10:27
Aan:  @shell.com; @shell.com
CC:  @shell.com
Onderwerp: Fwd: tussenresultaten herziening schadeprotocol incl. voorstel planning (CONCEPT)
 
 

 
Hallo ,
 
Ik zie zojuist dat ik vrijdag per abuis de versie van de groslijst heb doorgestuurd die ik ten behoeve
van het overleg met de oude werkgroep van de dialoogtafel heb toegezonden. Ik zal zorgen dat jullie
later vandaag de lijst krijgen die ik ook hardcopy tijdens de vergadering van vrijdag heb uitgedeeld.
Dit is wat lastig verzenden vanuit de trein.
 
Groet,

 
2016-03-14 8:52 GMT+01:00 
< @nationaalcoordinatorgroningen nl>:

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "
< @nationaalcoordinatorgroningen nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl
>>
Datum: 11 maart 2016 14:06:32 CET
Aan: "' @shell.com<mailto: @shell.com>'"
< @shell.com<mailto: @shell.com>>,
" @shell.com<mailto: @shell.com>"
< @shell.com<mailto @shell.com>>, 
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< @minez nl<mailto: @minez.nl>>
Kopie: @shell.com<mailto: @shell.com>"
< @shell.com<mailto @shell.com>>, "
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen nl
>>, 
< @nationaalcoordinatorgroningen nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl
>>
Onderwerp: tussenresultaten herziening schadeprotocol incl. voorstel planning (CONCEPT)

Hallo ,

Zojuist hebben wij een sessie gehad ten behoeve van herziening van het schadeprotocol. Hierbij stuur
ik de stukken toe waaraan wij vandaag gewerkt hebben.

-       Planningsvoorstel incl. uitgangspunten

-       Groslijst

-       Tekstvoorstel NAM

Afspraken:

1.    Uiterlijk in de loop van dinsdag levert NCG opmerkingen bij tekstvoorstel NAM aan, incl. voorzet
inhoudsopgave.

2.    Secretariaat NCG gaat aan de slag met inplannen werksessies.

3.    NCG / NAM toetsen uitgangspunten voor herziening.

Groet,

@nationaalcoordinatorgroningen nl<mailto: @minez nl>

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

 



Van:
Aan:
Onderwerp: herziening schadeprotocol: tekst monumenten
Datum: dinsdag 15 maart 2016 9:26:00
Bijlagen: Protocol-schadeafhandeling-augustus-2014.pdf

Hallo ,
 
Het schadeprotocol wordt in overleg met NAM herzien. In het schadeprotocol wordt een
verwijzing gemaakt naar schade aan monumenten. Ik wil je graag vragen mee te kijken bij dit
tekstvoorstel en te letten op 2 zaken:

-       

 Ik wil wel verwijzen waar
monumenteigenaren het huidige protocol kunnen vinden. 

       
Ter info heb ik het huidige schadeprotocol toegevoegd. Zie pagina 10-12. De tekst onder 6.1 is
een letterlijke kopie van het huidige schadeprotocol 

 
Hierbij het tekstvoorstel:
 

6.       Speciale voorschriften voor monumenten
 

6.1.  Soorten monumenten
 
In Groningen kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende vijf soorten
monumenten:
 
1. Rijksmonumenten.
 
2. Gemeentelijke monumenten
 
Deze categorieën 1. en 2. betreft een aanwijzing van objecten op basis van de
Monumentenwet en/of gemeentelijke verordeningen. Voor vergunningsplichtige
activiteiten, zoals de uitvoering van noodmaatregelen, herstelwerkzaamheden, sloop-
activiteiten is een advies van de gemeentelijke monumentencommissie nodig en wat
betreft de rijksmonumenten tevens een advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Voor objecten in het buitengebied is (tevens) een advies van de provincie benodigd.
Indien er sprake is van een acuut veiligheidsrisico kan er ook worden gehandeld op
basis van een gedoogbeschikking van de gemeente.
 
3. Karakteristieke panden.
 
4. Beeldbepalende panden in het buitengebied.
 
Deze categorieën 3. en 4. betreffen een aanwijzing van objecten op basis van het
bestemmingsplan. Het beschermingsregime is minder strikt dan voor de monumenten.
Echter, voor wat betreft eventuele herstelmethoden vergelijkbaar aan die van
(rijks)monumenten.
 
5. Beschermd stads- en dorpsgezicht.
 
Deze categorie betreft een aanwijzing van een gebied op basis van de Monumentenwet
en het bestemmingsplan. Het beschermingsregime is minder strict dan voor de
monumenten. Echter, voor wat betreft eventuele herstelmethoden vergelijkbaar aan
die van (rijks)monumenten.
 

6.2.  Vergunningsverlening
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In relatief veel gevallen zal het herstel van aan aardbevingsschade vergunningsplichtig
zijn. In die gevallen is voor het herstel van de schade de medewerking nodig van
diverse partijen.
 
Zoals aangegeven zal CVW de behandeling van deze schadegevallen overdragen aan
de NCG.
 
Kleinere schades waarbij geen vergunning noodzakelijk is zullen volgens de procedure
voor reguliere schades zoals beschreven in Deel III van dit Schadeprotocol worden
afgehandeld.
 
 

6.3.  Speciale eisen bij herstel monumenten
 
 
De behandeling van een schademelding met betrekking tot een monument vereist niet
alleen speciale aandacht wat betreft de vergunningverlening, maar ook speciale
aandacht voor de herstelmethoden om te waarborgen dat het monumentale karakter
van het monument niet in negatieve zin beïnvloed wordt door het schadeherstel.
 
Het is van belang dat bij elke schademelding bij de eigenaar geïnformeerd wordt of
het een monument betreft en van welke soort. CVW checkt bij de gemeente of dit
klopt. Indien er geen melding is gemaakt van een monument en de schade expert
heeft het vermoeden dat er sprake is van een monument dan checkt CVW eveneens
bij de gemeente of er sprake is van een monument.
 
CVW zal alle informatie die relevant is voor een monument verzamelen om een goede
schadeafhandeling van het monument te bewerkstelligen. Het betreft dan ondermeer:
 

·         inspectierapporten van monumentenwacht,
·         informatie over de archeologische waarden van de ondergrond (in verband met

eventuele werkzaamheden aan de ondergrond),
·         overheidsregels/vergunningseisen (die per gemeente en per soort monument

kunnen verschillen)
 
Voor rijksmonumenten kan een beroep worden gedaan op de informatie en advies die
beschikbaar is bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, maar daarnaast kan informatie
verkregen worden via eigenaar, monumentenwacht en gemeenten.
 
In die gevallen waarbij de eigenaar verantwoordelijk is voor de vergunningaanvraag,
zal aan de vergoeding van de kosten van de aannemer de voorwaarde worden
verbonden dat de vergunning verleend moet zijn alvorens de aannemer aanvangt met
de werkzaamheden.
Monumenten zullen worden behandeld door een casemanager en een schade expert
met verstand van zaken. Dit geldt ook ten aanzien van de aannemer die de
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert.
 
De schade-expert zal tenminste voldoende kennis en ervaring moeten hebben als
restauratie-adviseur. Bij voorkeur wordt er een erkenningsregeling voor deze schade-
experts opgesteld die de goedkeuring heeft van de cultureel erfgoed organisaties.
 
 
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------



Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 



Van: Alders, J.G.M. (Hans)
Aan:
Cc:  Boer, J. de (Jeroen)
Onderwerp: RE: Herziening Schadeprotocol
Datum: woensdag 16 maart 2016 7:54:06

,
 
Naar aanleiding van ons gesprek heb ik nog eens gekeken of ik al eerder geinformeerd ben
over een zaak als de dynamische contour. 

Dat geldt evenzeer voor de differentiatie in de schade-uitkering.

Zoals gisteren besproken ontvang ik gaarne stukken daarover, alvorens dat daarover overleg
plaats vindt met de NAM.
 
De contacten met de maatschappelijke organisaties (Gasberaad, GBB, oude werkgroep)
vereisen afstemming vooraf met Jeroen.
 
Groet, Hans
 
 
Van:  
Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 12:10
Aan: Alders, J.G.M. (Hans)
CC: 
Onderwerp: Herziening Schadeprotocol
 
Hallo Hans,
 
Graag zou ik jou  bellen over herziening van het schadeprotocol en het
proces dat we hiervoor doorlopen met NAM en de regio. In aanloop naar de volgende
bespreking met NAM van a.s. vrijdag, wil ik 3 vragen met je beantwoorden:

-        
       

       

 
Ter informatie:
 
Principes/uitgangspunten

1      Positieve benadering, gericht op de bewoner, transparantie over procedure,
doorlooptijden, vergoeding bijkomende kosten etc.

2      Verbeteringen uit praktijk, ervaring in belang van schademelder
3      Accent op schadeherstel, , minder

contante schade-uitkering
4      Focus op kwaliteitsverbetering en standaardisatie van expertise en rapportage
5      Onafhankelijke toetsing van kwaliteit: eerstelijns- en contra-expert
6      Schadeprotocol wordt geschreven tbv vlotte afhandeling van gemiddelde schade (90-

95% schademelders)
7      Schadeprotocol niet herzien met terugwerkende kracht, maatwerk voor

transitieperiode(s)
8      Op termijn vaststellen dynamische contour
9      

 
3 fases voor de herziening.
Fase 1: 1 mei 2015 aanpassingen tbv start arbiter + laaghangend fruit (o.a. resultaten
onderzoeken Lysias, APE) + verwijzingen naar kwaliteitsslag experts, dynamische contour.
Fase 2: evaluatie nieuwe schadeprotocol voor 1 januari 2017
Fase 3: schadeprotocol op basis van grid (meting-gedreven) incl. duiding schade-oorzaken
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Groet en dank voor je tijd alvast,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 



Van:
Aan: @shell.com; " @shell.com"; @shell.com; 

Onderwerp: Stukken na afloop bespreking 18/3 (concept)
Datum: vrijdag 18 maart 2016 16:40:00
Bijlagen: 20160318 Schadeprotocol discussie NAM-NCG concept.doc

20160318 Planning herziening schadeprotocol.docx

Hallo allen,
 
Hierbij stuur ik jullie de stukken zoals we ze vandaag besproken hebben incl. wijzigingen in het
tekstvoorstel dat  heeft opgesteld. Afspraak: volgende week komen we tot een zo
compleet mogelijke tekst. Ik informeer Hans over de stand van zaken en zoals aangegeven:
bespreking tussen Hans en  mbt de dynamische contour en differentiatie schade is
gewenst. Deze punten zijn in de uitgangspunten (onderaan document planning) geel gearceerd.
Dit betekent dat deze nog niet akkoord zijn.
 
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Planning herziening schadeprotocol 
11 maart 2016 
 
Planning fase 1:  
Wat Onderwerp Datum Tijd 
Werksessie NCG/EZ/NAM 
 

Proces afspreken 4 maart   

Werksessie NCG/EZ/NAM Groslijst 7 maart 13.30-17.00h 
Werksessie NCG/EZ/NAM Planning, uitgangspunten/principes 

Groslijst, inhoudsopgave  en 
bespreking eerste voorstellen 

11 maart 11.00-14.00h 

Bespreking leden oud-werkgroep 
herziening schadeprotocol 

Groslijst punten regio en DT 14 maart 10.45-12.00h 

Werksessie NCG/EZ/NAM Bespreking tekstvoorstellen (deel 
ABC) 

18 maart 14.00-17.00h 

Werksessie (Groningen) Stroomschema + overige tekst 
 

29 maart 11.00-13.30h 

Werksessie NAM/EZ/CVW (Appingedam)  + bespreking 
hoofdpunten herziening protocol 
 

29 maart 14.00-16.00h 

Werksessie (uitloop) FINALE DRAFT 
 

1 april 9.30-14.00h 
 

Sessie regio Bespreking flowchart + voorstel voor 
lijnen voor herziening 

Ntb (eerste 
week april?) 

Ntb 
 

Werksessie Terugkoppeling sessie regio 8 april 9.30-12h* 
Werksessie Communicatie en presentatie 14 april 

15 april (?) 
 

Maatschappelijke stuurgroep Advisering aanpassingen 
schadeprotocol 

18 april 15.00-17.00h 

Bestuurlijke stuurgroep Advisering aanpassingen 
schadeprotocol 

25 april 15.00-17.00h 

Werksessie  26 april  
Bestuurlijk overleg NAM/NCG 
 

Afhameren eerste slag schadeprotocol 26 april  

Ingangsdatum schadeprotocol  1 mei   
*Eventueel tot 17h ivm tijdige verzending stukken 
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Planning fase 2: 
- Stuurgroepen april: voorstel maatschappelijke evaluatie schadeprotocol 
- Voorstel timing: Augustus/September 2016: start maatschappelijke evaluatie schadeprotocol 
- Ingangsdatum herzien schadeprotocol 1 januari 2016 

 
Planning fase 3: 

- Ntb 
 
 
 
Principes/uitgangspunten 

1 Positieve benadering, gericht op de bewoner, transparantie over procedure, doorlooptijden, vergoeding bijkomende kosten etc. 
2 Verbeteringen uit praktijk, ervaring in belang van schademelder 
3 Accent op schadeherstel, , minder contante schade-uitkering 
4 Focus op kwaliteitsverbetering en standaardisatie van expertise en rapportage 
5 Onafhankelijke toetsing van kwaliteit: eerstelijns- en contra-expert 
6 Schadeprotocol wordt geschreven tbv vlotte afhandeling van gemiddelde schade (90-95% schademelders) 
7 Schadeprotocol niet herzien met terugwerkende kracht, maatwerk voor transitieperiode(s) 
8 Op termijn vaststellen dynamische contour 
9  
10 Fase 1: 1 mei 2015 aanpassingen tbv start arbiter + laaghangend fruit (o.a. resultaten onderzoeken Lysias, APE) + verwijzingen naar 

kwaliteitsslag experts, dynamische contour. 
11 Fase 2: evaluatie nieuwe schadeprotocol voor 1 januari 2017 
12 Fase 3: schadeprotocol op basis van grid (meting-gedreven) incl. duiding schade-oorzaken 



Van: @shell.com
Aan:
Cc: @shell.com; @shell.com; 

Onderwerp: SP 2016 Draft
Datum: zondag 27 maart 2016 21:42:36
Bijlagen: 20160323 Schadeprotocol concept NAM (mvd).doc

Vertrouwelijk, ter bepaling van beleid/bevat partijpositie
 

,
Hierbij, zoals besproken, de volgende versie van het Schadeprotocol. Het betreft een versie die
‘gebouwd’ is op het oude protocol en alleen de noodzakelijke aanpassingen bevat. Je kunt aan
de kleuren (geel voor nieuwe tekst) en de lettertypen (‘formelere’ stijl is het oude protocol)
afleiden welke stukken oud en nieuw zijn. Ik hoop dat we er dinsdag in Groningen integraal
doorheen kunnen lopen. Dan zullen we ook per stuk aangeven wat er precies is gewijzigd etc.
 
Tot dinsdag!
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Van:
Aan: " @shell.com"; " @shell.com"; @shell.com; 

Onderwerp: Afspraken en conceptstukken nav bespreking herziening schadeprotocol 8 april 2016
Datum: vrijdag 8 april 2016 21:16:00
Bijlagen: 20160407 Schadeprotocol concept NCG, incl wijzigingen.doc

20160407 Schadeprotocol concept NCG, wijzigingen geaccepteerd.doc

Beste allen,
 
Hierbij stuur ik het stuk met de voorstellen tot wijzigingen rond dat ik vanmiddag
hardcopy rond deelde in het overleg. 

 De eerste bijlage is het stuk met zichtbare wijzigingen, het tweede
is met geaccepteerde wijzigingen. De door mij bekeken hoofdstukken zijn hoofdstuk
1,2,3,5,6 en 7. Voor de wijzigingen in H3, 5, 6 en 7 heb ik teksten letterlijk overgenomen
uit de werkafspraken schade en addendum bij de samenwerkingsafspraken. Ik heb nog
niet alle hoofdstukken aangevuld. Voor hoofdstuk 4 hanteren we een ander proces en
hoofdstuk 8 en 9 kan ik zaterdagavond aanpassen en doorsturen.
 
Daarnaast zet ik nog even de afspraken op een rijtje:
1. 

 
2. Aanpassing tekst schadeprotocol:  maakt op basis van de opmerkingen in
bijgesloten teksten, de reactie van CVW en eventueel andere punten een nieuw
tekstvoorstel. Dit lopen we integraal door op vrijdag 15 april Trekker . 
            - : graag ook de flowchart betrekken in dit voorstel.

3. Voor het punt cash versus herstel maken we een overzicht van de te doorlopen
(proces)stappen die nodig zijn voor een verkenning en besluitvorming op dit punt. Trekker

: agendering 15 april

 
Fijn weekend, 
Groet,
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Van: @shell.com
Aan:

Cc: @shell.com; @shell.com; @shell.com; @cvw.nl;
@cvw.nl; @cvw.nl; @cvw.nl

Onderwerp: Schadeprotocol - aangepaste versie
Datum: donderdag 14 april 2016 20:53:35
Bijlagen: 20160414 Schadeprotocol concept NCG -CVW 1.0 (SCHOON).doc

Vertrouwelijk – ter bepaling van beleid, bevat bedrijfsvertrouwelijk informatie.
 
Beste  ,
 
Vandaag hebben we een productieve sessie gehad met CVW. Hierbij gaat een vervolgversie van
het schade-protocol. Alvast enkele opmerkingen:
 
Ø  Uitgangspunt is de tekst van de NCG, waar er wijzigingen zijn aangebracht  is dat in geel

weergeven. Wijzigingen zijn in het geel weergegeven. Verwijderingen in groen of grijs. Er
staan in blauw nog een aantal vragen (met name van CVW) in de tekst.

Ø  We moeten morgen nog spreken over terminologie. Bijvoorbeeld eerstelijns-expert,
schade-expert etc.

 
Ik zou willen voorstellen dat we morgen een goed halfuur (aan het begin) besteden om de
wijzigingen in het schadeprotocol door te lopen, commentaar te bespreken en ook de
praktische inzichten van CVW meenemen. Voor het verder verfijnen van de tekst lijkt het me
handig dat we nog een schriftelijke ronde doen en dus de rest van de tijd morgen gebruiken om
een plan van aanpak voor de zaken voor de Arbiter Aardbevingsschade op te stellen.
 
Tot morgen!
 

 
 

 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Postbus 28000, 9400 HH Assen, Nederland

 
Tel: 
Cell:+31 
Email: @shell.com   
Internet: http://www.nam.nl
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Van:
Aan:

@shell.com; " @shell.com"; " @shell.com"; @shell.com";
@cvw.nl"; " @cvw.nl"; @cvw.nl"; " @cvw.nl"

Onderwerp: conceptteksten uit overleg NAM/CVW/NCG
Datum: vrijdag 15 april 2016 13:49:00
Bijlagen:

20160415 Schadeprotocol concept NCG -CVW 1 0 (SCHOON).doc

Beste allen,
 
Dank voor de sessie van vandaag. Hierbij stuur ik jullie de documenten toe die we vandaag
hebben besproken:

-       
-       Bijlage 2: scahdeprotocol (versie 15-4)

 
Graag aandacht voor de acties die in de documenten staan. 

 
De volgende afspraken zijn ( ):
21 april 13-16.45h (onderwerpen: , protocol (aandachtspunten inventariseren), b-
scahde)
22 april 9-12h (onderwerpen:  en tekst protocol volledig doornemen)
25 april 9-11h ( )
28 april 11-15h (onderwerpen: contour en laatste aandachtspunten tekst protocol, 

)
 
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Van: @shell.com
Aan:

Cc: @shell.com; @shell.com; @shell.com; @cvw.nl;
@cvw.nl; @cvw.nl; @cvw.nl; @shell.com

Onderwerp: FW: Kwaliteists eisen experts en bijkomende kosten
Datum: dinsdag 26 april 2016 12:35:52
Bijlagen:

13-04-2016 Schadeprotocol bijlage draft.docx

Vertrouwelijk
 

,
Met het oog op de bespreking donderdag, bijgevoegd (concept)kwaliteitseisen, functieprofiel
schade-expert, bijlage bijkomende kosten.
 

 zal het stroomschema nog zenden en   het afbakeningsgebied.
 
De stukken zijn nog in concept en nog niet klaar om verder te worden gedeeld.
 
Tot donderdag!
 
Hartelijks,
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Van:
Aan: @shell.com"; @shell.com; @shell.com
Cc: @shell.com; @cvw.nl; @cvw.nl; 

 @cvw.nl;
@cvw.nl

Onderwerp: Procesplan herziening schadeprotocol
Datum: dinsdag 10 mei 2016 21:03:00
Bijlagen: 20160510 Procesplan herziening schadeprotoco1.docx

Hallo ,
 
In navolging op de bespreking van het proces tot herziening van het schadeprotocol op 28 april
heb ik, zoals afgesproken, een voorstel voor een procesplan gemaakt om inzichtelijk te maken
hoe het proces voor herziening van het schadeprotocol van NAM ingericht kan worden met
instandhouding van de fasering die wij in het begin van het traject als uitgangspunt hebben
afgesproken. Ik heb het voorstel bijgesloten.
 
Zoals besproken wil NCG dit voorstel inbrengen in de stuurgroepen van mei om duidelijkheid te
geven over het proces en om te laten zien wanneer de stuurgroepen hun bijdrage kunnen
leveren aan de herziening van het NAM schadeprotocol. Jullie appreciatie van het stuk is een
voorwaarde om het stuk te kunnen inbrengen. De stukken worden eind deze week verstuurd en
ik hoor graag jullie appreciatie van het stuk uiterlijk donderdag.

 

 
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet,

 
Van: @shell.com [mailto @shell.com] 
Verzonden: vrijdag 29 april 2016 13:43
Aan: @shell.com; 
CC: @shell.com; @shell.com; @cvw.nl; @cvw.nl;

@shell.com; 
 @cvw.nl; @cvw.nl

Onderwerp: RE: Afspraken overleg protocol/arbiter: graag bevestigen
 

,
 
Ter aanvulling op het onderstaande hebben   en ik vanochtend even overleg
gehad. Zoals gisteren besproken, zien wij de afspraken over de voortgang als volgt.
 

1.        

 
2.        Wij zien slechts een uitrolmoment van het schadeprotocol 2016, waarbij in aanvulling

op het “arbiter-gereed” maken van het protocol ook de punten die uit Lysias, MJP en de
NAM/NCG/EZ uitgangspunten worden meegenomen. Wij gaven aan dat de komende
stuurgroep bijenkomsten gebruikt kunnen worden om onderwerpen te bespreken,
bijvoorbeeld op 18 mei de kwaliteitseisen. Parallel hieraan werken we de opties uit over
aanpak B-schades hetgeen dan besproken kan worden begin juni tijdens het
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Kwartaalgesprek Samenwerkingsafspraken. Dit houdt in dat het Protocol 2016 zo snel
mogelijk, bijv. per augustus, kan worden uitgerold.

 
3.        Daarnaast zouden wij graag de timing bespreken van de uitrol van een nieuw

Schadeprotocol 2017 – waarin we streven naar een metinggedreven en pro-actieve
schade-afhandeling. Gesprekken hierover tussen NAM en NCG zouden dan moeten
plaatsvinden na de zomer.

 
 

 
 

Tel: 
Email: @Shell.com 
Internet: http://www.shell.com

 
 

From:  
Sent: donderdag 28 april 2016 17:33
To: 
Cc:

 @cvw.nl; @cvw.nl; 

@cvw.nl; 
Subject: Re: Afspraken overleg protocol/ : graag bevestigen
 

 

Morgen
kom ik met een iets uitgebreider antwoord over hoe wij de voortgang zien.
Hartelijks,

Op 28 apr. 2016 om 17:17 heeft 
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl> het volgende geschreven:

Hallo allen,
 
We hebben vandaag een werksessie gehad met als onderwerpen protocol en

. Tijdens deze sessie hebben we de volgende afspraken
gemaakt. .
 

1.    Het protocol wordt in eerste stap herzien op laaghangend fruit, afspraken
uit MJP en samenwerkingsafspraken en kwaliteitseisen. Daarnaast maakt
NCG een procesplan waarin een inventarisatie van de resterende te
bespreken wensen wordt opgenomen en een tijdpad voor bespreking en
besluitvorming wordt geschetst. Deze notitie wordt besproken tweede helft
mei.

2.    



 

          

          

          

 
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 



Van:
Aan: @shell.com"; " @shell.com"; " @shell.com"
Onderwerp: RE: Procesplan herziening schadeprotocol
Datum: donderdag 12 mei 2016 14:35:00

Hallo 
 

 en ik bespraken telefonisch de strekking van de notitie over het procesplan. We hebben
besproken dat de notitie zal worden aangeboden aan de stuurgroepen incl. de fasering. In de
notitie verwerk ik dat NAM de voorkeur heeft om fase 1 en 2 in elkaar te vlechten om zo het
aantal momenten van wijzigingen te beperken. Daarnaast verwerk ik dat de eerste bespreking
met de regio over de belangrijke punten als afbakening, stimulering herstel etc. voor eind juni /
begin juli zal worden ingepland. 

 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: dinsdag 10 mei 2016 21:03
Aan: @shell.com'; @shell.com; @shell.com
CC: @shell.com; @cvw.nl; @cvw.nl; 

 @cvw.nl;
@cvw.nl

Onderwerp: Procesplan herziening schadeprotocol
 
Hallo 
 
In navolging op de bespreking van het proces tot herziening van het schadeprotocol op 28 april
heb ik, zoals afgesproken, een voorstel voor een procesplan gemaakt om inzichtelijk te maken
hoe het proces voor herziening van het schadeprotocol van NAM ingericht kan worden met
instandhouding van de fasering die wij in het begin van het traject als uitgangspunt hebben
afgesproken. Ik heb het voorstel bijgesloten.
 
Zoals besproken wil NCG dit voorstel inbrengen in de stuurgroepen van mei om duidelijkheid te
geven over het proces en om te laten zien wanneer de stuurgroepen hun bijdrage kunnen
leveren aan de herziening van het NAM schadeprotocol. Jullie appreciatie van het stuk is een
voorwaarde om het stuk te kunnen inbrengen. De stukken worden eind deze week verstuurd en
ik hoor graag jullie appreciatie van het stuk uiterlijk donderdag. 

 

 
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet,

 
Van: @shell.com [mailto: @shell.com] 
Verzonden: vrijdag 29 april 2016 13:43
Aan: @shell.com; 
CC: @shell.com; @shell.com; @cvw.nl; @cvw.nl;

@shell.com;
; @cvw.nl; @cvw.nl

Onderwerp: RE: Afspraken overleg protocol : graag bevestigen
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Ter aanvulling op het onderstaande hebben   en ik vanochtend even overleg
gehad. Zoals gisteren besproken, zien wij de afspraken over de voortgang als volgt.
 

1.        

 
2.        Wij zien slechts een uitrolmoment van het schadeprotocol 2016, waarbij in aanvulling

op het “arbiter-gereed” maken van het protocol ook de punten die uit Lysias, MJP en de
NAM/NCG/EZ uitgangspunten worden meegenomen. Wij gaven aan dat de komende
stuurgroep bijenkomsten gebruikt kunnen worden om onderwerpen te bespreken,
bijvoorbeeld op 18 mei de kwaliteitseisen. Parallel hieraan werken we de opties uit over
aanpak B-schades hetgeen dan besproken kan worden begin juni tijdens het
Kwartaalgesprek Samenwerkingsafspraken. Dit houdt in dat het Protocol 2016 zo snel
mogelijk, bijv. per augustus, kan worden uitgerold.

 
3.        Daarnaast zouden wij graag de timing bespreken van de uitrol van een nieuw

Schadeprotocol 2017 – waarin we streven naar een metinggedreven en pro-actieve
schade-afhandeling. Gesprekken hierover tussen NAM en NCG zouden dan moeten
plaatsvinden na de zomer.

 
 

 
 

Tel: 
Email: @Shell.com 
Internet: http://www.shell.com

 
 

From:  
Sent: donderdag 28 april 2016 17:33
To: 
Cc:

 @cvw.nl; @cvw.nl; 

 @cvw.nl; 
Subject: Re: Afspraken overleg protocol/arbiter: graag bevestigen
 

, 

Morgen
kom ik met een iets uitgebreider antwoord over hoe wij de voortgang zien.
Hartelijks,

Op 28 apr. 2016 om 17:17 heeft 
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl> het volgende geschreven:



Hallo allen,
 
We hebben vandaag een werksessie gehad met als onderwerpen protocol en

. Tijdens deze sessie hebben we de volgende afspraken
gemaakt. 
 

1.    Het protocol wordt in eerste stap herzien op laaghangend fruit, afspraken
uit MJP en samenwerkingsafspraken en kwaliteitseisen. Daarnaast maakt
NCG een procesplan waarin een inventarisatie van de resterende te
bespreken wensen wordt opgenomen en een tijdpad voor bespreking en
besluitvorming wordt geschetst. Deze notitie wordt besproken tweede helft
mei.

 

          

          

          

 
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------



Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 



Van:
Aan: @shell.com; ; @shell.com
Cc:
Onderwerp: Procesplan herziening schadeprotocol
Datum: dinsdag 17 mei 2016 20:40:34
Bijlagen: 20160517 Procesplan herziening schadeprotocol (2).docx

ATT00001.htm

Hallo ,
 
In de bijlage vinden jullie het stuk dat naar de stuurgroepen verzonden zal
worden als voorstel voor de fasering van de herziening van het schadeprotocol. Op
dit voorstel tot fasering vragen we advies van de stuurgroepen 

 
, is op dit moment bezig een vergadering voor

volgende week in te plannen tbv het schadeprotocol.
 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: dinsdag 10 mei 2016 21:03
Aan: ' @shell.com'; @shell.com; @shell.com
CC: @shell.com; @cvw.nl; @cvw.nl;

 @cvw.nl; @cvw.nl
Onderwerp: Procesplan herziening schadeprotocol
 
Hallo ,
 
In navolging op de bespreking van het proces tot herziening van het
schadeprotocol op 28 april heb ik, zoals afgesproken, een voorstel voor een
procesplan gemaakt om inzichtelijk te maken hoe het proces voor herziening van
het schadeprotocol van NAM ingericht kan worden met instandhouding van de
fasering die wij in het begin van het traject als uitgangspunt hebben afgesproken.
Ik heb het voorstel bijgesloten.
 
Zoals besproken wil NCG dit voorstel inbrengen in de stuurgroepen van mei om
duidelijkheid te geven over het proces en om te laten zien wanneer de
stuurgroepen hun bijdrage kunnen leveren aan de herziening van het NAM
schadeprotocol. Jullie appreciatie van het stuk is een voorwaarde om het stuk te
kunnen inbrengen. De stukken worden eind deze week verstuurd en ik hoor graag
jullie appreciatie van het stuk uiterlijk donderdag. 
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Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet,

 
Van: @shell.com [mailto: @shell.com] 
Verzonden: vrijdag 29 april 2016 13:43
Aan: @shell.com; 
CC: @shell.com; @shell.com; @cvw.nl;

@cvw.nl; @shell.com; 
; @cvw.nl;

@cvw.nl
Onderwerp: RE: Afspraken overleg protocol/ : graag bevestigen
 

,
 
Ter aanvulling op het onderstaande hebben   en ik vanochtend
even overleg gehad. Zoals gisteren besproken, zien wij de afspraken over de
voortgang als volgt.
 

       

 
<!--[if !supportLists]-->2.        <!--[endif]-->Wij zien slechts een uitrolmoment

van het schadeprotocol 2016, waarbij in aanvulling op het “arbiter-gereed”
maken van het protocol ook de punten die uit Lysias, MJP en de
NAM/NCG/EZ uitgangspunten worden meegenomen. Wij gaven aan dat de
komende stuurgroep bijenkomsten gebruikt kunnen worden om
onderwerpen te bespreken, bijvoorbeeld op 18 mei de kwaliteitseisen.
Parallel hieraan werken we de opties uit over aanpak B-schades hetgeen
dan besproken kan worden begin juni tijdens het Kwartaalgesprek
Samenwerkingsafspraken. Dit houdt in dat het Protocol 2016 zo snel
mogelijk, bijv. per augustus, kan worden uitgerold.

 
<!--[if !supportLists]-->3.        <!--[endif]-->Daarnaast zouden wij graag de

timing bespreken van de uitrol van een nieuw Schadeprotocol 2017 –
waarin we streven naar een metinggedreven en pro-actieve schade-
afhandeling. Gesprekken hierover tussen NAM en NCG zouden dan moeten
plaatsvinden na de zomer.

 
 

 
 

Tel: 
Email: @Shell.com 
Internet: http://www.shell.com

 



 

From:  
Sent: donderdag 28 april 2016 17:33
To: 
Cc:

 @cvw.nl; @cvw.nl; 

@cvw.nl; 

Subject: Re: Afspraken overleg protocol/arbiter: graag bevestigen
 

 

Morgen kom ik met een iets uitgebreider antwoord over hoe wij
de voortgang zien.
Hartelijks,

Op 28 apr. 2016 om 17:17 heeft 
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl> het volgende geschreven:

Hallo allen,
 
We hebben vandaag een werksessie gehad met als onderwerpen
protocol en . Tijdens deze sessie hebben
we de volgende afspraken gemaakt. 

 
<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Het protocol wordt in

eerste stap herzien op laaghangend fruit, afspraken uit MJP
en samenwerkingsafspraken en kwaliteitseisen. Daarnaast
maakt NCG een procesplan waarin een inventarisatie van de
resterende te bespreken wensen wordt opgenomen en een
tijdpad voor bespreking en besluitvorming wordt geschetst.
Deze notitie wordt besproken tweede helft mei.

 



          

          

          

 
Groet,

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 



Van:
Aan: " @shell.com"; @shell.com"; @shell.com"
Cc:
Onderwerp: Herziening schadeprotocol: bespreking donderdag 26 mei
Datum: vrijdag 20 mei 2016 11:30:00
Bijlagen: 20160520 Schadeprotocol versie 3 wijzigingen geaccepteerd.doc

20160520 Schadeprotocol versie 3.doc

Hallo ,
 
Aanstaande donderdag 26 mei staat in Assen een bespreking gepland over fase 1 van de
herziening van het schadeprotocol. Tijdens dit overleg kan ik een terugkoppeling verzorgen van
de bespreking in de maatschappelijke stuurgroep van maandag 23 mei en mogelijk ook al van
de bestuurlijke stuurgroep van 26 mei over het procesplan voor herziening van het
schadeprotocol. Om de vaart erin te houden heb ik een versie 3 van het schadeprotocol
geschreven, waarin ik de wijzigingen heb opgenomen die voortkomen uit het MJP,
samenwerkingsafspraken, APE en Lysias. Met deze versie wordt aan bijna al deze wijzigingen
tegemoet gekomen. Laten we donderdag de inventarislijst die we hiertoe in het beginstadium
hebben opgemaakt, doornemen. Hiermee kan deze versie als voorzet voor de afronding van
fase 1 worden gebruikt. Ik wilde voorstellen om dit document donderdag integraal door te
lopen. Ik heb een versie met en zonder wijzigingen geaccepteerd als bijlage toegevoegd.
 
Als kleine leeswijzer: voor de punten afbakening gebied, kwaliteitseisen en monumenten staan
een ‘noot voor de lezer’ opgenomen. Dit is een vooruitblik op de komende aanpassingen.

 
Groet en fijn weekend,

 
 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Van: @shell.com
Aan: @shell.com; @shell.com
Cc:
Onderwerp: RE: Herziening schadeprotocol: bespreking donderdag 26 mei
Datum: donderdag 26 mei 2016 14:45:10
Bijlagen: 20160526 Schadeprotocol (VERSIE NAM).doc

, Allen:
 
Dank voor de mark-up. We hebben op plekken geconstateerd dat niet ons laatste tekstvoorstel
als uitgangspunt is gebruikt (of wel dat bepaalde wijzigingen in de tekst niet goed zijn
bijgehouden). Dit maakte een grondige revisie lastig. Het blijft belangrijk dat we vanaf de
uitgangspunten werken en in overeenkomst met de samenwerkingsafspraken. Het concept dat
we van jou hebben ontvangen, lijkt op delen een stap terug. We stellen voor om morgen met
name te spreken over de volgende hoofdpunten:
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Ook zouden wij graag even kort data-privacy bespreken. Daar schijnen afgelopen week
beslissingen te zijn genomen die niet in lijn zijn met onze eerdere sessie met  van
NautaDutilh.
 
Tot morgen,
 

 
 
 
From:  [mailto @nationaalcoordinatorgroningen.nl] 
Sent: vrijdag 20 mei 2016 11:30
To:

Cc: 
Subject: Herziening schadeprotocol: bespreking donderdag 26 mei
 
Hallo ,
 
Aanstaande donderdag 26 mei staat in Assen een bespreking gepland over fase 1 van de
herziening van het schadeprotocol. Tijdens dit overleg kan ik een terugkoppeling verzorgen van
de bespreking in de maatschappelijke stuurgroep van maandag 23 mei en mogelijk ook al van
de bestuurlijke stuurgroep van 26 mei over het procesplan voor herziening van het
schadeprotocol. Om de vaart erin te houden heb ik een versie 3 van het schadeprotocol
geschreven, waarin ik de wijzigingen heb opgenomen die voortkomen uit het MJP,
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samenwerkingsafspraken, APE en Lysias. Met deze versie wordt aan bijna al deze wijzigingen
tegemoet gekomen. Laten we donderdag de inventarislijst die we hiertoe in het beginstadium
hebben opgemaakt, doornemen. Hiermee kan deze versie als voorzet voor de afronding van
fase 1 worden gebruikt. Ik wilde voorstellen om dit document donderdag integraal door te
lopen. Ik heb een versie met en zonder wijzigingen geaccepteerd als bijlage toegevoegd.
 
Als kleine leeswijzer: voor de punten afbakening gebied, kwaliteitseisen en monumenten staan
een ‘noot voor de lezer’ opgenomen. Dit is een vooruitblik op de komende aanpassingen.

 
Groet en fijn weekend,

 
 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Van:
Aan: Boer, J. de (Jeroen); Alders, J.G.M. (Hans)
Cc:
Onderwerp: FW: Terugkoppeling overleg NAM/NCG evaluatie schadeprotocol
Datum: vrijdag 10 juni 2016 20:41:00
Prioriteit: Hoog

Hallo Hans en Jeroen,

Zojuist krijg ik van  onderstaande mail. Zij willen de bespreking van het schadeprotocol
pas in het volgende stadium als bespreking tussen NAM en NCG heeft geleid tot een volledig
voorstel van ons beiden zonder resterende discussiepunten (incl. bespreking tijdens kwartaalgesprek
op 5 juli).

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @shell.com [mailto: @shell.com]
Verzonden: vrijdag 10 juni 2016 20:16
Aan: @shell.com; @shell.com;

@cvw.nl; @cvw.nl
CC: 
Onderwerp: RE: Terugkoppeling overleg NAM/NCG evaluatie schadeprotocol
Urgentie: Hoog

Beste ,

Dank voor je bericht. We kunnen de kwaliteitseisen maandag bespreken, dat is geen probleem. Ik
heb zojuist met  overleg gehad ten aanzien van het bespreken van het schadeprotocol.
Wij houden vast aan het oorspronkelijke plan, waarbij eventuele nog openstaande punten
besproken kunnen worden op 5 juli 2016 tijdens de meeting tussen  en Alders. De
tijd daarvoor kunnen we benutten voor het uitdiepen van enkele fundamentele kwesties. Zoals je
weet is ons standpunt dat we met een integraal en weloverwogen pakket naar de regio willen gaan,
niet met delen van het protocol. 

Hartelijke groet,

-----Original Message-----
From:  [mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl]
Sent: vrijdag 10 juni 2016 19:15
To:

Cc: 
Subject: Re: Terugkoppeling overleg NAM/NCG evaluatie schadeprotocol

Hallo allen,

Gezien de wens van de NCG om het tekstvoorstel in dit stadium voor te leggen aan de
stuurgroepen, is bespreking in de vergadering NCG/nam van a.s. maandag noodzakelijk. Dit kan op
basis van het tekstvoorstel en de discussiepunten die ik eerder vandaag doorstuurde.
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Groet

Op 10 jun. 2016 om 17:10 heeft 
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl
>> het volgende geschreven:

Hallo allen,

Hierbij stuur ik jullie het tekstvoorstel toe dat wij vandaag doorgenomen hebben. In dit document
zijn verschillende passages van kleuren voorzien: de gele passages zijn zaken die nieuw zijn ten
opzichte van de laatste versie die ik aan Hans heb voorgelegd. Daarnaast zijn de punten waarover
fundamenteler verschil van inzicht bestaat als groen aangemerkt. Deze heb ik ook opgesomd in het
tweede document. Gezien de opmerking dat het een protocol van NAM betreft, zijn op een aantal
kleinere punten, die niet in de geschilpuntennotitie zijn opgenomen, wel geel gemaakt, die nog niet
intern NCG zijn afgestemd.

Op basis van dit tekstvoorstel kan bespreking plaatsvinden in het maandagoverleg NAM/CVW
(datum ntb), waarna voorbereiding voor het kwartaaloverleg van 5 juli kan plaatsvinden.

Dank,
Groet,

@nationaalcoordinatorgroningen.nl<mailto: @minez.nl>

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

<20160910 Schadeprotocol tekstvoorstel versie 4.docx> <Verschilpuntennotitie versie 4
schadeprotocol.docx>



Van:
Aan: Alders, J.G.M. (Hans)
Cc: Boer, J. de (Jeroen); 
Onderwerp: Geannoteerde verschilpuntennotitie t.b.v. overleg NAM/NCG maandag 13 juni
Datum: vrijdag 10 juni 2016 20:32:00
Bijlagen: Oplegnotitie bespreking tekstvoorstel herziening schadeprotocol NAM NCG.docx

Hallo Hans,
 
Vandaag heb ik tot 16h bespreking gehad met NAM over het tekstvoorstel voor herziening van
het schadeprotocol fase 1.

Bij die
tekstaanvullingen zijn nog 2 aandachtspunten die ik speciaal onder je aandacht wil brengen. Ik
heb deze verwerkt in bijgevoegde geannoteerde verschilpuntennotitie met een mogelijke
reactie op de punten vanuit de NCG.
 
De stukken voor het overleg met NAM worden later vanavond rondgestuurd.
 
Naar aanleiding van de bespreking van a.s. maandag met NAM kan definitief besloten worden
of dit tekstvoorstel kan worden ingebracht voor advisering van de stuurgroepen. Hiervoor wordt
in ieder geval een oplegnotitie klaargemaakt.
 
Groet,

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Van:
Aan: @shell.com; @shell.com; @shell.com; 

Cc:
Onderwerp: Re: Terugkoppeling overleg NAM/NCG evaluatie schadeprotocol
Datum: vrijdag 10 juni 2016 19:15:11

Hallo allen,

Gezien de wens van de NCG om het tekstvoorstel in dit stadium voor te leggen
aan de stuurgroepen, is bespreking in de vergadering NCG/nam van a.s.
maandag noodzakelijk. Dit kan op basis van het tekstvoorstel en de
discussiepunten die ik eerder vandaag doorstuurde.  

 

Groet

Op 10 jun. 2016 om 17:10 heeft 
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl> het volgende geschreven:

Hallo allen,
 
Hierbij stuur ik jullie het tekstvoorstel toe dat wij vandaag doorgenomen hebben.
In dit document zijn verschillende passages van kleuren voorzien: de gele
passages zijn zaken die nieuw zijn ten opzichte van de laatste versie die ik aan
Hans heb voorgelegd. Daarnaast zijn de punten waarover fundamenteler verschil
van inzicht bestaat als groen aangemerkt. Deze heb ik ook opgesomd in het
tweede document. Gezien de opmerking dat het een protocol van NAM betreft,
zijn op een aantal kleinere punten, die niet in de geschilpuntennotitie zijn
opgenomen, wel geel gemaakt, die nog niet intern NCG zijn afgestemd.
 
Op basis van dit tekstvoorstel kan bespreking plaatsvinden in het maandagoverleg
NAM/CVW (datum ntb), waarna voorbereiding voor het kwartaaloverleg van 5 juli
kan plaatsvinden.
 
Dank,
Groet,

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
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Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 

<20160910 Schadeprotocol tekstvoorstel versie 4.docx>

<Verschilpuntennotitie versie 4 schadeprotocol.docx>



Van:
Aan: @shell.com; @shell.com"; @shell.com; 

Cc:
Onderwerp: Terugkoppeling overleg NAM/NCG evaluatie schadeprotocol
Datum: vrijdag 10 juni 2016 17:10:00
Bijlagen: 20160910 Schadeprotocol tekstvoorstel versie 4.docx

Verschilpuntennotitie versie 4 schadeprotocol.docx

Hallo allen,
 
Hierbij stuur ik jullie het tekstvoorstel toe dat wij vandaag doorgenomen hebben. In dit
document zijn verschillende passages van kleuren voorzien: de gele passages zijn zaken die
nieuw zijn ten opzichte van de laatste versie die ik aan Hans heb voorgelegd. Daarnaast zijn de
punten waarover fundamenteler verschil van inzicht bestaat als groen aangemerkt. Deze heb ik
ook opgesomd in het tweede document. Gezien de opmerking dat het een protocol van NAM
betreft, zijn op een aantal kleinere punten, die niet in de geschilpuntennotitie zijn opgenomen,
wel geel gemaakt, die nog niet intern NCG zijn afgestemd.
 
Op basis van dit tekstvoorstel kan bespreking plaatsvinden in het maandagoverleg NAM/CVW
(datum ntb), waarna voorbereiding voor het kwartaaloverleg van 5 juli kan plaatsvinden.
 
Dank,
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Omschrijving Overleg NCG-NAM-CVW 
Voorzitter  
Notulist  
Vergaderdatum en -tijd 13 juni 2016, 9.30 uur – 11.00 uur 
Locatie NCG Waagstraat 1,  Groningen 
  
 

 Pagina 1 van 2 
 
 

  

 
Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

Behandeld door 
  

 

@nat onaalcoordinator
groningen.nl 

 
Datum 
26 maart 2018 

Kenmerk 
NCG /  

Bijlage(n) 
 

 
1.  

 
 

2.   

 
 

3. Schade: kwaliteitseisen experts en 1e fase herziening schadeprotocol 
(notities bijgevoegd, ter bespreking) 
 

3a. Schadeprotocol Verschilpuntennotitie (inclusief leeswijzer) 
3b. Schadeprotocol (tekstvoorstel versie 4) 
3c. Kwaliteitseisen experts (oplegnotitie ten behoeve van stuurgroepen) 
3d. Kwaliteitseisen experts (toelichting) 
 
 
4.  

 
 

5.  
 
 

6. 
 

 
 

7.  
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 Pagina 2 van 2 
 

Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG /  

 8.  

 
 
9.  

 
 
 

10.  
 

 
 

11.   
 
 

12. Rondvraag en sluiting 



Oplegnotitie stuurgroepen kwaliteitseisen schade- en contra-expert 
 
In de schadeafhandelingsprocedure door CVW, voorheen NAM, wordt gebruik gemaakt van een 
schadeprotocol en een handboek aardbevingsschade. Met betrekking tot het schadeprotocol worden er 
op dit moment wijzigingen doorgevoerd. De stuurgroepen zijn hierover geïnformeerd tijdens vorige 
stuurgroepvergaderingen en in deze vergadering ligt een tekstvoorstel voor. Het handboek 
aardbevingsschade is ontwikkeld om aan de hand van de schadepatronen van de aangetroffen schade 
het oorzakelijk verband met aardbevingen vast te kunnen stellen.  
 
In het schadeafhandelingsproces wordt gebruik gemaakt van externe expertise om schade aan 
woningen en gebouwen als gevolg van aardbevingen vast te stellen. Experts maken hierbij gebruik 
van zowel het protocol als het handboek. In het protocol staat aangegeven dat er sprake is van 
bepaalde eisen waaraan eerstelijnsexperts, niet contra-experts, moeten voldoen. Deze eisen zijn niet 
nader beschreven in het protocol. Sinds de inwerkingtreding van het schadeprotocol in augustus 2014 
is met betrekking tot die externe expertise, voor zowel eerstelijns-experts als contra-experts, naar 
voren gekomen dat er onduidelijkheden ontstaan op diverse vlakken. Zowel bewoners en 
vertegenwoordigers van bewoners als NAM hebben hierover in het openbaar, in rapporten, in overleg 
met NCG, in de Dialoogtafel en in de stuurgroepen signalen afgegeven. Dit betreft, zonder uitputtend 
te zijn, de kwaliteit van rapportages en eerstelijns- en contra-experts, de communicatie van experts 
richting bewoners, de doorlooptijden van de rapportages etc. Dit leidt tot voor bewoners tot (grote) 
onrust en beïnvloedt vertrouwen in de schadeafhandeling negatief.  
 
NAM is eigenaar van het schadeafhandelingsproces, omdat NAM wettelijk verplicht is de schade door 
aardbevingen als gevolg van gaswinning te compenseren. Op een aantal vlakken werkt NAM aan 
verbetering van de kwaliteit van experts heeft NAM de NCG gevraagd aan de stuurgroepen deze 
notitie voor te leggen, zodat NAM op hoofdlijnen de stuurgroepen kan meenemen in dit proces. Op 
deze hoofdlijnen wil NAM graag om advies vragen van de stuurgroepen.  
 
Uit bijgevoegde notitie van NAM blijkt dat: 

 Er volgens NAM sprake zou moeten zijn van verbeteringen op 3 vlakken: 
- Eerstelijnsexpert en Contra-expert 
- Standaardisering van rapportages  
- Verbetertraject voor experts  
 NAM mogelijk wil maken dat de expert op basis van zijn technische kennis (‘expertise’) 

schades beoordeelt kan beoordelen en dat zij onafhankelijk tot een oordeel kunnen komen. 
 NAM het handboek aardbevingsschade laat reviewen door experts van de  
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Van: @shell.com
Aan:

Cc: @shell.com; @shell.com
Onderwerp: Schadeprotocol
Datum: vrijdag 10 juni 2016 9:04:51
Bijlagen: 20160607 Schadeprotocol (NCG commentaar - reactie NAM).doc

, Allen,
Hierbij een iets aangepaste versie ten opzichte van de laatste versie die wij stuurden – enige
spelfouten etc. verwijderd.
Tot zo!
 
Hartelijks,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: FW: Terugkoppeling overleg NAM/NCG evaluatie schadeprotocol
Datum: vrijdag 10 juni 2016 20:25:00
Bijlagen: 20160910 Schadeprotocol tekstvoorstel versie 4.docx

Verschilpuntennotitie versie 4 schadeprotocol.docx

Hallo ,
 
Hierbij stuur ik je voor de agenda van het gesprek met NAM/NCG a.s. maandag het
tekstvoorstel (versie 4) voor de eerste fase van herziening van het schadeprotocol en de
verschilpuntennotitie die NAM en NCG hebben opgesteld. Ik heb ook een leeswijzer opgenomen
in de notitie. (de groengemarkeerde vertegenwoordigt de tekst van de discussiepunten die door
NAM en NCG zijn geïdentificeerd en terugkomen in de verschilpuntennotitie. De geel
gemarkeerde tekst vertegenwoordigt tekstvoorstellen die, 

, maar wel verschillen markeren ten opzichte van de vorige tekst die aan ambtelijke
vertegenwoordiging van NAM en Hans is toegestuurd als vorige tekstvoorstel. 

 
 Hans

 

 
Groet,

 
 
Van:  
Verzonden: vrijdag 10 juni 2016 17:11
Aan: @shell.com; ' @shell.com'; @shell.com; '

CC: 
Onderwerp: Terugkoppeling overleg NAM/NCG evaluatie schadeprotocol
 
Hallo allen,
 
Hierbij stuur ik jullie het tekstvoorstel toe dat wij vandaag doorgenomen hebben. In dit
document zijn verschillende passages van kleuren voorzien: de gele passages zijn zaken die
nieuw zijn ten opzichte van de laatste versie die ik aan Hans heb voorgelegd. Daarnaast zijn de
punten waarover fundamenteler verschil van inzicht bestaat als groen aangemerkt. Deze heb ik
ook opgesomd in het tweede document. Gezien de opmerking dat het een protocol van NAM
betreft, zijn op een aantal kleinere punten, die niet in de geschilpuntennotitie zijn opgenomen,
wel geel gemaakt, die nog niet intern NCG zijn afgestemd.
 
Op basis van dit tekstvoorstel kan bespreking plaatsvinden in het maandagoverleg NAM/CVW
(datum ntb), waarna voorbereiding voor het kwartaaloverleg van 5 juli kan plaatsvinden.
 
Dank,
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
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Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Reactie provincie op schadeprotocol
Datum: donderdag 7 juli 2016 14:01:00
Bijlagen: Reactie provincie op schadeprotocol.docx

ATT00001.htm

TKN
 

Van: Boer, J. de (Jeroen) 
Verzonden: vrijdag 1 juli 2016 13:18
Aan:  Alders, J.G.M. (Hans);

Onderwerp: Fwd: Reactie provincie op schadeprotocol
 

Met vriendelijke groet,
 
Jeroen de Boer
Kabinetschef Nationaal Coördinator Groningen
 
Nationaal Coördinator Groningen
Waagstraat 1 | 9712 JX  Groningen | 
Postbus 3006 | 9701 DA Groningen
------------------------------
M:  
E:  @nationaalcoordinatorgroningen.nl
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
 

Begin doorgestuurd bericht:

Van:   < @provinciegroningen.nl>
Datum: 1 juli 2016 12:11:26 CEST
Aan: "Boer, J. de (Jeroen)" < @nationaalcoordinatorgroningen.nl>
Kopie:   < @provinciegroningen.nl>, 
< @provinciegroningen.nl>, 
< @provinciegroningen.nl>
Onderwerp: Reactie provincie op schadeprotocol

Beste Jeroen,
 
Hierbij stuur ik je namens de provincie mijn opmerkingen op het concept
schadepotocol. De opmerkingen zijn zo veel mogelijk tekstueel van aard zoals
gevraagd maar op enkele punten heb ik ook opmerkingen geplaatst 
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Graag horen we zo snel mogelijk het vervolg van het proces. We gaan er in ieder
geval vanuit dat een aangepast concept nogmaals wordt besproken in de
stuurgroep.
Met vriendelijke groeten,

Provincie Groningen
Team Gaswinning
* Postbus 610,
9700 AP Groningen
 
 
 

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/
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Van:
Aan: info@onafhankelijkeraadsman.nl
Cc:
Onderwerp: Fwd: Aanpassing schadeprotocol NAM
Datum: dinsdag 12 juli 2016 20:44:18
Bijlagen: 11b. 20160620 Schadeprotocol Groningen - -.pdf

ATT00001.htm

Geachte , 

Ik had helaas onderstaande email foutief geadresseerd. Hierbij stuur ik de email
opnieuw. 

Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " "
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl>
Datum: 12 juli 2016 15:48:25 CEST
Aan: "info@onafhankelijkraadsman.nl"
<info@onafhankelijkraadsman.nl>
Kopie: "
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl>, "

< @nationaalcoordinatorgroningen.nl>, 
@loppersum.nl>, 

< @nationaalcoordinatorgroningen.nl>, "Boer, J. de
(Jeroen)" < @nationaalcoordinatorgroningen.nl>
Onderwerp: Antw.: Aanpassing schadeprotocol NAM

Geachte heer ,
 
Op 16 juni jl. heeft Jeroen de Boer aan u gevraagd of u een advies wil geven op
het tekstvoorstel voor de eerste fase van herziening van het schadeprotocol dat de
NCG aan de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen ter advies heeft
voorgelegd. Deze fase van de herziening is erop gericht om de wijzigingen uit het
meerjarenprogramma van de NCG, de samenwerkingsafspraken tussen
NCG/NAM/EZ en suggesties uit het onderzoek van Lysias en het APE-
klanttevredenheidsonderzoek verwerken in het huidige schadeprotocol. De
bespreking in de stuurgroepen van dit tekstvoorstel van de NCG heeft
plaatsgevonden op respectievelijk 20 en 23 juni. Drie partijen 

 hebben vervolgens een
schriftelijke reactie ingediend. Deze en uw inbreng verwerkt de NCG in een
aangepast tekstvoorstel dat vervolgens als advies aan NAM zal worden
aangeboden. Hiermee geeft de NCG de toezegging vorm uit het MJP dat de NCG
een periodieke herziening van het schadeprotocol uitvoert.
 
Graag wil de NCG u via deze weg vragen om ook uw advies uit te brengen op dit
voorstel. Om u alvast duiding te geven over een aantal belangrijke punten die alle
drie partijen naar voren hebben gebracht, heb ik deze voor u geïnventariseerd.
Ook heb ik aangegeven met welke conclusie deze punten door de NCG met 

 zijn besproken op  zodat u weet hoe dit in het door NCG
aangepaste tekstvoorstel landt.
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(De kwaliteitsslag
met betrekking tot experts wordt vormgegeven in fase 2, waarbij
stuurgroepen advies kunnen geven over de voorstellen die NAM hiertoe zal
doen).

       

 In 2e fase van herziening kunnen stuurgroepen advies geven
over de onderzoeksopdracht).

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Te hanteren termijnen voor CVW en
bewoners kunnen niet voor de ene partij streeftermijnen (CVW) en voor de
andere partij een reactietermijn (bewoners). (Dit punt wordt meegenomen
in het aangepaste tekstvoorstel van NCG voor NAM).

Hiermee wordt duidelijk dat het grootste deel van deze fundamentele punten
verder worden uitgewerkt in fase 2. Met  is besproken dat hij tijdens de
startbijeenkomst van fase 2 aanwezig is, om aan te geven welke signalen over de
werking van het huidige schadeprotocol de Raadsman bereiken en in de herziening
kunnen worden meegenomen.
 
Graag zijn wij uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.
 
Vriendelijke groet,

 
 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 
 



Van:
Aan: @icloud.com; "secretariaat@tcbb.nl"
Cc:  Boer, J. de (Jeroen)
Onderwerp: RE: Aanstaande aanpassing schadeprotocol NAM
Datum: dinsdag 12 juli 2016 17:00:00
Bijlagen: 11b. 20160620 Schadeprotocol Groningen - -.pdf

Geachte ,
 
Op 16 juni jl. heeft Jeroen de Boer aan u gevraagd of u aan de Commissie wil voorleggen om
een advies te geven op het tekstvoorstel voor de eerste fase van herziening van het
schadeprotocol voor de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Uw secretaris geeft
aan dat in de commissievergadering van juni besproken is dat de Tcbb hieraan gehoor wil
geven.
 
Deze fase van de herziening hiervan is erop gericht om de wijzigingen uit het
meerjarenprogramma van de NCG, de samenwerkingsafspraken tussen NCG/NAM/EZ en
suggesties uit door Lysias en APE klanttevredenheidsonderzoeken te verwerken in het huidige
schadeprotocol. NAM is eigenaar van het schadeprotocol. Het tekstvoorstel dat door de NCG is
ontwikkeld is ter advisering aan de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep voorgelegd op
respectievelijk 20 en 23 juni. Drie partijen 

 hebben vervolgens een schriftelijke reactie ingediend. Deze en uw inbreng verwerkt
de NCG in een aangepast tekstvoorstel dat vervolgens als definitief advies aan NAM zal worden
aangeboden. Hiermee geeft de NCG de toezegging vorm uit het MJP dat de NCG een periodieke
herziening van het schadeprotocol uitvoert.
 
Graag wil de NCG u via deze weg vragen om uw advies uit te brengen op dit voorstel. Om u
alvast duiding te geven over een aantal belangrijke punten die alle drie bovenstaande partijen
naar voren hebben gebracht, heb ik deze voor u geïnventariseerd. Ook heb ik aangegeven met
welke conclusie deze punten door de NCG met  zijn besproken op 4 juli jl.,
zodat u weet hoe dit in het door NCG aangepaste tekstvoorstel landt.

-       

       
 (De kwaliteitsslag

met betrekking tot experts wordt vormgegeven in fase 2, waarbij stuurgroepen advies
kunnen geven over de voorstellen die NAM hiertoe zal doen).

-       

In 2e fase van herziening kunnen stuurgroepen advies geven over de
onderzoeksopdracht).

-       Te hanteren termijnen voor CVW en bewoners kunnen niet voor de ene partij
streeftermijnen (CVW) en voor de andere partij een reactietermijn (bewoners). (Dit
punt wordt meegenomen in het aangepaste tekstvoorstel van NCG voor NAM).

Hiermee wordt duidelijk dat het grootste deel van deze fundamentele punten verder worden
uitgewerkt in fase 2 van de herziening van het protocol.
 
Graag zijn wij uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.
 
Vriendelijke groet,

 
 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
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Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 
 
 
Van: Boer, J. de (Jeroen) 
Verzonden: donderdag 16 juni 2016 20:11
Aan: @icloud.com; secretaris@tcbb.nl
CC: @shell.com; 
Onderwerp: Aanstaande aanpassing schadeprotocol NAM
 
Geachte ,
 
Bijgaand wil ik u graag informeren dat de NCG - conform het meerjarenprogramma - het
geactualiseerde schadeprotocol van NAM de komende weken bespreekt met de
bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroep die de NCG adviseert over alles wat met het
MJP van doen heeft. De actualisatie ziet op aanpassing van het protocol naar aanleiding
van het MJP en Lysias. Na bespreking en verwerking van de adviezen van de
stuurgroepen wordt u ook geconsulteerd over de aanpassingen. Het leek ons goed om u
hierover alvast te informeren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jeroen de Boer
Kabinetschef Nationaal Coördinator Groningen
 
Nationaal Coördinator Groningen
Waagstraat 1 | 9712 JX  Groningen | 
Postbus 3006 | 9701 DA Groningen
------------------------------
M:  
E: @nationaalcoordinatorgroningen.nl
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: agendapunt schadeprotocol R&P overleg
Datum: vrijdag 15 juli 2016 12:20:00
Bijlagen: 20160715 Oplegnotitie reactie inbreng stuurgroepen.docx

Reactiebrief GBB en Gasberaad.docx
20160715 Reactie opmerking Provincie2.docx
20160715 Reactie NCG op memo Gasberaad2.docx
20160715 Reactie NCG op memo GBB.docx

Hallo ,
 
Op de valreep voor het agendapunt ‘schadeprotocol’ tijdens overleg R&P van a.s. maandag de
complete set van 5 documenten: notitie schadeprotocol, brief aan partijen en 3 bijlages.
 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2016 9:07
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: reactie op document GBB
 
Hallo ,
 
Hierbij stuur ik jullie de oplegnotitie 

 

 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: donderdag 14 juli 2016 21:11
Aan: 
CC: 
Onderwerp: reactie op document GBB
 
Hallo ,
 

 
Groet,

 
@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
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--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Oplegnotitie reactie inbreng Groninger Bodembeweging, Gasberaad en Provincie 
15 juli 2016 
 
Doel: ter bespreking 
 
Inleiding: 
In het Meerjarenprogramma is met betrekking tot het schadeprotocol voor reguliere schade het 
volgende opgenomen: “Op aangeven van de NCG stelt de NAM de protocollen opnieuw vast. De 
werkafspraken die gemaakt worden tussen de NAM, het CVW en de NCG, worden voorgelegd aan de 
stuurgroepen. De schadeprotocollen en de rapportages worden met de maatschappelijke en 
bestuurlijke stuurgroep besproken.” NAM is eigenaar van het schadeprotocol. De herziening van het 
protocol verloopt in 3 fases: in de eerste fase worden de aanpassingen uit het MJP, de 
samenwerkingsafspraken en de onderzoeken van Lysias en APE doorgevoerd. In de tweede fase 
worden meer fundamentele wijzigingen, in overleg met de stuurgroepen, voorgesteld en uitgewerkt. 
In de derde fase wordt bezien of het mogelijk is met een volledig andere manier van het vaststellen 
van schade te kunnen gaan werken.  
 
Stand van zaken: 
De inzet van de NCG voor wijzigingen in de eerste fase van herziening van het protocol is in de vorm 
van een overzichtslijst van voorgestelde wijzigingen besproken in de stuurgroepen van april. Het 
proces tot herziening van het schadeprotocol is besproken in de stuurgroepen van mei. Een 
tekstvoorstel voor de aanpassing van het protocol (opgesteld in overleg met NAM en CVW) is 
vervolgens besproken in de stuurgroepen van juni. Dit heeft geleid tot de inbreng van een schriftelijke 
reactie door 3 partijen: Groninger Bodembeweging, Gasberaad en provincie. Groninger 
Bodembeweging en Gasberaad hebben hun schriftelijke reactie op 4 juli in een gesprek met de NCG 
toegelicht. In de bijlage treffen jullie de reactie van de NCG op de inbreng van deze partijen: 

- Bijlage 1: Groninger Bodembeweging 
- Bijlage 2: Gasberaad (nazending) 
- Bijlage 3: Provincie (nazending) 

 
Er zijn een aantal hoofdpunten te destilleren waar bovenstaande partijen het over eens zijn:  

- Het schadeprotocol en het handboek aardbevingsschade vormen samen de basis voor de 
schade-experts om schade te kunnen vaststellen. Het protocol wordt herzien, maar de 
stuurgroepen willen ook betrokken worden bij herziening van het handboek 
aardbevingsschade.  Dit punt is overgeheveld naar fase 2. 

- Partijen zijn het eens dat er een kwaliteitsslag nodig is voor het vaststellen van 
aardbevingsschade bij eerstelijns-, contra-experts en de schaderapportages, maar willen in 
deze herziening hier niet op voorsorteren, maar betrokken worden bij de uitwerking. Dit punt 
is overgeheveld naar  fase 2. 

- NCG constateert dat er een wens is tot meer herstel van schade in plaats van uitbetaling van 
het compensatiebedrag. In dit kader is opgenomen dat in tweede instantie, op verzoek van de 
bewoner, calculatie van het compensatiebedrag optreedt. Partijen zijn het eens met het 
principe, maar niet eens met de opnemen van dit punt in fase 1 van de herziening. Dit punt is 
overgeheveld naar  fase 2. 

- In het protocol werd de term streeftermijn en reactietermijn beiden gebruikt, constateerde 
partijen. Dit punt wordt in het aangepaste tekstvoorstel verduidelijkt.  

 
Verdere proces: 
Het verdere proces houdt in dat de NCG deze reacties zal verwerken in een aangepast tekstvoorstel, 
dat vervolgens aan NAM zal worden aangeboden. NAM herziet vervolgens op basis hiervan het 
protocol. Voor de start van de tweede fase van de herziening van het protocol wordt eind augustus 
een startbijeenkomst georganiseerd voor de stuurgroepen.   
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Van:
Aan:
Cc: Boer, J. de (Jeroen); 
Onderwerp: gewijzigde datum werksessie herziening schadeprotocol
Datum: vrijdag 22 juli 2016 16:39:00
Bijlagen: FW gewijzigde uitnodiging werksessie herziening schadeprotocol 26082016.msg

gewijzigde uitnodiging werksessie herziening schadeprotocol 26082016.msg

Hallo ,
 
Zoals wij al anderhalve week terug telefonisch bespraken, is het inderdaad het beste gebleken
om de werksessie over het schadeprotocol te verplaatsen van 4 augustus naar een andere
datum, ivm de vele afmeldingen door de vakantie. Deze alternatieve datum is vrijdag 26
augustus geworden. Zie voor de planning van de dag ook de mails in de bijlage aan de
stuurgroepen. De dag is verdeeld in een ochtenddeel (maatschappelijke stuurgroep) en
middagdeel (bestuurlijke stuurgroep).
 
Vanuit de NCG lijkt het ons een meerwaarde als vanuit de Onafhankelijk Raadsman tijdens
deze sessie, op basis van de bij jullie binnengekomen klachten en informatieverzoeken, duiding
gegeven kan worden aan hetgeen er tijdens de sessie(s) wordt aangedragen als kritische noten
over (de werking van) het schadeprotocol. Het doel van de dag is om zoveel mogelijk
voorstellen tot wijziging van het protocol te inventariseren en mogelijk kunnen we, mede aan
de hand van jouw inbreng over het aantal klachten op specifieke onderwerpen, een prioritering
maken. Daarnaast kun je meekijken of de inventarisatie in de stuurgroepen overeenkomt met
wat jullie aan signalen en klachten binnenkomen. Dit is dus een vrij ‘droge’, feitelijke inbreng
vanuit de OR. Telefonisch gaf je aan dat je die inbreng graag wilt geven. Wat mij betreft kun je
kiezen of je bij de ochtend- of middagdeel of bij beiden aanwezig wilt zijn.
 
Wil je laten weten of je aanwezig kunt zijn op deze dag? Alvast bedankt!

Groet,

 
 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: gewijzigde uitnodiging werksessie herziening schadeprotocol 26082016
Datum: vrijdag 22 juli 2016 16:07:30

Hierbij
 
Van:  
Verzonden: vrijdag 22 juli 2016 14:13
Aan: ' @provinciegroningen.nl'; 

'
Onderwerp: gewijzigde uitnodiging werksessie herziening schadeprotocol 26082016
 
Geachte leden van de bestuurlijke stuurgroep, beste ambtelijke vertegenwoordigers,
 
Op 7 juli heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een werksessie op
4 augustus a.s. waarin de herziening van het schadeprotocol centraal staat. Vanwege
het aantal afmeldingen voor deze bijeenkomst, mede in verband met de vakantie,
willen we de bijeenkomst op deze datum laten vervallen. Er is een alternatieve
datum gevonden op vrijdag 26 augustus. Wilt u aan deze sessie deelnemen dan
ontvangen wij graag uw aanmelding via:

@nationaalcoordinatorgroningen.nl
 
Hieronder vindt u nogmaals de details van de uitnodiging.
---
 
Zoals besproken tijdens de stuurgroep van 26 mei 2016 worden er door de NCG een
werksessie georganiseerd die fungeert als startbijeenkomst voor de 2e fase van de herziening
van het schadeprotocol. Op vrijdag 26 augustus, zal deze bijeenkomst plaatsvinden. De sessie
heeft als doel om aan de hand van de op dit moment belangrijkste aandachtspunten in de tekst
en/of praktische uitwerking van het protocol te inventariseren en met een lijst van suggesties
te komen voor wijzigingen van de tekst of procedure. Dit betekent dat ook CVW een toelichting
geeft op de wijze waarop het protocol in de praktijk wordt toegepast en welke uitdagingen zij
hierbij aantreffen.
 
Op hoofdlijnen ziet de werksessie er als volgt uit:
12.00-13.00    : 
13.15-14.15    : toelichting door het CVW op het proces van schadeafhandeling (max. 1 uur)
14.15-16.00    : Werksessie
 
U ontvangt t.z.t een definitieve opzet van het inhoudelijke programma en een (korte)
voorbereiding.           
 
Locatie
De sessie vindt plaats in het 

 
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze sessie dan stellen wij het op prijs wanneer u zich hiervoor
aanmeldt. U kunt dit kenbaar maken door u aan te melden via het volgende e-mailadres:

@nationaalcoordinatorgroningen.nl
 
Met vriendelijke groet,
 

 Nationaal Coördinator Groningen
------------------------------
Nationaal Coördinator Groningen
Waagstraat 1 | 9712 JX  Groningen
Postbus 3006 | 9701 DA Groningen
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------------------------------
M 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
----------------------------------------------
Aanwezig van maandag t/m vrijdag
 
 



Van:
Aan:

Cc: Boer, J. de (Jeroen); 
Onderwerp: gewijzigde uitnodiging werksessie herziening schadeprotocol 26082016
Datum: vrijdag 22 juli 2016 14:17:22

Geachte leden van de maatschappelijke stuurgroep,
 
Op 7 juli heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een werksessie op
4 augustus a.s. waarin de herziening van het schadeprotocol centraal staat. Vanwege
het aantal afmeldingen voor deze bijeenkomst, mede in verband met de vakantie,
willen we de bijeenkomst op deze datum laten vervallen. Er is een alternatieve
datum gevonden op vrijdag 26 augustus. Wilt u aan deze sessie deelnemen dan
ontvangen wij graag uw aanmelding via:

@nationaalcoordinatorgroningen.nl
 
Hieronder vindt u nogmaals de details van de uitnodiging.
---
 
Zoals besproken tijdens de stuurgroep van 26 mei 2016 worden er door de NCG een
werksessie georganiseerd die fungeert als startbijeenkomst voor de 2e fase van de herziening
van het schadeprotocol. Op vrijdag 26 augustus, zal deze bijeenkomst plaatsvinden. De sessie
heeft als doel om aan de hand van de op dit moment belangrijkste aandachtspunten in de tekst
en/of praktische uitwerking van het protocol te inventariseren en met een lijst van suggesties
te komen voor wijzigingen van de tekst of procedure. Dit betekent dat ook CVW een toelichting
geeft op de wijze waarop het protocol in de praktijk wordt toegepast en welke uitdagingen zij
hierbij aantreffen.
 
Op hoofdlijnen ziet de werksessie er als volgt uit:
 
9.00-10.00      : toelichting door het CVW op het proces van schadeafhandeling (max. 1 uur)
10.15-12.00    : Werksessie
12.00-13.00    :
 
U ontvangt t.z.t een definitieve opzet van het inhoudelijke programma en een (korte)
voorbereiding.           
 
Locatie
De sessie vindt plaats in het 

 
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze sessie dan stellen wij het op prijs wanneer u zich hiervoor
aanmeldt. U kunt dit kenbaar maken door u aan te melden via het volgende e-mailadres:
secretariaatms@nationaalcoordinatorgroningen.nl
 
Met vriendelijke groet,
 

 Nationaal Coördinator Groningen
------------------------------
Nationaal Coördinator Groningen
Waagstraat 1 | 9712 JX  Groningen
Postbus 3006 | 9701 DA Groningen
------------------------------
M 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
----------------------------------------------
Aanwezig van maandag t/m vrijdag
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Reactie Onafhankelijke Raadsman op aanpassing schadeprotocol NAM
Datum: zondag 24 juli 2016 18:00:22
Bijlagen: image001.png

image002.jpg
Reactie Onafhankelijke Raadsman op concept-schadeprotocol.docx
Reactie Onafhankelijke Raadsman op concept-schadeprotocol.pdf

Beste ,
Bijgevoegd vind je de reactie van de Onafhankelijke Raadsman op het eerste concept voor het
nieuwe schadeprotocol. Er zullen redelijk wat punten in staan die in fase 2 of 3 aan bod komen,
maar dat helpt om daar na de vakantie een aanvang mee maken. Zorg jij ervoor dat de reactie bij
de verdere betrokkenen terecht komt? Ik zal ook aanschuiven bij de werksessie na de vakantie.
Voor het gemak heb ik het word-document ook bijgevoegd.
 
Met vriendelijke groet,
 

 Onafhankelijke Raadsman
 
  

 
 
Postbus 19
9919 ZG Loppersum
T: 088-2234455
M: 
E: info@onafhankelijkeraadsman.nl

 
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke
gegevens. Met uitzondering van de geadresseerde is het niet toegestaan deze e-mail en
eventuele bijlagen openbaar te maken, te kopiëren of te verspreiden. Indien u deze e-mail
abusievelijk heeft ontvangen, verwijder deze dan en neem contact op met de afzender.
De afzender staat niet in voor de juiste en complete verzending van deze e-mail, noch is zij
aansprakelijk voor een vertraagde ontvangst hiervan.

 
 
 
 

Van: ) [mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl] 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 15:48
Aan: info@onafhankelijkraadsman.nl
CC: 

 Boer, J. de (Jeroen)
Onderwerp: RE: Aanpassing schadeprotocol NAM
 
Geachte ,
 
Op 16 juni jl. heeft Jeroen de Boer aan u gevraagd of u een advies wil geven op het
tekstvoorstel voor de eerste fase van herziening van het schadeprotocol dat de NCG aan de
maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen ter advies heeft voorgelegd. Deze fase van de
herziening is erop gericht om de wijzigingen uit het meerjarenprogramma van de NCG, de
samenwerkingsafspraken tussen NCG/NAM/EZ en suggesties uit het onderzoek van Lysias en
het APE-klanttevredenheidsonderzoek verwerken in het huidige schadeprotocol. De bespreking
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in de stuurgroepen van dit tekstvoorstel van de NCG heeft plaatsgevonden op respectievelijk 20
en 23 juni. Drie partijen 
hebben vervolgens een schriftelijke reactie ingediend. Deze en uw inbreng verwerkt de NCG in
een aangepast tekstvoorstel dat vervolgens als advies aan NAM zal worden aangeboden.
Hiermee geeft de NCG de toezegging vorm uit het MJP dat de NCG een periodieke herziening
van het schadeprotocol uitvoert.
 
Graag wil de NCG u via deze weg vragen om ook uw advies uit te brengen op dit voorstel. Om
u alvast duiding te geven over een aantal belangrijke punten die alle drie partijen naar voren
hebben gebracht, heb ik deze voor u geïnventariseerd. Ook heb ik aangegeven met welke
conclusie deze punten door de NCG met  zijn besproken op 4 juli jl., zodat u
weet hoe dit in het door NCG aangepaste tekstvoorstel landt.

-       

       
 (De kwaliteitsslag

met betrekking tot experts wordt vormgegeven in fase 2, waarbij stuurgroepen advies
kunnen geven over de voorstellen die NAM hiertoe zal doen).

-       

 In 2e fase van herziening kunnen stuurgroepen advies geven over de
onderzoeksopdracht).

-       Te hanteren termijnen voor CVW en bewoners kunnen niet voor de ene partij
streeftermijnen (CVW) en voor de andere partij een reactietermijn (bewoners). (Dit
punt wordt meegenomen in het aangepaste tekstvoorstel van NCG voor NAM).

Hiermee wordt duidelijk dat het grootste deel van deze fundamentele punten verder worden
uitgewerkt in fase 2. Met  is besproken dat hij tijdens de startbijeenkomst van fase 2
aanwezig is, om aan te geven welke signalen over de werking van het huidige schadeprotocol
de Raadsman bereiken en in de herziening kunnen worden meegenomen.
 
Graag zijn wij uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.
 
Vriendelijke groet,

 
 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen

--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres:
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: reactie Tcbb op tekstvoorstel schadeprotocol
Datum: donderdag 4 augustus 2016 10:10:06
Bijlagen: EERSTE FASE HERZIENING SCHADEPROTOCOL+JG 02-08-2016.docx

ATT00001.htm

Geachte ,

hierbij stuur ik u het advies van de Tcbb. Het zal ongetwijfeld worden besproken 
in het kwartaaloverleg NCG/Tcbb op 11 augustus a.s.

Vriendelijke groet,

Op 2 aug. 2016, om 10:55 heeft  
< @nationaalcoordinatorgroningen.nl> het volgende 
geschreven:

Geachte ,
 
Dank voor uw reactie! Ik wacht af.
 
Met vriendelijke groet,

 
 
Van:  [mailto: @icloud.com] 
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2016 10:31
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Fwd: reactie Tcbb op tekstvoorstel schadeprotocol
 
Geachte ,
 

, maar wij zorgen er voor dat u uiterlijk donderdag 12 
uur ons advies hebt.
Vriendelijke groet,

 

Begin doorgestuurd bericht:
 
Van: " " < @rvo.nl>
Onderwerp: FW: reactie Tcbb op tekstvoorstel schadeprotocol
Datum: 1 augustus 2016 15:12:01 CEST
Aan: ' ' < @icloud.com>
 
Beste ,

Zie hieronder de reactie va  van de NCG inzake reactie Tcbb op 
tekstvoorstel schadeprotocol

Heeft u vragen of opmerkingen over dit bericht? 
U kunt mij bereiken via dit e-mailadres en onderstaand telefoonnummer.
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Met vriendelijke groet, 

........................................................................
Technische commissie bodembeweging
Postadres: Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 
E @rvo.nl
I www.tcbb.nl
........................................................................
Afwezig op vrijdag
 
 
Van:  
Verzonden: maandag 1 augustus 2016 8:56
Aan: 
Onderwerp: Re: reactie Tcbb op tekstvoorstel schadeprotocol
 
Hallo ,
 
Dank voor je reactie!  

 
 

 
Groet

Op 1 aug. 2016 om 08:18 heeft  
< @rvo.nl> het volgende geschreven:

Beste ,

No worries. Ik vat het niet op als ‘spammen’.

Terugkoppeling uit de Tcbb-vergadering van afgelopen donderdag:
Het onderwerp is even aan bod geweest. 
Er zijn opmerkingen vanuit de Tcbb inzake het protocol.
De reacties zullen schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit bericht? 
U kunt mij bereiken via dit e-mailadres en onderstaand 
telefoonnummer.

Met vriendelijke groet, 

........................................................................
Technische commissie bodembeweging
Postadres: Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 
E @rvo.nl
I www.tcbb.nl
........................................................................
Afwezig op vrijdag



 
 

 

Met vriendelijke groet,

 
Van:  
Verzonden: vrijdag 29 juli 2016 8:56
Aan: 
Onderwerp: reactie Tcbb op tekstvoorstel schadeprotocol
 
Hallo , 
 
Deze mail is niet bedoeld om je te spammen over de voortgang van 
de reactie van de Tcbb op het schadeprotocol van NAM, maar 
bedoeld om te vragen hoe de bespreking van dit punt gisteren 
verliep in de vergadering (veel of weinig opmerkingen) en wanneer 
je haalbaar acht om een reactie op te stellen.  

 
 

 
 

 
 
Alvast dank en veel succes, 
Groet,

 
 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------
Nationaal Coordinator Groningen
Interim teamleider schade
--------------------------------------------------------------------------------------
Postadres: 
Nationaal Coordinator Groningen
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
--------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekadres: 
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, 
Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 
ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the



risks inherent in the electronic transmission of messages.



 
 

 

 

 

 

  

Omschrijving Overleg NCG-NAM-CVW 
Voorzitter  
Notulist  
Vergaderdatum en -tijd 29 augustus 2016, 9.30 uur – 11.00 uur 
Locatie NCG Waagstraat 1,  Groningen 
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

Behandeld door 
  

 

@nat onaalcoordinator
groningen.nl 

 
Datum 
26 maart 2018 

Kenmerk 
NCG /  

Bijlage(n) 
 

1. Opening en mededelingen 
 

2.  

 
3.  

 
4.  

 
5.  

 
 

6.  
 

 
7.   

 
 

8.   
 

 
9.   

 
 

10. Onderzoek naar uitwerking van het schadeprotocol in de praktijk / 
audit CVW 
(notitie ter kennisname) 

 
11.   

 
12. Rondvraag en sluiting 
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Van: @shell.com
Aan:
Cc: @shell.com
Onderwerp: RE: Reactie NAM eerste fase schadeprotocol
Datum: dinsdag 20 september 2016 10:02:40

,

Dit wordt besproken tussen  en Hans.

Tel: 
Email: @Shell.com
Internet: http://www.shell.com
 

-----Original Message-----
From:  [mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl]
Sent: donderdag 15 september 2016 17:05
To: 
Cc: Boer, J. de (Jeroen); 
Subject: RE: Reactie NAM eerste fase schadeprotocol

Hallo ,

Kunnen jullie aangeven of onderstaande gaat lukken? Als de reactiebrief op de brief van NCG over
het schadeprotocol eerste fase in concept in het operationeel overleg ligt (en de maandag erop in
strategisch overleg), hebben we vóór de volgende stuurgroepen (eerste is 26 september in de
middag) een reactie voor de stuurgroepen. Het zou erg mooi zijn als we deze eerste fase van de
herziening op deze wijze kunnen afronden.

Ik hoor het graag,

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 
Verzonden: woensdag 14 september 2016 14:19
Aan: @shell.com;
CC: Boer, J. de (Jeroen); 
Onderwerp: Reactie NAM eerste fase schadeprotocol

Hallo 

Zoals we vorige week vrijdag al kort bespraken, is afgelopen maandag tijdens strategisch overleg
tussen  en Hans, in aanwezigheid van , gesproken over de afronding van fase 1 van het
schadeprotocol. Ik heb begrepen dat er onderlinge overeenstemming is bereikt.

Om deze herziening netjes af te ronden, is het nodig dat NAM een brief schrijft aan de NCG in
reactie op de aanbiedingsbrief van het tekstvoorstel van de NCG. Het eerste concept zal hiertoe
aangepast moeten worden. Gezien de afspraken van afgelopen maandag zal deze brief korter zijn.
De beste route voor deze brief is om deze volgende week woensdag in het operationeel overleg in
te brengen.

Daarnaast willen we deze herziening zo snel mogelijk laten intreden. Kunnen jullie laten weten
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wanneer dit is?

Alvast dank voor jullie reactie,
Groet



 
 

, Jeroen de 
Boer,  

 

 

 

  
Omschrijving Verslag Operationeel Verslag Schade 9 nov 2016 
Voorzitter Jeroen de Boer 
Vergaderdatum en -tijd 9 november 2016, 15.00 uur - 16.00 uur 
Locatie NAM 
Aanwezig  

Jeroen de Boer,  
 

Afwezig  
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

Behandeld door 
   

 
 

@nationaalcoordinatorg
roningen.nl 

 
Datum 
26 maart 2018 

Kenmerk 
NCG / 16173305 

Kopie aan 
 

Bijlage(n) 
 

 
Vergaderpunten 

1. Opening 
 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 2 november 2016 
Aantal wijzigingen: 
Schadeprotocol is operationeel per 1 november en op site van NAM, NCG, 
CVW te vinden (bij 3). 

 
  

 
 

 
 

 
Naar aanleiding van de actiepunten: 
Van de cases van Nedmag zijn 14 cases bekend bij CVW. Deze 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

JellemaV
Getypte tekst
50

JellemaV
Getypte tekst
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG / 16173305 

 3. Mededelingen 
Nvt 
 

4.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

6.  
  

 
 

 
 

   
 

7.  
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG / 16173305 

  

 
Jeroen  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

Jeroen licht toe:  
   

 
 
 

 
 

8. Rondvraag 
  

 
 

  
 

 
 

9. Sluiting 
 
 
 
 
 

Datum 
afspraak 

Afspraak Actiehouder Deadline Agenda 
OO 

26/10/16  
 

 
 

   

02/11/16  
 

 
 

30 nov  
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG / 16173305 

 

02/11/16 CVW levert informatie over 
verbeteringen die zij willen 
doorvoeren in het 
schadeproces. 

 30 nov  

02/11/16  
 

 10 nov  

02/11/16  

 
 

 

 

 
Jeroen 

21 nov  

09/11/16  
 
 

 
 

 10 nov 
 
21 nov 

 

09/11/16   30 nov  

09/11/16  
 

 
 

23 nov  

 



 
 

 
 

 

 

 

  
Omschrijving Verslag Operationeel overleg schade 7/12 
Voorzitter Jeroen de Boer 
Vergaderdatum en -tijd 7 december 2016, 12.30 uur - 13.30 uur 
Locatie * 
Aanwezig  

 
Afwezig  
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

Behandeld door 
   

 
 

@nationaalcoordinatorg
roningen.nl 

 
Datum 
26 maart 2018 

Kenmerk 
NCG / 16189859 

Kopie aan 
 

Bijlage(n) 
 

 
Vergaderpunten 

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering d.d. 9 november 2016 (niet besproken) 
3. Mededelingen 

 
4.  
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG / 16189859 

  
 

 
 
 

 
 

5. Schadeprotocol + Handboek 
Signaal van de maatschappelijke stuurgroep wordt gedeeld. NAM kan zich 
er in vinden de verwijzing naar de maatschappelijke stuurgroep uit het 
schadeprotocol te verwijderen, evenals het Handboek. 
 

6.  
 

 
 

 

 
 

7.  
 
 

 
 

 
 

8. Monumenten 
 licht kort de essentie van het gesprek toe dat heeft plaatsgevonden  

met NAM over monumenten. De meeste geconstateerde zaken zullen 
kunnen worden meegenomen in een nieuw schadeprotocol. Verder is 
afgesproken dat zoveel mogelijk aanwezige monumentenkennis wordt 
ingezet bij het bepalen van schade. CVW bevestigt dat dit al op deze 
manier loopt. 
 

9.  
 

 
10. Rondvraag 

 
 

 
11. Sluiting 
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG / 16189859 

 

Datum 
afspraak 

Afspraak Actiehouder Deadline Agenda 
OO 

26/10/16  
 

 
 

   

02/11/16  
 

 10 nov  

02/11/16  

 
 

 

 

 
Jeroen 

21 nov  

09/11/16  
 

 
 

23 nov  
 

07/12/16   14 dec  

07/12/16 Verwijzing MS en handboek 
worden uit schadeprotocol 
verwijderd. 

 dec  

07/12/16 
 

  

 
 

 14/12 

07/12/16  
 

 

   14/12 

07/12/16 Update schaderapport wordt 
gedeeld 

 14/12  

 



Van:
Aan: @shell.com;  @cvw.nl; 
Cc: " @shell.com"; Boer, J. de (Jeroen); 

@shell.com"
Onderwerp: stukken operationeel overleg
Datum: dinsdag 21 februari 2017 12:27:07
Bijlagen: Verslag operationeel overleg NCG NAM CVW 08022017.docx

NL2340-32189 Eindrapport Praktische uitwerking schadeprotocol Centrum Veilig Wonen (versie 16 februari
2017).docx
NL2340-32189 Eindrapport Praktische uitwerking schadeprotocol Centrum Veilig Wonen (versie 16 februari
2017).pdf

Dag allen,
Hierbij de stukken voor het operationeel overleg schade morgen.
Jeroen is er niet,  heeft zich afgemeld.

: wil je laten weten of er al een document te delen is over ? Anders kan het beter
van de agenda af.
Hartelijke groet,

------------------------------

Nationaal Coördinator Groningen
Paterswoldseweg 1 | 9726 BA Groningen 
Postbus 3006 | 9701 DA Groningen
------------------------------
M 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
----------------------------------------------
Afwezig op donderdag- en vrijdagmiddag
De NCG is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten, provincie Groningen en Rijk.
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Omschrijving Verslag Operationeel overleg schade  
Voorzitter  
Vergaderdatum en -tijd 8 februari 2017, 15.30 uur - 16.00 uur 
Locatie NCG 
Aanwezig  
 

 
 

Afwezig Jeroen de Boer,  
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

Behandeld door 
  

 
 

@nationaalcoordinatorg
roningen.nl 

 
Datum 
8 februari 2017 

NCG /  

Kopie aan 
 

Bijlage(n) 
 

1. Welkom 
 

2. Mededelingen  
Afmelding  en Jeroen de Boer 

 
 

 
3. Verslag vergadering d.d. 1 februari 2017 

•  

 

 
 
Actiepunten vorige vergadering: 
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG /  

 

•  
  

• 1/ 2 Schadeprotocol. NAM zal de tekst van het protocol aanpassen 
(actualiseren van twee zinnen) samen met NCG. NAM zal dan CVW de 
opdracht geven de tekst in het protocol op de site aan te passen. 

•  

 
4.  

 
 

  
 

 
 
5.  

 
  

 
 

 
 

 
  

   
6. Rondvraag en sluiting 

 
 

 
 

 
 

 
 

De vergadering wordt gesloten. 
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Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG /  

 

 
 

Datum 
afspraak 

Afspraak Actiehou
der 

Deadlin
e 

Agen
da OO 

02/11/16  
 

 

   

07/12/16  

 

     

01/02/20170  
 

 

   

01/02/2017  

 

 
 

 08/03/
2017 

01/02/2017 Rondvraag: Schadeprotocol. Graag laatste versie 
delen. Aanpassing i.o.v. NAM aan CVW in 
afstemming met NCG. 

 

z.s.m. 22/02
2017 

01/02/2017  
 

 

Begin 
feb 

22/02/
2017 

08/02/2017    22/02/
2017 

 
 



Van:
Aan: ; Alders, J.G.M. (Hans); 

Cc: Boer, J. de (Jeroen); 

 @delfzijl.nl; @slochteren.nl; 
@appingedam.nl); 

@demarne.nl); @groningen.nl);
@menterwolde.nl);

@tenboer.nl); @winsum.
 @provinciegroningen.nl;

Onderwerp: Vergaderstukken Bestuurlijke Stuurgroep 09/03
Datum: dinsdag 28 februari 2017 16:42:45
Bijlagen: 00. 2017-03-09 agenda Bestuurlijke Stuurgroep.pdf

06. Plan van aanpak nieuw schadeprotocol (bespreeknotitie).pdf
06. Plan van aanpak nieuw schadeprotocol (memo).pdf
06. Plan van aanpak nieuw schadeprotocol (pva).pdf

15. Onderzoek Ecorys ‘uitwerking schadeprotocol’ (rapport).pdf

Geachte leden van de Bestuurlijke Stuurgroep,
Bijgaand treft u de stukken aan ten behoeve van de vergadering van de Bestuurlijke
Stuurgroep van 9 maart, 13:00 uur.
Het verslag van de stuurgroep leefbaarheid van 19 januari (agendapunt 3c) zal later deze week
nagezonden worden zodra deze wordt vastgesteld door de stuurgroep leefbaarheid (2 maart).
Ook het verslag van de Bestuurlijke Stuurgroep van 26 januari zal later deze week nagezonden
worden.
De vergadering vindt plaats in dorpshuis ‘
Met vriendelijke groet,

-----------------------------

Nationaal Coördinator Groningen
Paterswoldseweg 1 | 9726 BA Groningen
Postbus 3006 | 9701 DA Groningen
-----------------------------
M 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
-----------------------------
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De NCG is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten, provincie Groningen en
Rijk
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6. Plan van aanpak nieuw schadeprotocol 

Ter bespreking. Bijgevoegd is een bespreeknotitie van de NCG en een plan van aanpak schade 
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06. Plan van Aanpak schade 2017 

 
 
Bespreekpunten 

- De stuurgroepen wordt gevraagd kennis te nemen van het voorgenomen 
Plan van Aanpak Schade voor 2017.  

- De stuurgroepen wordt gevraagd om een reactie over het Plan van Aanpak 
Schade 2017. 

 

Toelichting 

In het MJP 2017-2021 is aangegeven dat het uitgangspunt van de 
schadeafhandeling is dat NAM nog verder op afstand komt te staan, de NCG regie 
voert op de schadeafhandeling, toezicht houdt op CVW en bemiddelt in het geval 
van complexe schades. In dit kader heeft de NCG een plan van aanpak voor 2017 
opgesteld voor het onderwerp schade aan de hand waarvan de NCG dit geheel wil 
vormgeven.  
 
Bijlagen 

- Plan van aanpak schade 2017 
- Memo ‘herziening schadeprotocol’ 
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Inleiding: 

In het Meerjarenprogramma 2017-2021 is in 2017 de herziening van het 
schadeprotocol voorzien. In tegenstelling tot het huidige protocol zal dit keer niet 
de NAM, maar NCG het protocol vaststellen. Deze memo geeft inzicht in het 
proces dat is voorzien en de vragen die op dit moment aan de stuurgroepen wordt 
voorgelegd. In de bijlagen vindt u in concept het plan van aanpak en de opdracht 
aan de commissie. Tijdens de voorbespreking op 14 februari worden alvast eerste 
reacties en suggesties gevraagd, zowel inhoudelijk als daar waar het gaat om 
namen voor experts en begeleidingscommissie. 
 
Toelichting:  

Proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol 

De NCG zal een adviescommissie vragen advies uit te brengen over: 
- Het protocol 
- Kwaliteitscriteria voor experts 
- Onafhankelijk gevalideerd schadevaststellingsmethodiek 

(handboek/kennisbank) 
- Onafhankelijke bepaling effectgebied schadegebied en werkingsgebied 

protocol 
 
Op 9 maart wordt het plan van aanpak en de opdracht aan de commissie met de 
stuurgroepen besproken. De uitkomsten van dit gesprek worden meegenomen in 
de huidige versies. 
 
De wens is dat tijdens het totstandkomingsproces een begeleidingscommissie met 
vertegenwoordiging uit de bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroep actief is, 
opdat de stuurgroepen goed geïnformeerd worden en hun input kunnen geven.  
 
NCG zal het eindadvies van de adviescommissie omzetten in een voorstel tot 
besluit voor een schadeprotocol, inclusief de hierboven genoemde onderdelen, dat 
ter advisering aan de stuurgroepen wordt voorgelegd. NCG zal, gehoord hebbende 
alle partijen, het schadeprotocol vervolgens vaststellen. 
 
Het plan van aanpak inclusief de opdracht aan de commissie zullen in maart aan 
de stuurgroepen worden voorgelegd.  
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Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Kenmerk 

NCG / 17021928 

Vraag aan de stuurgroepen 

1. Wat is uw advies over het plan van aanpak en de opdracht aan de 
adviescommissie? 

2. Heeft u suggesties voor bezetting van de adviescommissie binnen de 
expertisedomeinen zoals gevraagd? 

3. Kunt u zich vinden in de wijze waarop betrokkenheid van de stuurgroep is 
voorzien? 
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Voorwoord 

In Nederland ontstaan aardbevingen vanwege gaswinning. Hierdoor kan fysieke schade aan 
gebouwen ontstaan. Voor de afhandeling van schades is een protocol opgesteld waarin wordt 
beschreven op welke wijze de afhandeling van schades plaatsvindt. Naast dit protocol is een 
praktische handleiding (Handboek Aardbevingsschade) opgesteld voor het identificeren en 
herstellen van aardbeving schade door de verschillende experts. Aanvankelijk verliep de 
schadeafhandeling via de NAM zelf. Sinds 2015 is de schadeafhandeling gefaseerd overgedragen 
aan een uitvoeringsorganisatie (Centrum Veilig Wonen), die in opdracht van de NAM het 
vastgestelde schadeprotocol uitvoert. 

Naast de schadeafhandeling op basis van het schadeprotocol worden door het Centrum Veilig 
Wonen (CVW) ook inspecties van woningen en andere gebouwen uitgevoerd met het oog op 
preventieve versterking. Bij de uitvoering van het genoemde schadeprotocol bleek dat er een paar 
uitwerkingen ontstaan waar geen directe verklaring voor te benoemen is. Dit zijn bijvoorbeeld dat 
bewoners met een erkende schade er lang niet altijd voor kiezen om CVW de schade te laten 
herstellen. 70% van de bewoners kiest voor uitkering van het schadebedrag. Ook reageert een 
grote groep bewoners niet op het aanbod tot schadeherstel en is sprake van een daling van het 
waarderingscijfer voor het CVW. Om meer zicht te krijgen op de gemaakte keuzes van bewoners in 
het gebied en de achterliggende redenen, heeft een grootschalig veldonderzoek plaatsgevonden 
onder de betreffende bewoners in het aardbevingsgebied. Dit veldonderzoek is in opdracht van 
Ecorys uitgevoerd door Dimensus Beleidsonderzoek. 

In deze concept rapportage worden de eerste bevindingen gepresenteerd. Na bespreking met de 
opdrachtgever zal het concept verder worden aangescherpt en (nog) ontbrekende stukken worden 
aangevuld. Vervolgens kan het rapport na afstemming definitief worden gemaakt.
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Management samenvatting 

Inleiding 
Centrum Veilig Wonen (CVW) voert in opdracht van de NAM de afhandeling uit van schades die 
zijn ontstaan door aardbevingen vanwege gaswinning. Dit doen zij door middel van een 
schadeprotocol. Bij de uitvoering van dit schadeprotocol blijkt dat er een paar uitwerkingen ontstaan 
waar geen directe verklaring voor te benoemen is: 

a) 70% van de bewoners kiest voor uitkering van het schadebedrag; 
b) Een grote groep bewoners reageert niet op het aanbod tot schadeherstel; 
c) Het waarderingscijfer voor klanttevredenheid voor het CVW daalt. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben Ecorys en Dimensus in opdracht van de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een enquête-onderzoek uitgevoerd onder bewoners die 
schade gemeld hebben bij het CVW sinds de oprichting in 2015 en van schades die eerder zijn 
aangemeld bij de NAM en zijn overgedragen aan het CVW.  
 
Uitbetaling omdat men liever een eigen aannemer in de hand neemt 
Het merendeel van de mensen die schade laat uitbetalen, kiest voor schade herstel door een eigen 
aannemer. Mensen kiezen hier vooral voor, zodat zij een eigen aannemer in kunnen schakelen. Zij 
willen graag een eigen aannemer, omdat zij de eigen aannemer betrouwbaarder vinden, liever 
eigen verantwoordelijkheid hebben over de financiële afhandeling(15%) of vinden dat de reparatie 
dan beter wordt uitgevoerd (10%). 
 
Van de mensen die heeft gekozen voor de optie om de schade te laten uitbetalen heeft circa 10% 
de schade nog niet hersteld. Een deel (bijna 12%) geeft aan dat zij het geld nog niet op de rekening 
heeft staan. Van bijna 90% die het geld wel heeft ontvangen, geeft het merendeel als antwoord “ik 
heb het nog niet uitgegeven”. Een enkeling geeft aan de uitkering te hebben gebruikt voor de 
aankoop van andere goederen. 
 
Non reactie door contra-expertise 
Ruim driekwart van de respondenten die in het systeem van CVW zijn geregistreerd onder het 
kopje “geen reactie” op het schaderapport geeft in de enquête aan een contra-expert te hebben 
ingeschakeld. Een groot deel van deze groep geeft dan ook aan dat zij vinden dat hun schade niet 
of slechts gedeeltelijk erkend is. Zij hebben inmiddels vervolgstappen ondernomen. Strikt genomen 
heeft een groot deel van deze groep hiermee wel gereageerd, maar niet op het voorstel tot 
schadeherstel. 
 
Positieve beoordeling meldingsproces, maar de klanttevredenheid daalt naarmate het 
proces vordert 
Schademelders zijn positief als het gaat over het meldingsproces van de schades. Binnen alle 
onderscheiden categorieën geeft een grote meerderheid aan dat het meldingsproces gemakkelijk 
is. Dit geeft aan dat de wijze waarop de schade kan worden gemeld goed is georganiseerd.  
Wat met name opvalt, is dat de mate van tevredenheid van de schademelders zakt naar mate men 
verder komt in het schade meldingsproces. In het begin is men nog overwegend tevreden, maar 
naarmate het proces vordert neemt de mate van tevredenheid in iedere doelgroep gaandeweg af. 
Zeker wanneer de uitkomst van het schaderapport niet in lijn is met de verwachtingen van de 
bewoner (een groot deel van de groep “geen reactie” en “schade niet erkend”). Vanuit dit 
perspectief heeft de dalende klanttevredenheid van de laatste tijd niet zozeer te maken met 
slechtere dienstverlening van CVW, maar vooral met een toename van het aantal 
schademeldingen sinds 2015 dat in de eindfase komt. 
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Samenvatting 

1  Aanleiding en doel 
 
Schadeprotocol voor afhandeling schades 
In Nederland ontstaan aardbevingen vanwege gaswinning. Hierdoor kan fysieke schade aan 
gebouwen ontstaan. Voor de afhandeling van schades is een protocol opgesteld waarin wordt 
beschreven op welke wijze de afhandeling van schades plaatsvindt. Naast dit protocol is een 
praktische handleiding (Handboek Aardbevingsschade) opgesteld voor het identificeren en 
herstellen van aardbeving schade door de verschillende experts.  
 
Toepassing schadeprotocol leidt tot ongewenste uitwerkingen 
Aanvankelijk verliep de schadeafhandeling via de NAM zelf. Sinds 2015 is de schadeafhandeling 
gefaseerd overgedragen aan een uitvoeringsorganisatie (Centrum Veilig Wonen), die in opdracht 
van de NAM het vastgestelde schadeprotocol uitvoert. Naast de schadeafhandeling op basis van 
het schadeprotocol worden door het Centrum Veilig Wonen (CVW) ook inspecties van woningen en 
andere gebouwen uitgevoerd met het oog op preventieve versterking. Bij de uitvoering van het 
genoemde schadeprotocol blijkt dat er een paar uitwerkingen ontstaan waar geen directe verklaring 
voor te benoemen is: 

d) 70% van de bewoners kiest voor uitkering van het schadebedrag; 
e) Een grote groep bewoners reageert niet op het aanbod tot schadeherstel; 
f) Het waarderingscijfer voor klanttevredenheid voor het CVW daalt. 

 
Doel  
Het doel van voorliggende studie is meer inzicht te geven in de gemaakte keuzes en de 
achterliggende redenen van de bewoners op de bovenstaande ongewenste uitwerkingen. Om deze 
reden heeft er een veldonderzoek plaatsgevonden onder de betreffende bewoners in het 
aardbevingsgebied.  
 
Onderzoeksvragen  
De genoemde 3 ongewenste uitwerkingen zijn vertaald in een aantal onderzoeksvragen. In de 
navolgende secties worden de gestelde onderzoeksvragen successievelijk beantwoord.  
 
 
2  Uitbetaling schade  
 
1) Wat is de reden dat een groot aantal bewoners het schadebedrag laat uitkeren? 

Van de mensen die het schadebedrag hebben laten uitbetalen en hebben aangeven geen 
gebruik te hebben gemaakt van een aannemer uit het erkenningsregister of een eigen 
aannemer waarbij de financiële afhandeling via CVW verliep is gevraagd waarom men hiervoor 
heeft gekozen. Uit de antwoorden blijkt dat men hiervoor vooral kiest omdat men de eigen 
aannemer betrouwbaarder vindt, liever eigen verantwoordelijkheid heeft over de financiële 
afhandeling(15%) of vindt dat de reparatie dan beter wordt uitgevoerd (10%).  

 
2) Wordt de schade wel of niet hersteld en op basis van welke achterliggende redenering? 

Van diegene die heeft gekozen voor de optie om de schade te laten uitbetalen heeft circa 10% 
de schade nog niet hersteld. De categorie die de schade niet heeft laten herstellen is (via een 
open vraag) gevraagd naar de achterliggende reden. Uit de antwoorden blijkt dat een deel 
(bijna 12%) het geld nog niet op de rekening heeft staan. Van de overige 88% die het geld wel 
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heeft ontvangen, geeft het merendeel als antwoord “ik heb het nog niet uitgegeven”. Een 
enkeling geeft aan de uitkering te hebben gebruikt voor de aankoop van andere goederen. 

 
3) In hoeverre is het moment van schademelding van invloed op de keuze om het schadebedrag 

te laten uitkeren en de schade wel of juist niet te herstellen? 
Gemiddeld genomen hebben gevallen waarbij sprake is van “uitkering schadebedrag“ dit 
eerder gemeld. Zo heeft bijna 87% van diegene die de schade hebben laten uitbetalen, de 
schade gemeld in 2015. Voor de gehele steekproef is dit percentage bijna 76%. Zoals eerder 
opgemerkt is dit niet vreemd vanwege de gestelde termijnen in het meldingsproces. 

 
4) In hoeverre is de locatie (kern of rand van bevingengebied) van invloed op de keuze om het 

schadebedrag te laten uitkeren en de schade wel of juist niet te herstellen?  
Uit de antwoorden op de gestelde vragen hierover blijkt dat er in geval van erkende schade 
relatief vaker gekozen voor uitkering van het schadebedrag indien met dichter bij de kern van 
het gebied woont.  

 
5)  Zijn schademelders die kiezen voor uitbetaling mensen met een hoog/ laag of gemiddeld 

schadebedrag? 
Schademelders die kiezen voor uitbetaling hebben een gemiddeld schadebedrag van 3.183 
euro. Dit bedrag is iets hoger in vergelijking met het gemiddelde schadebedrag (exclusief 
gevallen waarbij schade niet is erkend) van 2.921 euro voor alle categorieën. De verschillen 
zijn derhalve gering.  

 
 
3  Non reactie 
 
6) Wat is de reden dat een groep schademelders, na erkenning van de schade en ontvangst van 

het schaderapport, niet reageert op het voorstel tot herstel van de schade en/of uitkering van 
de schade? 
Van de 254 bevraagde respondenten die in het systeem van CVW zijn geregistreerd onder het 
kopje “geen reactie” geven 104 respondenten (41%) zelf aan dat hun schade niet erkend 
wordt. Daarnaast zijn er 150 respondenten (59%) die aangeven dat hun schade zelf wel 
(deels) erkend wordt, maar hiervan heeft een groot deel wel contra-expertise ingeschakeld. In 
totaal heeft in de doelgroep ‘geen reactie’ ruim driekwart van de respondenten een contra-
expert ingeschakeld 

 
7) Zijn schademelders die niet reageren mensen met een hoog / laag of gemiddeld 

schadebedrag? 
Het schadebedrag van respondenten die (nog) niet hebben gereageerd ligt gemiddeld 
genomen lager in vergelijking met het gemiddelde schadebedrag van alle schademelders 
(exclusief de niet-erkende schade). De schadebedragen voor deze categorieën zijn 
respectievelijk 2.667 euro en 2.921 euro. 

 
 
4  Klanttevredenheid 
 
8) Is het voor bewoners helder hoe het proces van schadeafhandeling er uit ziet? 

Het melden van schade gebeurt door meer dan 90 procent van de respondenten via de 
website of telefonisch, zoals al beschreven in hoofdstuk 2. Binnen alle onderscheiden 
categorieën geeft een grote meerderheid aan dat het meldingsproces gemakkelijk is. Dit geeft 
aan dat de wijze waarop de schade kan worden gemeld goed is georganiseerd.  
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9) Ervaren bewoners dat ze goede uitleg over de stappen in het proces krijgen? 

Het gunstige oordeel over het meldingsproces wordt eveneens bevestigd door de antwoorden 
op de vragen “CVW heeft vervolgens contact met u opgenomen. Hebben zij u destijds 
uitgelegd hoe het proces van schademelding zou verlopen?” (tabel 6.2) en de vraag “Hoe 
beoordeelt u dit eerste contact met CVW?”). 

 
10) Voelen bewoners zich hiermee geholpen? 

Om hiervan een beeld te krijgen is gevraagd naar de mate van tevredenheid van de 
respondenten voor de verschillende onderdelen van het meldingsproces. Wat opvalt, is dat de 
mate van tevredenheid afhangt van de doelgroep en sprake is van een tweedeling in de mate 
van tevredenheid tussen enerzijds de doelgroepen die kiezen voor uitbetaling van het schade 
bedrag of dit laten herstellen en anderzijds de categorieën “geen reactie” en “schade niet 
erkend”. Wat ook opvalt, is dat de mate van tevredenheid bij alle categorieën zakt naar mate 
men verder komt in het schade meldingsproces. In het begin is men nog overwegend 
tevreden, maar naarmate het proces vordert neemt de mate van tevredenheid in iedere 
doelgroep gaandeweg af. 

 
11)  Is het helder wie welke rol vervult in het proces van schadeafhandeling (CVW, NCG, bewoner 

zelf)? 
Zie antwoord op vraag 8 

 
 

5 Optimalisatie afhandeling schades  

Op basis van de voorgaande conclusies is een aantal aanbevelingen geformuleerd om de 
praktische afhandeling van de schade aanbevelingen verder te optimaliseren:  
 
1) Aandacht voor het bijhouden van het CRM-systeem 

Op basis van de steekproef en de respons die wij hierop hebben ontvangen, verdient het 
aandacht om aangegeven wijzigingen in de CRM-systemen sneller te verwerken waardoor de 
actualiteit beter kan worden gemonitord. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het sneller 
doorvoeren van adreswijzigingen, wijziging in contactgegevens en overlijdensberichten.  

 
2) Meer aandacht voor uitleg van de procedures bij schade is niet nodig 

Vrijwel iedereen met schade wist waar hij de schade kon melden. Ook is de procedure voor 
schademeldingen bij vrijwel iedereen duidelijk. Dit duidt erop dat het schadeproces goed 
georganiseerd is. Meer aandacht en inzet voor de uitleg van de procedures is derhalve niet 
nodig.  

 
3) Geen aanpassingen noodzakelijk voor het uitbetalen van schadebedragen 

Uit de enquête blijkt dat een groot aantal mensen liever eigen verantwoordelijkheid heeft over 
de technische of financiële afhandeling van de schade. Ook blijkt dat de overgrote 
meerderheid van deze bewoners de schade (uiteindelijk) wel laat herstellen. Slechts een 
enkeling geeft aan dit niet te doen. Daarbij is de tevredenheid van het herstel van de schade bij 
uitbetaling van het schadebedrag (zeer) hoog. Er zijn op basis van dit onderzoek derhalve 
geen aanpassingen noodzakelijk voor de procedure voor het uitbetalen van de 
schadebedragen.  
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4) Registratie van contra-expertise in het CRM-systeem 
Doordat de contra-expertise niet als zodanig in het CRM-systeem als status aangegeven staat, 
wordt deze groep aangeduid met ‘non reactie’. Strikt genomen heeft deze groep echter wel 
gereageerd, maar niet op het voorstel tot schadeherstel. Het verdient daarom de aanbeveling 
om de groep die in de contra-expertise zit als zodanig weer te geven in het CRM-systeem. 
CVW heeft in een reactie op dit rapport aangegeven dat het systeem inmiddels dusdanig is 
aangepast dat contra-expertise afzonderlijk zichtbaar kan worden gemaakt. 

 
5) Meten van de klanttevredenheid per processtap / doelgroep 

Uit de analyse van de klanttevredenheid blijkt dat naarmate men vordert in het proces van 
schadeafhandeling, schademelders minder tevreden worden. Dit blijkt overigens ook uit het 
bewonerstevredenheidsonderzoek (BTO) dat in opdracht van CVW wordt uitgevoerd. Zeker 
wanneer de uitkomst van het schaderapport niet in lijn is met de verwachtingen van de 
bewoner (een groot deel van de groep geen reactie en schade niet erkend). Vanuit dit 
perspectief heeft de dalende klanttevredenheid van de laatste tijd niet zozeer te maken met 
slechtere dienstverlening van CVW, maar vooral met een toename van het aantal 
schademeldingen sinds 2015 dat in de eindfase komt. Om deze reden bevelen wij aan om de 
klanttevredenheid per processtap te blijven meten en hierover ook als zodanig te rapporteren. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Schadeprotocol voor afhandeling schades 
In Nederland ontstaan aardbevingen vanwege gaswinning. Hierdoor kan fysieke schade aan 
gebouwen ontstaan. Voor de afhandeling van schades is een protocol opgesteld waarin wordt 
beschreven op welke wijze de afhandeling van schades plaatsvindt. Naast dit protocol is een 
praktische handleiding (Handboek Aardbevingsschade) opgesteld voor het identificeren en 
herstellen van aardbeving schade door de verschillende experts.  
 
Toepassing schadeprotocol leidt tot ongewenste uitwerkingen 
Aanvankelijk verliep de schadeafhandeling via de NAM zelf. Sinds 2015 is de schadeafhandeling 
gefaseerd overgedragen aan een uitvoeringsorganisatie (Centrum Veilig Wonen), die in opdracht 
van de NAM het vastgestelde schadeprotocol uitvoert. Naast de schadeafhandeling op basis van 
het schadeprotocol worden door het Centrum Veilig Wonen (CVW) ook inspecties van woningen en 
andere gebouwen uitgevoerd met het oog op preventieve versterking. Bij de uitvoering van het 
genoemde schadeprotocol blijkt dat er een paar uitwerkingen ontstaan waar geen directe verklaring 
voor te benoemen is: 
a) 70% van de bewoners kiest voor uitkering van het schadebedrag; 
b) Een grote groep bewoners reageert niet op het aanbod tot schadeherstel; 
c) Het waarderingscijfer voor klanttevredenheid voor het CVW daalt. 
 
Doel  
Het doel van voorliggende studie is meer inzicht te geven in de gemaakte keuzes en de 
achterliggende redenen van de bewoners op de bovenstaande ongewenste uitwerkingen. Om deze 
reden heeft er een veldonderzoek plaatsgevonden onder de betreffende bewoners in het 
aardbevingsgebied.  
 
 

1.2 Onderzoeksvragen 

Het doel van deze studie is vertaald in een aantal concrete onderzoeksvragen die in deze studie 
worden beantwoord. In navolgende tabel zijn de onderzoekvragen per uitwerking weergegeven.  
 
Tabel 1.1 Overzicht onderzoeksvragen 

 Uitwerkingen   

a) Uitkering 
schadebedrag 

1) Wat is de reden dat een groot aantal bewoners het schadebedrag laat 

uitkeren? 

  2) Wordt de schade wel of niet hersteld en op basis van welke 

achterliggende redenering? 

  3) In hoeverre is het moment van schademelding van invloed op de keuze 

om het schadebedrag te laten uitkeren en de schade wel of juist niet te 

herstellen?  

  4) In hoeverre is de locatie (kern of rand van bevingengebied) van invloed op 

de keuze om het schadebedrag te laten uitkeren en de schade wel of juist 

niet te herstellen? 

  5) Zijn schademelders die kiezen voor uitbetaling mensen met een hoog / 
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 Uitwerkingen   

laag of gemiddeld schadebedrag? 

b) Non reactie 6) Wat is de reden dat een groep schademelders, na erkenning van de 

schade en ontvangst van het schaderapport, niet reageert op het voorstel 

tot herstel van de schade en/of uitkering van de schade? 

  7) Zijn schademelders die niet reageren mensen met een hoog / laag of 

gemiddeld schadebedrag?) 

c) Klant-

tevredenheid 

8) Is het voor bewoners helder hoe het proces van schadeafhandeling er uit 

ziet? 

  9) Ervaren bewoners dat ze goede uitleg over de stappen in het proces 

krijgen? 

  10) Voelen bewoners zich hiermee geholpen? 

  11) Is het helder wie welke rol vervult in het proces van schadeafhandeling 

(CVW, NCG, bewoner zelf)? 

 
 
 

1.3 Leeswijzer  

• In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethode. Daarbij wordt 
onder andere gekeken naar de omvang van de onderzoekspopulatie, omvang en wijze van 
steekproeftrekking, respons en de opzet en totstandkoming van de vragenlijst.  
 

• Op basis van de uitkomsten van het veldwerkonderzoek en aanvullende gegevens van het 
CVW wordt in hoofdstuk 3 een aantal kenmerken van die samenhangen met de 
schademeldingen op een rij gezet. Voorbeelden hiervan zijn onder ander de ruimtelijke 
spreiding van de schademeldingen, het verloop van de schademeldingen in de tijd en de hoogte 
van de (gemiddelde) schadebedragen.  

 
• In hoofdstuk 4 staat hoofdvraag a (uitkering schadebedrag) en in hoofdstuk 5 hoofdvraag b 

met betrekking tot de non-reactie centraal. Aan de hand van de uitkomsten van het 
veldwerkonderzoek wordt een antwoord gegeven op deze hoofdvragen en de achterliggende 
onderzoeksvragen. 

 
• In het veldonderzoek is aan de respondenten gevraagd om een oordeel c.q. waardering te 

geven over een aantal aspecten die samenhangen met de wijze van schadeafhandeling door 
het CVW. Op basis van de antwoorden geven wordt in hoofdstuk 6 nader ingegaan op de 
mate van klanttevredenheid.  

 
• Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen worden in hoofdstuk 7 de belangrijkste 

conclusies op een rij gezet.  
 

Het rapport wordt voorafgegaan door een samenvatting. In de bijlagen zijn nadere detailleringen 
opgenomen waaronder de gehanteerde vragenlijst.   
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2 Onderzoeksmethode 

2.1 Inleiding 

In het kader van deze studie werd de benodigde informatie verzameld op basis van een enquête 
onder een steekproef van de bewoners die schade hebben gemeld. Informatie over de 
schademeldingen zijn opgenomen in een (relatie) bestand dat is opgezet en wordt beheerd door 
CVW. Voor het trekken van de steekproef is allereerst de doelpopulatie in samenspraak met CVW 
in beeld gebracht. Op basis van een aantal keuzen waaronder de datum van de schademelding is 
vervolgens de doelpopulatie verder afgebakend en is de steekproef getrokken. In paragraaf 2.2. en 
2.3 wordt het daarbij gehanteerde proces en de gemaakte keuzen nader toegelicht. Vervolgens 
wordt in paragraaf 2.4 gekeken naar de vragenlijst en geeft paragraaf 2.5 een overzicht van de 
respons. In paragraaf 2.6 wordt tenslotte bezien in hoeverre de respons aansluit bij de kenmerken 
van de populatie. Dit geeft een beeld van de validiteit van de resultaten van het veldonderzoek  
 
 

2.2 Doelpopulatie 

Omvang database CVW  
De doelpopulatie bestaat uit alle door CVW geregistreerde schademeldingen door particulieren 
(met uitzondering van meldingen uit het buitengebied), waarvan het schaderapport verstuurd is in 
de periode sinds de oprichting van CVW (1 januari 2015) tot 10 november 2016 (0:00 uur). Op deze 
datum, 10 november 2016, hebben de onderzoekers toegang gekregen tot de database van CVW. 
In totaal bevatte het CVW systeem op dat moment 79.547 unieke schadenummers.  
 
Toegepaste filters 
Op basis van het toepassen van een aantal filters op het systeem van CVW is vervolgens de 
doelpopulatie bepaald. De volgende filters zijn toegepast op de database:  
• Alle foutief opgenomen of geannuleerde dossiers zijn verwijderd uit het systeem. Dit zijn 

bijvoorbeeld dubbel gemelde schades die foutief twee dossiernummers hebben gekregen. 
• Alleen CVW dossiers zijn opgenomen (inclusief de voormalige NAM-dossiers die zijn 

overgenomen). Dit betekent dat alle dossiers die in behandeling zijn genomen door de NAM en 
hier ook afgerond zijn, buiten de doelpopulatie vallen.  

• Alleen particulieren met schade worden opgenomen in de populatie. Dossiers uit het 
buitengebied, schademeldingen met Acuut Onveilige Situaties (AOS) en Woningcorporaties zijn 
uit de systemen gefilterd.  

• Alleen de dossiers die door CVW zijn aangemaakt vanaf  1 januari 2015 zijn opgenomen in de 
doelpopulatie.  

• Om zinnige uitspraken te kunnen doen op de gestelde vragen, moet het schaderapport al naar 
de schademelder verzonden zijn. Om de reden is hiervoor eveneens een filter ingebouwd.  

• Schademeldingen die alsnog foutief in het systeem zitten, de zogenoemde ruis zijn verwijderd. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om correcties van budgetten of schademeldingen die met een 
negatief schadebedrag zijn opgenomen in de systemen. 

• Van een aantal dossiers tenslotte is niet bekend wat de status is (bijv. of het schaderapport al 
verzonden is). Deze dossiers zijn eveneens uit de systemen gefilterd.  
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Nadere afbakening doelpopulatie 
Navolgend figuur laat zien wat het resultaat is van de toepassing van de filters. Van het totale 
aantal relevante schademeldingen blijven na toepassing van de filters 32.737 schademelding en 
bijbehorende dossiers over.  
 

Figuur 2.1 Afbakening van de populatie (database d.d. 10 november 2016) 

 
 
 
Indeling van de doelpopulatie in relevante doelgroepen 
Met toepassing van bovenstaande filters resteert de doelpopulatie in de database. Op basis van de 
gestelde vragen is deze doelpopulatie verder onderverdeeld in relevante onderzoeksgroepen. Op 
deze wijze kan een gefundeerde keuze worden gemaakt voor een zogenaamde gestratificeerde 
steekproef dan wel aselecte steekproef onder de doelgroepen van de doelpopulatie. Deze 
onderverdeling is gebaseerd op: 
• Het wel of niet erkend zijn van de aardbevingsschade voor het betreffende dossier;  
• Binnen de groep met erkende schade: keuzes van schademelder voor uitbetaling, herstel door 

een CVW erkende aannemer, een door de bewoner gekozen aannemer met de financiële 
afhandeling via CVW of geen reactie op het keuze formulier.  

 
Onderstaande tabel 2.1 geeft inzicht in de grootte van de populaties van deze relevante 
doelgroepen.  
 
Tabel 2.1 Omvang doelgroepen  

Doelgroepen    Omvang 

doelpopulatie  

Sc
ha

de
 n

a 
be

vi
ng

 

Schade erkend 

 

Uitbetaling schade a) 13.740 

Herstel van schade  

Door “CVW” erkende 

aannemer”  

b1) 4.172 

Door bewoner gekozen zelf 

aannemer  

b2) 1.964 

Geen reactie c) 2.248 

Schade niet erkend  d)  10.613 

Totaal 32.737 
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2.3 Steekproef 

Steekproefomvang 
Van belang bij een steekproef is dat deze representatief is voor de gehele onderzoekspopulatie. De 
methode die deze werkelijkheid het beste benaderd is de aselecte steekproef. Bij deze methode 
hebben alle respondenten evenveel kans om in de steekproef terecht te komen. Allereerst is 
daarom overwogen om een aselecte steekproef te trekken uit de doelgroepen. Onderstaande tabel 
geeft de simulatie van deze steekproeftrekking weer, op basis van ca. 3.000 getrokken 
respondenten en een respons van zo’n 40% (1.200 ingevulde enquêtes).  
 
Tabel 2.2  Simulatie steekproef op basis van een aselecte steekproef 

 Doelgroep Omvang doelpopulatie %  Bruto Netto %  

a) Uitbetaling 13.740 0,420 1259 504 0,420 

b1) Herstel CVW 4.172 0,127 382 150 0,127 

b2) Herstel eigen aannemer 1.964 0,060 180 72 0,060 

c) Geen reactie 2.248 0,069 206 82 0,069 

d) Schade niet erkend 10.613 0,324 973 389 0,324 

Totaal 32.737 1,000 3.000 1.200 1,000 

 
Naast dat de steekproef representatief dient te zijn voor de gehele populatie, dient deze echter ook 
van voldoende omvang te zijn om uitspraken te kunnen doen op doelgroep niveau. Om 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen zijn per hoofdcategorie in principe minimaal 250 ingevulde 
enquêtes nodig om voldoende uitsplitsingen mogelijk te maken. Dit vergt een aanpassing in de 
steekproef, want op basis van deze aselecte steekproef zouden met name de respons op de 
categorie ‘geen reactie’ en het herstel door een eigen aannemer een te lage respons volgen. Om 
dit te bereiken is gekozen voor het trekken van een gestratificeerde steekproef onder de 
doelgroepen volgens de onderstaande indeling.  
 
Tabel 2.3  Simulatie steekproef op basis van een gestratificeerde steekproef 

 Doelgroep Omvang doelpopulatie %  bruto netto % 

a) Uitbetaling 13.740 0,420 1250 500 0,400 

b1) Herstel CVW 4.172 0,127 375 150 0,120 

b2) Herstel eigen aannemer 1.964 0,060 250 100 0,080 

c) Geen reactie 2.248 0,069 625 250 0,200 

d) Schade niet erkend 10.613 0,324 625 250 0,200 

Totaal 32.737 1,000 3.125 1.250 1,000 

 
De uiteindelijke steekproef is binnen de onderscheiden groepen getrokken door middel van een 
systematische steekproef met aselect begin, waarbij de database geordend was op basis van de 
meldingsdatum.  
 
 

2.4 Opzet van de vragenlijst 

De vragenlijst voor dit onderzoek bestond uit 30 open- en meerkeuzevragen die op basis van de 
antwoorden op de vragen al dan niet allemaal beantwoord dienden te worden. De vragenlijst is 
opgenomen in bijlage 1 en bestaat uit de volgende onderdelen:  
• Algemeen beeld – waarin vragen werden gesteld die geen betrekking hebben op de eigen 

situatie, maar vooral gaan over meningen omtrent mensen in de omgeving van de respondent;  
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• Klanttevredenheidsvragen – waarin de tevredenheid van de respondenten gevraagd werd op de
verschillende onderdelen van het schadeprotocol;

• Vragen over het al dan niet herstellen van de ontstane schade;
• Afsluitende sectie met overige vragen- en of opmerkingen.

Binnen de vragenlijst is gewerkt met doorverwijzingen omdat niet alle vragen voor alle categorieën 
relevant waren. De gestelde vragen hebben in principe betrekking op de betreffende 
schademelding in het geselecteerde schadedossier.  

2.5 Respons 

Aankondiging van de studie 
Schademelders die in de steekproef voor kwamen zijn met een aankondigingsbrief op de hoogte 
gebracht van het doel en de opzet van het onderzoek. Hierin werd ook aangekondigd dat zij 
telefonisch benaderd zouden worden in de periode van 28 november tot 23 december 2016. In de 
brief werd een gratis telefoonnummer (0800-nr) en een emailadres van het onderzoeksbureau 
opgenomen, waar men met vragen terecht kon. De brief is uitgegaan op naam van de 
opdrachtgever.  

Uiteindelijke respons 
In totaal zijn er in de periode 28 november tot 23 december 2016 zo’n 3.125 mensen benaderd om 
mee te werken aan het onderzoek. 40,2 procent heeft de enquête ook daadwerkelijk ingevuld. In 
onderstaande tabel is de absolute respons en de relatieve respons per doelgroep inzichtelijk 
gemaakt. De relatief hoge respons1 geeft in ieder geval aan dat het onderwerp leeft en bewoners 
graag bereid waren om hun beeld van de schadeafhandeling te delen.  

Tabel 2.4  Absolute respons en relatieve respons per doelgroep 

 Doelgroep Steekproefomvang Respons % 

a) Uitbetaling 1250 497 39,8 

b1) Herstel CVW 375 149 39,7 

b2) Herstel eigen aannemer 250 94 37,6 

c) Geen reactie 625 254 40,6 

d) Schade niet erkend 625 261 41,8 

Totaal 3.125 1.255 40,2 

Vervuiling van het bestand met schademeldingen 
Uit het aantal reacties op onder andere de verstuurde brief blijkt overigens dat het bestand van 
CVW vervuild is2. Het gaat hierbij onder andere om schademelders die de woning inmiddels 
verkocht hebben en zijn verhuisd of in de tussentijd zijn overleden. Daarnaast bleek uit de eerste 
analyseresultaten dat de vooraf op basis van het bestand van CVW gedefinieerde doelgroepen niet 
altijd up-to-date was. Bewoners/ schademelders zijn overigens niet verplicht om wijzigingen aan het 
CVW door te geven. Om die reden is een validatieronde ingesteld om de uitkomsten te verifiëren.  

1

2

De respons in perspectief: Het in januari 2016 opgeleverde rapport “Woningen en Leefbaarheidsonderzoek 
aardbevingsgebied Groningen” van de TU Delft had een respons percentage op de steekproef d.m.v. een internet enquête 
van 20,8 procent op het thema “Wonen en Aardbevingen in Groningen”. De RUG heeft in het kader van de studie: 
“Ervaringen bij verkoop woningen in aardbevingsgebied” eveneens in 2016 4.200 adressen aangeschreven voor een 
enquête en een respons behaald van 1.200 adressen (28,6%). Het Bewonerstevredenheidsonderzoek (BTO) heeft met 
33% een vergelijkbare respons en ondersteunt de conclusie dat het onderwerp leeft bij de bevolking. 
       Naar aanleiding van de verzonden vooraankondiging van de enquête zijn er 30 retour afzender gekomen bij NCG. 
Daarnaast hebben ook enkele mensen zich telefonisch gemeld dat ze een brief hadden gehad, maar op naam van iemand 
anders. Verder bleek ook tijdens de telefonische rondgang dat de adressering of aanhef niet altijd juist was.  
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2.6 Verificatie van de data 

Validiteit van de gegevens 
Om de data te kunnen valideren is een aantal controlevragen toegevoegd. Deze vragen controleren 
met name of de gegeven antwoorden van de betreffende respondenten ook daadwerkelijk 
betrekking hebben op de categorie waarvoor zij de antwoorden hebben gegeven. Doordat vele 
mensen meerdere schademeldingen (in verschillende stadia en met verschillende afloop) hebben 
lopen, is deze controle van groot belang. De belangrijkste vraag die hierbij speelt is de erkenning 
van de schade (vraag 16: Is uw schade uiteindelijk erkend?). Op basis van de gegevens van CVW 
en de getrokken steekproef is de verwachting van de antwoord categorieën op deze vraag, dat de 
gegevens de blauwe vakken in de navolgende tabel volgen: oftewel iedereen valt in de juiste 
categorie op basis van het antwoord op vraag 16. 

Tabel 2.5  Indeling gebaseerd op informatie CVW bestand 

1a. 

Uitbetali
ng 

schadeb

edrag 

2a. 

Herstel 
via CVW 

2b. 

Herstel 
via eigen 

aanneme

r 

3. Geen

reactie 

4. 

Schade 
niet 

erkend 

Totaal 

1a. Uitbetaling schadebedrag (a) 497 497 

2a. Herstel via CVW 149 149 

2b. Herstel via eigen aannemer 94 94 

3. Geen reactie 254 254 

4. Schade niet erkend 261 261 

Totaal 1.255 
a) (zonder dat duidelijk is of middelen worden ingezet voor schadeherstel) 

Opschoning respons 
Wanneer deze vraag als controlevraag wordt toegevoegd, blijkt echter dat een aantal respondenten 
op basis van de erkenning van de schade niet de juiste schademelding in gedachten hadden bij het 
beantwoorden van de vragen. In onderstaande tabel zijn de aantallen van deze respondenten in de 
kleur oranje weergegeven. Deze respondenten zijn op basis van hun antwoorden buiten de verdere 
analyse van de gegevens gehouden. Bij onderzoeksgroep 3 “Geen reactie” zijn een groot aantal 
zaken nog in de contra-expertise. Dit houdt in dat zij in de systemen van CVW staan als geen 
reactie, maar dat de respondenten zelf van mening zijn dat niet (alle) schade erkend is. Om deze 
reden zijn beide groepen opgenomen als valide in de dataset. 

Tabel 2.6  Specificatie op basis van vraag 16 (is uw schade uiteindelijk erkend) 

1a. 
Uitbetalin

g 

schadebe
drag 

2a. 
Herstel 

via CVW 

2b. 
Herstel 

via eigen 

aanneme
r 

3. Geen
reactie 

4. 
Schade 

niet 

erkend 

Totaal 

1a. Uitbetaling schadebedrag (a) 451 46 497 

2a. Herstel via CVW 144 5 149 

2b. Herstel via eigen aannemer 79 15 94 

3. Geen reactie 150 104 254 

4. Schade niet erkend 73 188 261 

Totaal 1.255 
a) (zonder dat duidelijk is of middelen worden ingezet voor schadeherstel) 
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Naast de genoemde specificatie op vraag 16, geldt voor een aantal andere vragen ook dat 
respondenten deze vragen niet beantwoorden zoals op basis van de status in de systemen van 
CVW verwacht zou worden. Een verklaring hiervoor is dat veel mensen meerdere schades hebben 
gemeld in een korte periode, waardoor zijn niet precies weten over welke melding de inhoudelijke 
vragen precies gaan. Per individuele vraag is hier waar nodig voor gecorrigeerd. In de volgende 
hoofdstukken komen we hierop bij de betreffende vragen nog terug.  
 
Geldige respons 
Op basis van de hierboven gehanteerde selectiemethode blijven voor de onderscheiden 
doelgroepen de in onderstaande tabel aangegeven aantallen respondenten over in de dataset. 
Naast de absolute aantallen is ook het percentage van de geldige respons als onderdeel van de 
doelgroep populatie weergegeven. 
 
Tabel 2.7  Absolute respons en relatieve respons per doelgroep 

 Doelgroep Omvang doelgroep 
populatie 

Geldige respons % van de doelgroep 
populatie 

a) Uitbetaling 13.724 451 3,3 

b1) Herstel CVW 4.172 144 3,5 

b2) Herstel eigen aannemer 1.959 79 4,0 

c) Geen reactie 2.262 254 11,2 

d) Schade niet erkend 10.592 188 1,8 

Totaal 32.709 1.116 3,4 

 
De 1.116 respondenten hebben alle vragen uit de enquête beantwoord. Enkel de vragen over het 
algemene beeld en de algemene klanttevredenheid (de vragen 1 t/m 8 uit de enquête) zijn alleen 
aan unieke respondenten gevraagd.  
 
 
 

 
22 

 
  

Praktische uitwerking schadeprotocol Centrum Veilig Wonen 



 

3 Algemene kenmerken 

3.1 Inleiding  

Om de beantwoording van de hoofdvragen in het juiste perspectief te kunnen plaatsen worden in 
dit hoofdstuk een aantal algemene kenmerken in relatie tot de schademeldingen op een rij gezet. 
De benodigde gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten van het veldwerkonderzoek en 
aanvullende gegevens van het CVW. Opeenvolgend wordt in dit hoofdstuk ingegaan op:  
de ruimtelijke spreiding van de schademeldingen, het verloop van de schademeldingen in de tijd, 
de hoogte van de (gemiddelde) schadebedragen, kenmerken van het meldingsproces en het beeld 
dat de respondenten in algemene zin hebben over de wijze waarop in het gebied wordt omgegaan 
met schadeherstel bij uitkering schadebedrag. 
 
 

3.2 Geografische spreiding schademeldingen 

Gebiedsafbakening schadevergoedingen 
Om in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding wordt een vooraf gestelde 
gebiedsafbakening gehanteerd. Alleen schades binnen het vastgestelde gebied kwamen in principe 
in aanmerking voor een schadevergoeding. Op deze beperking is veel kritiek gekomen omdat 
bewoners met schade buiten deze gebiedsafbakening niet begrijpen waarom de door hun gemelde 
schade niet in behandeling wordt genomen. Om die reden is een apart traject gestart om te bezien 
in hoeverre gemelde schades buiten het afbakeningsgebied eveneens zijn toe te schrijven aan de 
aardbevingen in het gebied. In deze studie is echter alleen gekeken naar schades die binnen het 
afbakeningsgebied vallen.  
 
Geografische spreiding van de schademeldingen 
Onderstaande tabel laat de spreiding van de schademeldingen binnen het afbakeningsgebied zien. 
Het gebied is daartoe in 4 ringen ingedeeld. Na de tabel is een kaart opgenomen die de spreiding 
van de schademeldingen uit de steekproef over het afbakeningsgebied laat zien.  
 
Tabel 3.1  Locatie van de schademeldingen binnen de steekproef (totaal) 

Locatie van de schademelding Aantal meldingen % 

1e ring 109 9,8 

2e ring 185 16,6 

3e ring 337 30,2 

4e ring 485 43,5 

Totaal 1.116 100,0 
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Figuur 3.1 Spreiding van de schademeldingen over het afbakeningsgebied 

  
 
 
Ruimtelijke spreiding per onderscheiden doelgroep 
De spreiding van de schademelding per doelgroep over het gebied is opgenomen in onderstaande 
tabel. De tabel laat zien dat er geen sprake is van substantiële verschillen in de spreiding van de 
verschillende doelgroepen ten opzichte van het gemiddelde. Uitzondering hierop is de doelgroep 
“schade niet erkend” die vooral in de vierde ring een relatieve oververtegenwoordiging laat zien. 
Dichter bij de kern van het gebied is bij deze categorie echter sprake van een relatieve 
ondervertegenwoordiging. Vrij vertaald neemt het voorkomen van niet erkende schade derhalve toe 
bij een toename van de afstand tot het kerngebied. Voor de andere doelgroepen is dit beeld minder 
eenduidig. CVW geeft hiervoor als verklaring dat de maximaal te verwachten versnelling van de 
bodem bij een aardbeving het hoogste is in het kerngebied en afneemt naarmate dat de afstand 
van de kern toeneemt (zie ook de PGA-contouren van KNMI). De grondversnelling bij een 
aardbeving is een belangrijke factor bij het wel/niet beschadigen van gebouwen. 
 
Tabel 3.2  Locatie van de schademeldingen binnen de steekproef uitgesplitst per doelgroep in  

  percentages 

Locatie van de 
schademelding 

Uitkering van 
schadebedrag 

(n=451) 

Herstel via 
CVW 

(n=144) 

Herstel via 
eigen 

aannemer 

(n=79) 

Geen 
reactie  

(n=254) 

Schade 
niet erkend 

(n=188) 

Totaal 
(n=1.116) 

1e ring 10,0 11,8 15,2 9,8 5,3 9,8 

2e ring 18,2 10,4 25,3 21,7 6,9 16,6 

3e ring 33,9 31,3 16,5 28,0 29,3 30,2 

4e ring 37,9 46,5 43,0 40,6 58,5 43,5 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.3 Meldingsdatum  

Meldingsdatum gehele steekproef 
In de steekproef is een begrenzing opgenomen van de periode die in beschouwing wordt genomen. 
Binnen deze begrenzing is het gros van de schademeldingen (circa 75%) gemeld in 2015. De 
overige 25% is gemeld in 2016. De tabel laat verder zien dat het aantal schademeldingen over 
2016 afneemt naarmate het jaar vordert. De afname in 2016 ten opzichte van 2015 zou mogelijk  
kunnen komen doordat er in 2016 minder aardbevingen zijn geweest.  
 
Tabel 3.3  Datum van de schademeldingen in de steekproef (totaal) 

Jaar Aantal meldingen % 

2014  7 0,6 

Q4 7 0,6 

2015 845 75,5 

Q1 256 22,9 

Q2 173 15,5 

Q3 158 14,2 

Q4 258 23,1 

2016 264 23,7 

Q1 162 14,5  

Q2 56 5,0 

Q3 41 3,7 

Q4 5 0,4 

Totaal 1.116 100,0 
 
Meldingsdatum per doelgroep 
Onderstaande tabel toont de datum van schademelding per doelgroep. Voor de doelgroepen 
waarbij sprake is van uitbetaling van de schade of van schadeherstel heeft de melding in 80% tot 
90% van de meldingen plaatsgevonden in 2015. Schademeldingen in de categorieën “geen reactie” 
en “schade niet erkend zijn van recentere datum en is respectievelijk 36 en 32% van de schades 
gemeld in 2016.  
 
Tabel 3.4  Datum van de schademeldingen in de steekproef uitgesplitst per doelgroep in percentages 

Jaar Uitkering van 
schadebedrag 

(n=451) 

Herstel via 
CVW 

(n=144) 

Herstel via 
eigen 

aannemer 

(n=79) 

Geen 
reactie  

(n=254) 

Schade 
niet erkend 

(n=188) 

Totaal 
(n=1.116) 

2014 0,4 - 1,3 1,2 0,5 0,6 

  Q4 0,4 - 1,3 1,2 0,5 0,6 

2015 86,7 81,9 89,9 62,6 56,4 75,5 

Q1 30,4  26,4  31,6  13,0  12,2  22,9  

Q2 23,9  18,8  19,0  5,5  4,8  15,5  

Q3 15,1 13,9  21,5  13,8  9,6  14,2  

Q4 17,3  22,9  17,7  30,3  29,8  23,1  

2016 12,9 18,1 8,9 36,2 43,1 23,7 

Q1 9,1  10,4  6,3  20,9  25,5  14,5  

Q2 2,2 5,6 1,3 6,7 10,6 5,0 

Q3 1,3 2,1 1,3 7,9 5,9 3,7 

Q4 0,2   0,8 1,1 0,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.4 Hoogte schadebedrag 

Merendeel deel van de schades lager dan 2.500 euro 
In het relatiesysteem van CVW is informatie opgenomen over het schadebedrag per melding. 
Onderstaand figuur geeft een beeld van de spreiding van de schadebedragen uitgaande van de 
steekproef die uit het relatiebestand is getrokken. Uit de figuur komt naar voren dat het merendeel 
van de schades onder de 2.500 euro ligt. Het bedrag dat meeste voorkomt ligt tussen de 2.500 en 
5.000 euro. Daarboven neemt het aantal schademeldingen snel af. Meldingen van schades met 
een bedrag boven de 30.000 euro komen in de getrokken steekproef niet voor.  
 
Figuur 3.2 Spreiding van de schadebedragen (aantallen) (n=1.116) 

 
 
Hoogte schadebedragen per onderscheiden doelgroep 
Gelet op de voorliggende vraagstelling is het relevant om te bezien in hoeverre er sprake is van 
verschillen in schadebedragen tussen de verschillende doelgroepen. In onderstaand figuur is dit 
inzichtelijk gemaakt.  
• Wat allereerst opvalt, is het feit dat de categorieën “uitbetaling schade” en “herstel via CVW” 

relatief sterker vertegenwoordigd zijn bij de lagere schadebedragen. Pas vanaf de categorie 
2.500-5.000 euro wordt relatief meer gebruik gemaakt van herstel via een eigen aannemer. 
Mogelijk overheerst het gemak indien sprake is van een relatief laag schadebedrag en wordt 
het pas interessant om zelf een aannemer in de hand te nemen indien het schadebedrag verder 
oploopt.  

• Voor de categorie “geen reactie” komt dit beeld nog sterker naar voren. Deze categorie is 
relatief oververtegenwoordigd bij de categorieën met de lagere schadebedragen. Bij een 
toename van de schadebedragen is juist sprake van het omgekeerde beeld en is deze 
categorie juist ondervertegenwoordigd. Mogelijk loont het de moeite om actie te ondernemen 
indien het schadebedrag maar hoog genoeg is. Bij een lager schadebedrag (grofweg tot 1.000 
euro) is de prikkel om te reageren blijkbaar lager.  

• Meldingen waarbij de schade “door een eigen aannemer wordt hersteld” zijn 
ondervertegenwoordigd bij de categorieën met de lagere schadebedragen. Dit beeld slaat om 
indien de schade oploopt tot 2.500 tot 5.000 euro. Bij schades die nog hoger liggen verandert 
dit beeld en is deze categorie vervolgens weer ondervertegenwoordigd. Voor deze categorie is 
het beeld derhalve niet eenduidig.  
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Figuur 3.3 Spreiding van de schadebedragen uitgesplitst per doelgroep in percentages 

 
 
Totaal uitgekeerd schadebedrag 
Uitgaande van de getrokken steekproef gaat het om een totaal schadebedrag van circa 2,7 miljoen 
euro. Grofweg de helft van dit bedrag (ruim 1,4 miljoen euro) wordt rechtstreeks uitbetaald aan 
diegene die schade heeft ondervonden. Met het herstel dat loopt via CVW of herstel dat loopt via 
een eigenaannemer is een totaal bedrag gemoeid van circa 620.000 euro. Bij de toegekende 
schades waarop nog “geen reactie” heeft plaatsgevonden, is het schadebedrag circa 680.000 euro.  
 
Tabel 3.5  Gemiddelde hoogte uitbetaling van de schademeldingen en totaal uitbetalingen in de 
    steekproef uitgesplitst per doelgroep (afgerond op hele euro’s) 

Doelgroep Gemiddeld schadebedrag 

Uitkering van schadebedrag (n=451) 3.183 

Herstel via CVW (n=144) 2.672 

Herstel via eigen aannemer (n=79) 3.020 

Geen reactie (n=254) 2.667 

Schade niet erkend (n=188) 0 a) 

Totaal excl. schade niet erkend (n=928) 2.921 
a) Indien de schade ‘niet erkend’ wordt, berekent de schade-expert in het schadeproces geen schadebedrag. Dit is de reden 

dat er geen schadebedragen bekend zijn voor deze dossiers.  
 

 
3.5 Meldingsproces 

Meldingsproces is voor meeste respondenten helder 
In de enquête is aan de respondenten gevraagd of men “direct wist waar de schade kon worden 
gemeld”. Uit de antwoorden blijkt dat hiervan inderdaad sprake is. Van alle respondenten was bijna 
88% hiervan op de hoogte. Tussen de verschillende doelgroepen verschilt dit beeld nauwelijks. 
Vanuit dit perspectief achten de onderzoekers extra energie en middelen stoppen in het kenbaar 
maken van het meldingsproces niet nodig. In geval van (vermeende) schade weet men de weg nu 
al goed te vinden.  
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Tabel 3.6  Antwoord van unieke respondenten op de vraag: “Wist u direct waar u uw schade kon 
 melden?”   

 Aantal schademelders % 

Ja, dat wist ik 918 87,8 

Nee, dat wist ik niet 128 12,2 

Totaal  1.046 100,0 

 
Tabel 3.7  Antwoord van unieke respondenten op de vraag: “Wist u direct waar u uw schade kon 

 melden?” per doelgroep in percentages 

 Ja, dat wist ik Nee, dat wist ik 

niet 

Totaal 

Uitkering van schadebedrag (n=432) 88,4 11,6 100,0 

Herstel via CVW (n=139) 89,2 10,8 100,0 

Herstel via eigen aannemer (n=72) 84,7 15,3 100,0 

Geen reactie (n=198) 88,0 12,0 100,0 

Schade niet erkend (n=153) 86,0 14,0 100,0 

Totaal (n=1.046) 87,8 12,2 100,0 

 
 
Internet veruit belangrijkste informatiebron 
Gevraagd naar de bron verwijst een belangrijk deel van de respondenten naar internet, hetzij via 
een zoekmachine (door 23% van de respondenten genoemd) of rechtstreeks via de website van 
CVW (door 19% van de respondenten genoemd). Daarnaast blijven ook relatienetwerken belangrijk 
als informatiebron: circa 20% noemt “vrienden, kennissen en buren” als bron.  
 
Figuur 3.4 Antwoord van unieke respondenten op de vraag: “Hoe wist u waar u de schade moest  

   melden?” – meer antwoorden mogelijk (n=1.046) 

 
 
Bronnen verschillen niet wezenlijk tussen de verschillende doelgroepen 
Het belang van de verschillende informatiebronnen wijkt nauwelijks af tussen de onderscheiden 
doelgroepen. Het enige wat er wat meer uitspringt, is het feit dat bij de “niet erkende schades” 
relatief wat meer gebruikt wordt gemaakt van een zoekmachine.  
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Figuur 3.5 Antwoord van unieke respondenten op de vraag: “Hoe wist u waar u de schade moest  
 melden?” per doelgroep in percentages >10% – meer antwoorden mogelijk  

 
 
Schademelding zelf meestal via internet 
Wat betreft het meldingsproces is ook de wijze van schademelding relevant. Onderstaande tabel 
laat zien dat het merendeel van de schades (61%) via de website wordt gemeld. Daarnaast geeft 
nog eens bijna 32% van de respondenten aan dat de schade telefonisch is gemeld. Tussen de 
verschillende doelgroepen (zie figuur 3.5) verschilt dit algemene beeld niet wezenlijk.  
 
Tabel 3.8  Antwoord van respondenten op de vraag: “Hoe heeft u uw schade gemeld?” antwoord per 

schademelding (n=1.116) 

 Aantal schademelders % 

Op de website 681 61,0 

Telefonisch 354 31,7 

Persoonlijk 27 2,4 

Per e-mail 18 1,6 

Per post 9 0,8 

Anders 1 0,1 

Weet ik niet meer 26 2,3 

Totaal  1.116 100,0 

 
 
Figuur 3.6 Antwoord van respondenten op de vraag: “Hoe heeft u uw schade gemeld?” antwoord per 

 schademelding per doelgroep in percentages  
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3.6 Algemeen beeld wijze van schadeherstel bij uitkering schadebedrag 

Eigen verantwoordelijkheid bij afhandeling schade belangrijk 
Om een eerste beeld te verkrijgen voor de redenering achter de gekozen wijze van schade 
afhandeling is aan alle respondenten de volgende vraag voorgelegd: “Waarom denkt u dat deze 
mensen kiezen voor het direct laten uitbetalen van deze schade? 
 
Uit de antwoorden blijkt dat “zij hebben liever eigen verantwoordelijkheid over de afhandeling” het 
vaakst (24%) wordt genoemd. Relatief hoog scoren ook de antwoorden “zelf repareren is 
goedkoper”(17%) en “de aannemer is dan betrouwbaarder/ doet het beter” (14%). Het antwoord “zij 
kunnen het geld ergens anders aan uitgeven” wordt ook nog vaak genoemd (6%) en komt daarmee 
op de 4e plaats. Daarnaast worden ook nog een veelheid aan andere antwoorden gegeven, maar 
die zijn minder eenduidig.  
 
Meeste respondenten denken dat schade veelal wordt hersteld door eigen aannemer 
Op de vraag “door wie laten de meeste mensen die u kent deze schade herstellen” wordt veruit het 
vaakst geantwoord met de categorie “dat doet een eigen aannemer” (42%) op afstand gevolg door 
de categorie “door een aannemer uit het erkenningsregister van CVW”(14%).  
Figuur 3.7 Antwoord van unieke respondenten op de vraag: “Waarom denkt u dat deze mensen kiezen 
voor het direct laten uitbetalen van deze schade?” (n=1.046) 
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Figuur 3.8 Antwoord van unieke respondenten op de vraag: “Door wie laten de meeste mensen die u 
kent deze schade herstellen?” (n=1.046) 
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4 Uitkering schadebedrag 

4.1 Inleiding 

Circa 62% van de doelpopulatie met erkende schade kiest voor uitbetaling van het schadebedrag. 
Voor CVW betekent dit, dat zij geen zicht hebben op het schadeherstel van deze schade. In de 
enquête is voor deze doelgroep gevraagd naar de methode van schadeherstel die zij hebben 
gekozen en de reden achter het kiezen voor uitbetaling van het schadegeld. In dit hoofdstuk 
worden de resultaten hiervan gepresenteerd. Aan het eind van het hoofdstuk volgen de conclusies 
met de beantwoording van de onderzoeksvragen.  
 
 

4.2 Algemene kenmerken  

In deze paragraaf is een aantal kenmerken opgenomen van de categorie schademelders die heeft 
gekozen voor uitbetaling van het schadebedrag. 
 
Gemiddeld schadebedrag iets boven gemiddelde 
Uit de tabel 4.1 blijkt dat het gaat om een gemiddeld schadebedrag van 3.183 euro hetgeen iets 
hoger ligt in vergelijking met het gemiddelde schadebedrag (exclusief gevallen waarbij schade niet 
is erkend) van 2.921 euro voor alle categorieën.  
 
Tabel 4.1  Gemiddelde hoogte schademeldingen in de steekproef van mensen die kiezen voor 

 uitbetaling (afgerond op hele euro’s) 

Doelgroep Gemiddeld schadebedrag 

Uitkering van schadebedrag (n=451) 3.183 

Totaal excl. schade niet erkend (n=928) 2.921 

 
 
Aandeel “uitkering schadebedrag” neemt toe naarmate afstand tot kerngebied kleiner wordt 
Tabel 4.2 laat zien dat relatief vaker gekozen wordt voor uitkering van het schadebedrag indien 
men dichter bij de kern van het gebied woont. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn 
dat hierdoor ook de kans op (vervolg)schade mogelijkerwijs zal toenemen en men liever even 
afwacht alvorens tot schadeherstel over te gaan. Als er nieuwe schade ontstaat, kan men dit 
immers opnieuw melden.  
 
Tabel 4.2  Locatie van de schademeldingen van mensen die kiezen voor uitbetaling en totaal (in  
        procenten) 

Locatie van de schademelding Uitkering van schadebedrag 

(n=451) 

Totaal 

(n=1.116) 

1e ring 10,0 9,8 

2e ring 18,2 16,6 

3e ring 33,9 30,2 

4e ring 37,9 43,5 

Totaal 100,0 100,0 
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Categorie “uitkering schadebedrag” heeft schade eerder in de tijd gemeld 
Gemiddeld genomen hebben gevallen waarbij sprake is van “uitkering schadebedrag“ dit eerder 
gemeld. Zo heeft bijna 87% van diegene die de schade hebben laten uitbetalen, de schade gemeld 
in 2015. Voor de gehele steekproef is dit percentage bijna 76%. Zoals eerder opgemerkt is dit niet 
vreemd vanwege de gestelde termijnen in het meldingsproces.  
 

Tabel 4.3  Jaar van de schademeldingen van mensen die kiezen voor uitbetaling en totaal (in procenten) 

Jaar Uitkering van schadebedrag 

(n=451) 

Totaal 

(n=1.116) 

2014 0,4 0,6 

2015 86,7 75,5 

2016 12,9 23,7 

Totaal 100,0 100,0 

 
 

4.3 Wijze van schadeherstel 

In totaal zijn er 451 respondenten in de steekproef die de status uitkering van het schadebedrag 
hebben in systemen van CVW. Vierenveertig van de respondenten hebben echter aangegeven nog 
geen reactie te hebben gegeven op het keuzeformulier voor deze melding, hetgeen logischerwijs 
niet kan. Om die reden is deze categorie bij de verdere analyse in dit hoofdstuk buiten 
beschouwing gelaten. In totaal zijn er daarom 407 respondenten die voor deze doelgroep voor de 
analyse resteren n de verdere analyse meegenomen worden.  
 
Deze respondenten is gevraagd hoe zij de ontstane schade hebben hersteld. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de antwoorden. Circa 10% van de respondenten die voor uitbetaling heeft  
gekozen, heeft de schade (nog) niet hersteld, terwijl 12% van de respondenten de schade zelf heeft 
hersteld. Van de overige 78% die de schade wel heeft laten herstellen, heeft vrijwel iedereen een 
hiervoor een aannemer ingeschakeld (al dan uit het erkenningsregister van CVW), terwijl slechts 
enkelen aangegeven hiervoor “kennissen/ familie/ vrienden” te hebben ingeschakeld.  
 
Tabel 4.4  Antwoord van respondenten die voor uitbetaling hebben gekozen op de vraag: “Hoe heeft u 

 uw schade gerepareerd?” (n=407) 

 Aantal keer 

geantwoord 

% 

Herstel met eigen financiële afhandeling (n=204) 216 51,6 

Dat deed ik zelf 49 11,7 

Dat deed kennis/familie/vrienden 10 2,4 

Dat deed een bevriende aannemer  104 24,8 

Eigen/lokale aannemer 51 12,2 

Anders 2 0,5 

Herstel met afhandeling via CVW (n=160) 160 38,2 

Dat deed een aannemer uit het erkenningsregister van CVW 59 14,1 

Dat deed een eigen keuze aannemer  

(met financiële afhandeling via CVW) 

101 24,1 

Ik heb het (nog) niet laten herstellen (n=43) 43 10,3 

Totaal 419 100,0 

De categorie die de schade niet heeft laten herstellen is (via een open vraag) gevraagd naar de 
achterliggende reden. Uit de antwoorden blijkt dat een deel (bijna 12%) het geld nog niet op de 
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rekening heeft staan. Van de overige 88% die het geld wel heeft ontvangen, geeft het merendeel 
als antwoord “ik heb het nog niet uitgegeven”. Slechts een enkeling heeft de schade uitkering 
gebruikt voor de aankoop van andere goederen.  
 
Tabel 4.5  Nadere specificering van “ik heb het (nog) niet laten herstellen” (n=43) 

 Aantal keer 

geantwoord 

% 

Mensen met wel het geld op hun rekening 38 88,4 

Ik heb het nog niet uitgegeven 30 69,8 

Ik wacht op een grotere verbouwing 3 7,0 

Van het voorjaar wordt het hersteld 2 4,7 

Ik heb hiervoor andere goederen gekocht 1 2,3 

Huis is verkocht incl. schadebedrag 1 2,3 

Ik weet het niet meer 1 2,3 

Mensen met het geld nog niet op hun rekening 5 11,6 

Totaal 43 100 

 
 

4.4 Redenen voor uitkering van het schadebedrag 

Van de mensen die aangeven geen gebruik te hebben gemaakt van een aannemer uit het 
erkenningsregister of een eigen aannemer waarbij de financiële afhandeling via CVW verliep is 
gevraagd waarom men hiervoor heeft gekozen. Uit de antwoorden (figuur 4.1) blijkt dat men 
hiervoor vooral kiest omdat men de eigen aannemer betrouwbaarder vindt (28%), men liever eigen 
verantwoordelijkheid heeft over de financiële afhandeling(15%) of men vindt dat de reparatie dan 
beter wordt uitgevoerd (10%).  
 
Figuur 4.1 Antwoord van respondenten die voor uitbetaling hebben gekozen en herstellen met eigen 

  financiële afhandeling op de vragen waarom heeft u voor deze optie gekozen?” in 
  percentages >4% (n=204) 

 
 
 
 
In onderstaande tabel is figuur 4.1 verder uitgesplitst naar de verschillende opties om de 
herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren.  
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Tabel 4.6  Antwoord van respondenten die voor uitbetaling hebben gekozen en herstellen met eigen 

 financiële afhandeling op de vragen welke optie heeft u gekozen en waarom heeft u voor deze 

 optie gekozen?” in percentages (n=204) 

 Zelf  

(n=49) 

Kennis

sen/vri

enden 
familie 

(n=10) 

Een 

bevrien

de 
aanne

mer 

(n=104) 

Lokale 

aanne

mer 
(n=51) 

Anders 

(n=2) 

Totaal 

Deze aannemer is betrouwbaarder 26,3 30,0 2,8 2,3 - 9,1 

Ik heb liever eigen verantwoordelijkheid 

over de financiële afhandeling 

25,0 10,0 0,7 14,0 - 9,8 

Dan is het repareren beter - 5,0 4,2 0,0 - 2,3 

Dan is het repareren goedkoper 3,9 10,0 7,0 10,5 - 7,2 

Deze aannemer doet het beter 6,6 15,0 43,4 19,8 - 28,0 

Deze aannemer kan gelijk andere 

klussen oppakken 

2,6 5,0 6,3 14,0 - 7,2 

CVW is minder (of niet) betrouwbaar 9,2 15,0 19,6 14,0 50,0 15,3 

Deze aannemer kost minder - - 4,2 3,5 - 2,9 

CVW is minder (of niet) 

bewonersgericht 

1,3 - 0,7 0,0 - 0,7 

Liever een bekende of lokale aannemer 1,3 5,0 6,3 11,6 - 6,8 

We konden het zelf 13,2 5,0 0,7 1,2 - 4,2 

Anders 10,5 - 3,5 8,1 50,0 5,9 

Weet ik niet - - 0,7 1,2 - 0,7 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

4.5 Conclusies 

Op basis van de uitgevoerde analyse is successievelijk een antwoord geformuleerd op de 
voorliggende onderzoeksvragen. In onderstaand overzicht zetten we de antwoorden op een rij.  
 
Tabel 4.7  Overzicht beantwoording onderzoeksvragen in relatie tot de categorie “uitbetaling schade” 

Vraag  Antwoord  

1) Wat is de reden dat een 

groot aantal bewoners het 

schadebedrag laat uitkeren? 

 

Van de mensen die het schadebedrag hebben laten uitbetalen en hebben 

aangeven geen gebruik te hebben gemaakt van een aannemer uit het 

erkenningsregister of een eigen aannemer waarbij de financiële afhandeling 

via CVW verliep is gevraagd waarom men hiervoor heeft gekozen. Uit de 

antwoorden blijkt dat men hiervoor vooral kiest omdat men de eigen 

aannemer betrouwbaarder vindt, liever eigen verantwoordelijkheid heeft over 

de financiële afhandeling(15%) of vindt dat de reparatie dan beter wordt 

uitgevoerd (10%).  

2) Wordt de schade wel of 

niet hersteld en op basis van 

welke achterliggende 

redenering? 

 

Van diegene die heeft gekozen voor de optie om de schade te laten 

uitbetalen heeft circa 10% de schade nog niet hersteld. De categorie die de 

schade niet heeft laten herstellen is (via een open vraag) gevraagd naar de 

achterliggende reden. Uit de antwoorden blijkt dat een deel (bijna 12%) het 

geld nog niet op de rekening heeft staan. Van de overige 88% die het geld 
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Vraag Antwoord 

wel heeft ontvangen, geeft het merendeel als antwoord “ik heb het nog niet 

uitgegeven”. Een enkeling geeft aan de uitkering te hebben gebruikt voor de 

aankoop van andere goederen. 

3) In hoeverre is het moment

van schademelding van 

invloed op de keuze om het 

schadebedrag te laten 

uitkeren en de schade wel of 

juist niet te herstellen? 

Gemiddeld genomen hebben gevallen waarbij sprake is van “uitkering 

schadebedrag“ dit eerder gemeld. Zo heeft bijna 87% van diegene die de 

schade hebben laten uitbetalen, de schade gemeld in 2015. Voor de gehele 

steekproef is dit percentage bijna 76%.Zoals eerder opgemerkt is dit niet 

vreemd vanwege de gestelde termijn en in het meldingsproces. 

4) In hoeverre is de locatie

(kern of rand van 

bevingengebied) van invloed 

op de keuze om het 

schadebedrag te laten 

uitkeren en de schade wel of 

juist niet te herstellen? 

Uit de antwoorden op de gestelde vragen hierover blijkt dat er in geval van 

erkende schade relatief vaker gekozen voor uitkering van het schadebedrag 

indien met dichter bij de kern van het gebied woont. 

5) Zijn schademelders die

kiezen voor uitbetaling 

mensen met een hoog/ laag 

of gemiddeld 

schadebedrag? 

Schademelders die kiezen voor uitbetaling hebben een gemiddeld 

schadebedrag van 3.183 euro. Dit bedrag is iets hoger in vergelijking met het 

gemiddelde schadebedrag (exclusief gevallen waarbij schade niet is erkend) 

van 2.921 euro voor alle categorieën. De verschillen zijn derhalve gering.  
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5 Non reactie 

5.1 Inleiding 

Circa 10 procent van de doelpopulatie met erkende schade reageert niet op het voorstel tot 
schadeherstel (ook wel keuzeformulier genaamd). In de enquête is voor deze doelgroep gevraagd 
naar de reden achter het niet reageren op het keuzeformulier. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
hiervan gepresenteerd. Aan het eind van het hoofdstuk volgen de conclusies met de beantwoording 
van de onderzoeksvragen.  
 
 

5.2 Algemene kenmerken 

Het schadebedrag van respondenten die (nog) niet hebben gereageerd ligt gemiddeld genomen 
lager in vergelijking met het gemiddelde schadebedrag van alle schademelders (exclusief de niet-
erkende schade). De schadebedragen voor deze categorieën (tabel 5.1) zijn respectievelijk 2.667 
euro en 2.921 euro.  
 
Tabel 5.1  Gemiddelde hoogte schademeldingen in de steekproef van mensen die (nog) niet 

 hebben gereageerd en totaal (afgerond op hele euro’s) 

Doelgroep Gemiddeld schadebedrag Totaal uitbetalingen in 

steekproef 

Geen reactie (n=254) 2.667 677.404 

Totaal excl. schade niet erkend 
(n=928) 

2.921 2.736.115 

 
Schademelders die nog niet hebben gereageerd zijn relatief oververtegenwoordigd in de 3e en 4e 
ring. Het feit dat men (nog) niet heeft gereageerd neemt derhalve toe met de afstand tot het 
kerngebied.  
 
Tabel 5.2  Locatie van de schademeldingen van mensen die (nog) niet hebben gereageerd en totaal 

Locatie van de schademelding Geen reactie  

(n=254) 

Totaal 

(n=1.116) 

1e ring 9,8 9,8 

2e ring 21,7 16,6 

3e ring 28,0 30,2 

4e ring 40,6 43,5 

Totaal 100,0 100,0 

 
Gemiddeld genomen zijn de schademeldingen van diegene die nog niet hebben gereageerd van 
recentere datum. Zo heeft 36% van de schademelders die nog niet hebben gereageerd betrekking 
op 2016.Voor alle schademeldingen is dit 24%. 
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Tabel 5.3  Jaar van de schademeldingen van mensen die (nog) niet hebben gereageerd en totaal 

Jaar Geen reactie  

(n=254) 

Totaal 

(n=1.116) 

2014 1,2 0,6 

2015 62,6 75,5 

2016 36,2 23,7 

Totaal 100,0 100,0 

 
 

5.3 Redenen voor non reactie 

Contra-expertise is bezig 
Veel respondenten in deze doelgroep geven aan dat zij het gevoel hebben dat hun schade (deels) 
niet erkend wordt. Zoals uit hoofdstuk 2 al bleek, geven van de 254 respondenten die 
gecategoriseerd zijn in de categorie ‘geen reactie’ 104 respondenten (41%) zelf aan dat hun 
schade niet erkend wordt. Daarnaast zijn er 150 respondenten (59%) die aangeven dat hun schade 
zelf wel (deels) erkend wordt, maar hiervan heeft een groot deel wel contra-expertise ingeschakeld 
zoals zichtbaar is in onderstaande tabel. In totaal heeft in de doelgroep ‘geen reactie’ ruim 
driekwart van de respondenten een contra-expert ingeschakeld. 
 
Tabel 5.4  Antwoord van respondenten met non reactie op de vraag “Heeft u een contra-expert  

 ingeschakeld?” uitgesplitst naar antwoord op de vraag of de schade erkend is (n=254) in 
percentages 

 Ja Nee Totaal 

Geen reactie – niet erkend 

(n=104) 

78,8 21,2 100,0 

Geen reactie – erkend (n=150) 76,0 24,0 100,0 

Totaal geen reactie (n=254) 77,2 22,8 100,0 

 
  
Het idee wel te hebben gereageerd op het voorstel tot schadeherstel 
Aan de 150 respondenten die hebben aangegeven dat hun schade (deels) erkend is, is gevraagd 
of zij gereageerd hadden op het voorstel tot schadeherstel. Ruim de helft is van mening dat hij/zij 
wel op het voorstel heeft gereageerd. Iets minder dan de helft geeft aan dat zij niet, of nog niet op 
het formulier hebben gereageerd.  
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Figuur 5.1 Antwoord van respondenten met non reactie op de vraag “Heeft u gereageerd op het 
  keuzeformulier?” n=150 

 
Aangegeven redenen voor het niet reageren op het keuze formulier 
Aan de mensen die (nog) niet hebben gereageerd op het keuzeformulier en dit ook zelf aangeven 
is gevraagd naar de achterliggende reden. De helft van de respondenten geeft ook hier aan dat zij 
nog in de contra-expertise zitten of dat zij het toegekende schadebedrag te laag vinden. Zo’n 12 
procent geeft aan het vergeten te zijn en circa 8 procent geeft aan geen keuzeformulier ontvangen 
te hebben.  
 
Figuur 5.2 Antwoord van respondenten met non reactie op de vraag “Waarom heeft u (nog) niet  
   gereageerd op het keuzeformulier?” n=71 

 
 
Aan de mensen die (nog) niet hebben gereageerd op het schadeformulier is gevraagd of zij wel 
voornemens zijn om de schade te herstellen. De antwoorden op deze vraag staan in onderstaande 
tabel weergegeven. Zo’n 60% geeft aan dat zij de schade wel gaan herstellen. Circa 35 procent 
geeft aan dat zij nog niet weten of zij de schade gaan herstellen, iets minder dan 5 procent geeft 
aan dat zij de schade niet zullen herstellen.  
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Tabel 5.5  Antwoord van respondenten die (nog) geen reactie op het keuzeformulier hebben gegeven op 
 de vraag “Gaat u de schade uiteindelijk herstellen?” (n=71) in absolute getallen en 

 percentages 

 Aantal respondenten % 

Ja, zelf 5 7,0 

Ja, via een aannemer uit het 

Erkenningsregister van CVW 

12 16,9 

Ja, via mijn eigen aannemer 26 36,6 

Nee 3 4,2 

Weet ik (nog) niet 25 35,2 

Totaal  71 100,0 

 
 

5.4 Conclusies 

In onderstaande tabel wordt op basis van de uitgevoerde analyse antwoord gegeven op de 
gestelde onderzoeksvragen in relatie tot de categorie “geen reactie”. 
 
Tabel 5.6  Overzicht beantwoording onderzoeksvragen in relatie tot de categorie “uitbetaling schade” 

Vraag  Antwoord  

1) Wat is de reden dat een 

groep schademelders, na 

erkenning van de schade en 

ontvangst van het 

schaderapport, niet reageert 

op het voorstel tot herstel 

van de schade en/of 

uitkering van de schade? 

 

Van de 254 bevraagde respondenten die in het systeem van CVW zijn 

geregistreerd onder het kopje “geen reactie” geven 104 respondenten (41%) 

zelf aan dat hun schade niet erkend wordt. Daarnaast zijn er 150 

respondenten (59%) die aangeven dat hun schade zelf wel (deels) erkend 

wordt, maar hiervan heeft een groot deel wel contra-expertise ingeschakeld 

zoals zichtbaar is in onderstaande tabel. In totaal heeft in de doelgroep ‘geen 

reactie’ ruim driekwart van de respondenten een contra-expert ingeschakeld.  

2) Zijn schademelders die 

niet reageren mensen met 

een hoog / laag of 

gemiddeld schadebedrag? 

 

Het schadebedrag van respondenten die (nog) niet hebben gereageerd ligt 

gemiddeld genomen lager in vergelijking met het gemiddelde schadebedrag 

van alle schademelders (exclusief de niet-erkende schade). De 

schadebedragen voor deze categorieën (tabel 5.1) zijn respectievelijk 2.667 

euro en 2.921 euro. 
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6 Klanttevredenheid 

6.1 Inleiding 

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft geconstateerd dat de klanttevredenheid over het 
schade-afhandelingsproces van CVW terugloopt in de wekelijkse online meting. Om de 
achterliggende redenen te achterhalen zijn de respondenten van de verschillende doelgroepen 
naar hun tevredenheid gevraagd op de verschillende onderdelen van het schade-
afhandelingsproces. In dit hoofdstuk worden de resultaten hiervan gepresenteerd.  
 
Als structurerend principe hebben we hiervoor gekeken naar de klanttevredenheid in de 
verschillende elkaar opvolgende stadia van het schade-afhandelingsproces. In dit rapport hebben 
wij de volgende stadia onderscheiden:  
• Het melden van de schade 
• De komst van de schade expert 
• Het schaderapport 
• De contra-expertise 
• De reparatie van de schade 
 
Aan het eind van het hoofdstuk volgen de conclusies met de beantwoording van de 
onderzoeksvragen.  
 
 

6.2 Algemene tevredenheid 

Oordeel over CVW verschilt per doelgroep 
Aan de respondenten is gevraagd “Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van CVW. 
Onderstaand figuur laat zien dat ongeveer twee derde van de respondenten die het schadebedrag 
hebben of krijgen uitgekeerd tevreden of zeer tevreden zijn over de dienstverlening van CVW. 
respondenten die hebben gekozen voor herstel via de eigen aannemer of een aannemer via CVW 
zijn eveneens tevreden. Het percentage zeer tevreden en tevreden ligt voor deze categorie in 
dezelfde orde van grootte (rond de 70%). Respondenten waarbij de schade niet is erkend of vallen 
in de categorie “geen reactie” zijn echter ontevreden over de dienstverlening van CVW.  
 
Figuur 6.1 Antwoord van unieke respondenten op de vraag “Hoe tevreden bent u over de  

   dienstverlening van CVW?” in procenten naar doelgroep 
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Aan respondenten werd de mogelijkheid geboden om het antwoord toe te lichten. Uit de reacties  
blijkt dat mensen die zeer tevreden zijn, dit vooral zijn omdat de procedure snel en goed verliep. 
Mensen die (zeer) ontevreden zijn, geven als belangrijkste redenen hiervoor aan dat de procedure 
lang duurt, dat zij negatieve ervaringen hebben met de schade-expert of het schaderapport en dat 
de communicatie met CVW niet goed verloopt.  
 
Rapportcijfer loopt (afhankelijk van de doelgroep) uiteen van 4,9 tot 6,8 
Naast een kwalitatief oordeel is ook gevraagd om de tevredenheid uit te drukken in een 
rapportcijfer. Diegene die hebben gekozen voor herstel van de schade via CVW of een eigen 
aannemers geven gemiddeld met een 6,8 het hoogste cijfer. Diegene die hebben gekozen voor 
uitbetaling van het schadebedrag geven gemiddelde een 6,6. Respondenten uit de categorieën 
“geen reactie” en “schade niet erkend” geven daarentegen een onvoldoende. Van beiden is de 
categorie “geen reactie” het meest ontevreden. 
 
Tabel 6.1  Gemiddeld cijfer gegeven door unieke respondenten op de vraag “Kunt u uw algemene 

 tevredenheid over CVW samenvatten in een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 zeer ontevreden is en 
 10 zeer tevreden?” naar doelgroep 

Doelgroep Gemiddeld cijfer 

Uitkering van schadebedrag (n=432) 6,6 

Herstel via CVW (n=139) 6,8 

Herstel via eigen aannemer (n=72) 6,8 

Geen reactie (n=225) 4,9 

Schade niet erkend (n=178) 5,2 

 
 
Antwoorden op stellingen 
Om een beter onderbouwd beeld te krijgen waarom respondenten tevreden of juist ontevreden zijn, 
is in de enquête een aantal stellingen opgenomen. In navolgend figuur zijn de stellingen op een rij 
gezet en is per stelling aangegeven in hoeverre respondenten het (helemaal) eens of juist oneens 
waren met de betreffende stellingen.  
 
Uit de gegeven antwoorden (zie figuur 6.2) komt naar voren dat veel respondenten vinden dat CVW 
over het algemeen makkelijk te bereiken is, dat de werkwijze van CVW helder is en men blij is met 
de vaste contactpersoon bij CVW. Relatief laag scoort het empathisch vermogen van het CVW. Dit 
blijkt onder andere uit het feit dat een relatief laag aandeel van de respondenten het eens is met de 
stellingen: “CVW denkt mee met bewoners”, “CVW leeft zich in in mijn situatie” en “CVW ontzorgt 
mij”.  
 
In de bijlagen zijn de antwoorden op de voorgelegde stellingen per onderscheiden doelgroep 
weergegeven.  
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Figuur 6.2 Mening respondenten naar aanleiding van voorgelegde stellingen  
 

 
 
 

6.3 Het melden van schade  

Meldingsproces is goed georganiseerd. 
Het melden van schade gebeurt door meer dan 90 procent van de respondenten via de website of 
telefonisch, zoals al beschreven in hoofdstuk 2. Binnen alle onderscheiden categorieën geeft een 
grote meerderheid aan dat het meldingsproces gemakkelijk is. Dit geeft aan dat de wijze waarop de 
schade kan worden gemeld goed is georganiseerd.  
 
Figuur 6.3 Antwoord van respondenten op de vraag “Kunt u aangeven wat u vond van het  
    meldingsproces” in procenten naar doelgroep 

 
 
Het gunstige oordeel over het meldingsproces wordt eveneens bevestigd door de antwoorden op 
de vragen “CVW heeft vervolgens contact met u opgenomen. Hebben zij u destijds uitgelegd hoe 
het proces van schademelding zou verlopen?” (tabel 6.2) en de vraag “Hoe beoordeelt u dit eerste 
contact met CVW?” (figuur 6.3). 
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Tabel 6.2  Antwoord van respondenten op de vraag “CVW heeft vervolgens contact met u opgenomen. 
 Hebben zij u destijds uitgelegd hoe het proces van schademelding zou verlopen?” in 

 procenten naar doelgroep 

 Ja, dat hebben zij 
uitgelegd 

Nee, dat hebben 
zij niet uitgelegd 

Weet ik niet meer Totaal 

Uitkering van 

schadebedrag (n=451) 

87% 6% 7% 100% 

Herstel via CVW (n=144) 86% 5% 9% 100% 

Herstel via eigen aannemer 

(n=79) 

86% 6% 8% 100% 

Geen reactie (n=254) 85% 9% 6% 100% 

Schade niet erkend 

(n=188) 

87% 8% 5% 100% 

 
 
Figuur 6.4 Antwoord van respondenten op de vraag “Hoe beoordeelt u dit eerste contact met CVW?” in  
    procenten naar doelgroep 

 
 
Gevraagd naar de redenen geven een aantal respondenten aan dat zeer positief omdat het 
meldingsproces duidelijk en snel is. Genoemde redenen voor (zeer) ontevreden zijn onder andere: 
weinig inlevingsvermogen, slechte communicatie en het duurde te lang  
 
 

6.4 De komst van de schade-expert 

Na de melding van de schade komt een schade-expert langs om de schade ter plaatse te 
inspecteren. Ook hier zien we een tweedeling in de mate van tevredenheid tussen enerzijds de 
doelgroepen die kiezen voor uitbetaling van het schade bedrag of dit laten herstellen en anderzijds 
de categorieën “geen reactie” en “schade niet erkend”. Wat verder opvalt is dat de mate van 
tevredenheid bij alle categorieën zakt in vergelijking met de voorafgaande stap waarin de schade 
alleen nog werd gemeld.  
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Figuur 6.5 Antwoord van respondenten op de vraag “Daarna kwam de schade-expert bij u langs. Hoe  
    beoordeelt u het bezoek van de schade-expert?” in procenten naar doelgroep 

 
 
Respondenten die zeer positief zijn geven aan dat de schade-expert goed, kundig, en/of 
professioneel was. Genoemde redenen voor mensen die aangaven (zeer) ontevreden te zijn, zijn:  
het niet eens zijn over de schade (niet alles erkend, niet serieus genomen, discussie over al dan 
niet aardbevingsschade), de schade-expert zelf was arrogant, onkundig, of onaangenaam. 
 
 

6.5 Het schaderapport 

Op het moment dat de schade-expert langs is geweest wordt een schaderapport opgesteld. Ook 
hier zien we de tweedeling in groepen en daalt de mate van tevredenheid verder bij met name de 
categorieën “geen reactie” en” schade niet erkend”. Figuur 6.15 geeft een nadere uitsplitsing per 
onderscheiden doelgroep.  
 
Ook hier is aan de respondenten gevraagd om een nadere toelichting Diegene die (zeer) positief 
waren vonden het een duidelijk en goed rapport. Vaak genoemde redenen voor onvrede: met name 
niet alle schades zijn erkend, rapport is incompleet of klopt niet, bij de buren is schade wel erkend 
en bij mij niet. 
 
Figuur 6.6 Antwoord van respondenten op de vraag “De schade-expert heeft een rapport opgesteld  

    over uw schade. Hoe beoordeelt u dit rapport?” in procenten naar doelgroep 
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6.6 Het inschakelen van contra-expertise 

Vooral categorie “geen reactie” maakt veel gebruik van mogelijkheid tot contra-expertise  
Schademelders hebben de mogelijkheid om naar aanleiding van het schaderapport een contra-
expertise te laten uitvoeren. Van diegene die de schade hebben laten uitvoeren of hebben laten 
herstellen via CVW of een eigen aannemer heeft rond de 20% gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. In gevallen waarbij de schade niet erkend wordt, loopt dit op tot bijna 40%. Voor 
respondenten die in het systeem van CVW vallen onder de categorie “geen reactie” loopt dit 
percentage verder op tot zelfs 77%. Uit dit verhoudingsgewijs hoge percentage kan worden 
afgeleid dat het laten uitvoeren van een contra-expertise een belangrijke reden is om (nog) niet te 
reageren. Dit is op zich ook logisch omdat men eerst de uitkomsten van contra-expertise wil 
afwachten alvorens verdere stappen te ondernemen.  
 
Figuur 6.7 Antwoord van respondenten op de vraag “Heeft u een contra-expert ingeschakeld?” in 

   procenten naar doelgroep 

 
 
Het proces van het inschakelen van een contraexpertise wordt over het algemeen als gemakkelijk 
ervaren. Dit geldt eigenlijk voor alle onderscheiden categorieën. Genoemde redenen waarom het 
proces van het inschakelen van een contra-expertise als moeilijk wordt ervaren zijn onder andere 
het feit dat het proces veel tijd en geld vraagt, de communicatie stroef verliep, of dat men het lastig 
vond om zelf een expert te regelen.  
 

Figuur 6.8 Antwoord van respondenten op de vraag “Hoe beoordeeld u het proces van het inschakelen  
    van contra-expertise?” in procenten naar doelgroep 
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6.7 Het schadeherstel bij erkende schades 

Na erkenning van de schade in het schaderapport kregen de respondenten een voorstel tot 
schadeherstel. Het voorstel tot schadeherstel wordt door een meerderheid positief ontvangen. 
Enkel respondenten die (nog) geen reactie hebben gegeven oordelen minder positief over het 
voorstel tot schadeherstel. Redenen die gegeven worden wanneer men minder positief is dat niet 
alle schade erkend wordt, of dat het schadebedrag te laag is.  

Figuur 6.9 Antwoord van respondenten met erkende schade op de vraag “Wat vond u van het voorstel 

 tot schadeherstel” in procenten naar doelgroep 

Aan de respondenten die aangeven de schade hersteld te hebben is gevraagd hoe tevreden zij zijn 
over het schadeherstel. De overgrote meerderheid geeft aan dat zij (zeer) tevreden zijn over het 
schade herstel. Deze groep is het grootst bij de mensen die uitkering van het schadebedrag 
hebben gehad. Bij herstel via het CVW geeft zo’n 16 procent aan dat zij zeer tevreden zijn over het 
schadeherstel, dit is iets meer dan bij het herstel via een eigen aannemer of bij uitkering van het 
schadebedrag. De groep die geen reactie heeft gegeven is het minst tevreden over het 
schadeherstel, ook geeft hier een groter deel aan dat de schade nog niet hersteld is.  

Figuur 6.10 Antwoord van respondenten die aangeven schade hersteld te hebben op de vraag “hoe 

  tevreden benut u over het schadeherstel?” 
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6.8 Het schadeherstel bij niet-erkende schades 

Aan de mensen van wie de systemen aangeven dat de schade niet erkend is en die dit zelf 
bevestigd hebben, is gevraagd of zij de schade uiteindelijk wel (voor eigen rekening) hebben 
hersteld. Iets minder dan een vijfde geeft aan de schade hersteld te hebben. Ruim vier vijfde geeft 
aan de schade niet te hebben hersteld.  

Figuur 6.11 Antwoord van respondenten in doelgroep “niet erkende schade” die zelf aangeven niet 

  erkende schade te hebben op de vraag “Heeft u de schade uiteindelijk laten repareren” in 

  procenten (n=188) 
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6.9 Conclusies 

In onderstaande tabel wordt op basis van de uitgevoerde analyse antwoord gegeven op de 
gestelde onderzoeksvragen in relatie tot de categorie “geen reactie”. 

Tabel 6.3  Overzicht beantwoording onderzoeksvragen in relatie tot de categorie “uitbetaling schade” 

Vraag Antwoord 

1) Is het voor bewoners
helder hoe het proces 
van schadeafhandeling 
er uit ziet? 

Het melden van schade gebeurt door meer dan 90 procent van de 

respondenten via de website of telefonisch, zoals al beschreven in hoofdstuk 

2. Binnen alle onderscheiden categorieën geeft een grote meerderheid aan

dat het meldingsproces gemakkelijk is. Dit geeft aan dat de wijze waarop de 

schade kan worden gemeld goed is georganiseerd.  

2) Ervaren bewoners dat
ze goede uitleg over de 
stappen in het proces 
krijgen? 

Het gunstige oordeel over het meldingsproces wordt eveneens bevestigd 

door de antwoorden op de vragen “CVW heeft vervolgens contact met u 

opgenomen. Hebben zij u destijds uitgelegd hoe het proces van 

schademelding zou verlopen?” (tabel 6.2) en de vraag “Hoe beoordeelt u dit 

eerste contact met CVW?”). 

3) Voelen bewoners zich
hiermee geholpen? 

Om hiervan een beeld te krijgen is gevraagd naar de mate van tevredenheid 

van de respondenten voor de verschillende onderdelen van het 

meldingsproces. Wat opvalt, is dat de mate van tevredenheid afhangt van de 

doelgroep en sprake is van een tweedeling in de mate van tevredenheid 

tussen enerzijds de doelgroepen die kiezen voor uitbetaling van het schade 

bedrag of dit laten herstellen en anderzijds de categorieën “geen reactie” en 

“schade niet erkend. Wat ook opvalt is dat de mate van tevredenheid bij alle 

categorieën zakt naar mate men verder komt in het schade meldingsproces. 

In het beging is men nog overwegend tevreden, maar naarmate het proces 

vordert neemt de mate van tevredenheid in iedere doelgroep gaandeweg af. 

4) Is het helder wie welke
rol vervult in het proces 
van schadeafhandeling 
(CVW, NCG, bewoner 
zelf)? 

Zie antwoord op vraag 1 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Uitbetaling schade  
 
1) Wat is de reden dat een groot aantal bewoners het schadebedrag laat uitkeren? 

Van de mensen die het schadebedrag hebben laten uitbetalen en hebben aangeven geen 
gebruik te hebben gemaakt van een aannemer uit het erkenningsregister of een eigen 
aannemer waarbij de financiële afhandeling via CVW verliep, is gevraagd waarom men 
hiervoor heeft gekozen. Uit de antwoorden blijkt dat men hiervoor vooral kiest omdat men de 
eigen aannemer betrouwbaarder vindt, liever eigen verantwoordelijkheid heeft over de 
financiële afhandeling(15%) of vindt dat de reparatie dan beter wordt uitgevoerd (10%).  

 
2) Wordt de schade wel of niet hersteld en op basis van welke achterliggende redenering? 

Van diegene die heeft gekozen voor de optie om de schade te laten uitbetalen heeft circa 10% 
de schade nog niet hersteld. De categorie die de schade niet heeft laten herstellen is (via een 
open vraag) gevraagd naar de achterliggende reden. Uit de antwoorden blijkt dat een deel 
(bijna 12%) het geld nog niet op de rekening heeft staan. Van de overige 88% die het geld wel 
heeft ontvangen, geeft het merendeel als antwoord “ik heb het nog niet uitgegeven”. Een 
enkeling geeft aan de uitkering te hebben gebruikt voor de aankoop van andere goederen. 

 
3) In hoeverre is het moment van schademelding van invloed op de keuze om het schadebedrag 

te laten uitkeren en de schade wel of juist niet te herstellen? 
Gemiddeld genomen hebben gevallen waarbij sprake is van “uitkering schadebedrag“ dit 
eerder gemeld. Zo heeft bijna 87% van diegene die de schade hebben laten uitbetalen, de 
schade gemeld in 2015. Voor de gehele steekproef is dit percentage bijna 76%. Zoals eerder 
opgemerkt is dit niet vreemd vanwege de gestelde termijnen in het meldingsproces. 

 
4) In hoeverre is de locatie (kern of rand van bevingengebied) van invloed op de keuze om het 

schadebedrag te laten uitkeren en de schade wel of juist niet te herstellen?  
Uit de antwoorden op de gestelde vragen hierover blijkt dat er in geval van erkende schade 
relatief vaker gekozen voor uitkering van het schadebedrag indien met dichter bij de kern van 
het gebied woont. 

 
5)  Zijn schademelders die kiezen voor uitbetaling mensen met een hoog/ laag of gemiddeld 

schadebedrag? 
Schademelders die kiezen voor uitbetaling hebben een gemiddeld schadebedrag van 3.183 
euro. Dit bedrag is iets hoger in vergelijking met het gemiddelde schadebedrag (exclusief 
gevallen waarbij schade niet is erkend) van 2.921 euro voor alle categorieën. De verschillen 
zijn derhalve gering.  
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Non reactie 

6) Wat is de reden dat een groep schademelders, na erkenning van de schade en ontvangst van
het schaderapport, niet reageert op het voorstel tot herstel van de schade en/of uitkering van
de schade?
Van de 254 bevraagde respondenten die in het systeem van CVW zijn geregistreerd onder het
kopje “geen reactie” geven 104 respondenten (41%) zelf aan dat hun schade niet erkend
wordt. Daarnaast zijn er 150 respondenten (59%) die aangeven dat hun schade zelf wel
(deels) erkend wordt, maar hiervan heeft een groot deel wel contra-expertise ingeschakeld. In
totaal heeft in de doelgroep ‘geen reactie’ ruim driekwart van de respondenten een contra-
expert ingeschakeld

7) Zijn schademelders die niet reageren mensen met een hoog / laag of gemiddeld
schadebedrag?
Het schadebedrag van respondenten die (nog) niet hebben gereageerd ligt gemiddeld
genomen lager in vergelijking met het gemiddelde schadebedrag van alle schademelders
(exclusief de niet-erkende schade). De schadebedragen voor deze categorieën zijn
respectievelijk 2.667 euro en 2.921 euro.

Klanttevredenheid 

8) Is het voor bewoners helder hoe het proces van schadeafhandeling er uit ziet?
Het melden van schade gebeurt door meer dan 90 procent van de respondenten via de
website of telefonisch, zoals al beschreven in hoofdstuk 2. Binnen alle onderscheiden
categorieën geeft een grote meerderheid aan dat het meldingsproces gemakkelijk is. Dit geeft
aan dat de wijze waarop de schade kan worden gemeld goed is georganiseerd.

9) Ervaren bewoners dat ze goede uitleg over de stappen in het proces krijgen?
Het gunstige oordeel over het meldingsproces wordt eveneens bevestigd door de antwoorden
op de vragen “CVW heeft vervolgens contact met u opgenomen. Hebben zij u destijds
uitgelegd hoe het proces van schademelding zou verlopen?” (tabel 6.2) en de vraag “Hoe
beoordeelt u dit eerste contact met CVW?”).

10) Voelen bewoners zich hiermee geholpen?
Om hiervan een beeld te krijgen is gevraagd naar de mate van tevredenheid van de
respondenten voor de verschillende onderdelen van het meldingsproces. Wat opvalt, is dat de
mate van tevredenheid afhangt van de doelgroep en sprake is van een tweedeling in de mate
van tevredenheid tussen enerzijds de doelgroepen die kiezen voor uitbetaling van het schade
bedrag of dit laten herstellen en anderzijds de categorieën “geen reactie” en “schade niet
erkend”. Wat ook opvalt, is dat de mate van tevredenheid bij alle categorieën zakt naar mate
men verder komt in het schade meldingsproces. In het begin is men nog overwegend
tevreden, maar naarmate het proces vordert neemt de mate van tevredenheid in iedere
doelgroep gaandeweg af

11) Is het helder wie welke rol vervult in het proces van schadeafhandeling (CVW, NCG, bewoner
zelf)?
Zie antwoord op vraag 8
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7.2 Aanbevelingen 

Op basis van de voorgaande conclusies is een aantal aanbevelingen geformuleerd om de 
praktische afhandeling van de schade aanbevelingen verder te optimaliseren:  

Algemeen 

1) Aandacht voor het bijhouden van het CRM-systeem
Op basis van de steekproef en de respons die wij hierop hebben ontvangen, verdient het
aandacht om aangegeven wijzigingen in de CRM-systemen sneller te verwerken waardoor de
actualiteit beter kan worden gemonitord. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het sneller
doorvoeren van adreswijzigingen, wijziging in contactgegevens en overlijdensberichten.

2) Meer aandacht voor uitleg van de procedures bij schade is niet nodig
Vrijwel iedereen met schade wist waar hij de schade kon melden. Ook is de procedure voor
schademeldingen bij vrijwel iedereen duidelijk. Dit duidt erop dat het schadeproces goed
georganiseerd is. Meer aandacht en inzet voor de uitleg van de procedures is derhalve niet
nodig.

Uitbetaling schade 

3) Geen aanpassingen noodzakelijk voor het uitbetalen van schadebedragen
Uit de enquête blijkt dat een groot aantal mensen liever eigen verantwoordelijkheid heeft over
de technische of financiële afhandeling van de schade. Ook blijkt dat de overgrote
meerderheid van deze bewoners de schade (uiteindelijk) wel laat herstellen. Slechts een
enkeling geeft aan dit niet te doen. Daarbij is de tevredenheid van het herstel van de schade bij
uitbetaling van het schadebedrag (zeer) hoog. Er zijn op basis van dit onderzoek derhalve
geen aanpassingen noodzakelijk voor de procedure voor het uitbetalen van de
schadebedragen.

Non reactie 

4) Registratie van contra-expertise in het CRM-systeem
Doordat de contra-expertise niet als zodanig in het CRM-systeem als status aangegeven staat,
wordt deze groep aangeduid met ‘non reactie’. Strikt genomen heeft deze groep echter wel
gereageerd, maar niet op het voorstel tot schadeherstel. Het verdient daarom de aanbeveling
om de groep die in de contra-expertise zit als zodanig weer te geven in het CRM-systeem.
CVW heeft in een reactie op dit rapport aangegeven dat het systeem inmiddels dusdanig is
aangepast dat contra-expertise afzonderlijk zichtbaar kan worden gemaakt.

Klanttevredenheid 

5) Meten van de klanttevredenheid per processtap / doelgroep
Uit de analyse van de klanttevredenheid blijkt dat naarmate men vordert in het proces van
schadeafhandeling, schademelders minder tevreden worden. Dit blijkt overigens ook uit het
bewonerstevredenheidsonderzoek (BTO) dat in opdracht van CVW wordt uitgevoerd. Zeker
wanneer de uitkomst van het schaderapport niet in lijn is met de verwachtingen van de
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bewoner (een groot deel van de groep geen reactie en schade niet erkend). Vanuit dit 
perspectief heeft de dalende klanttevredenheid van de laatste tijd niet zozeer te maken met 
slechtere dienstverlening van CVW, maar vooral met een toename van het aantal 
schademeldingen sinds 2015 dat in de eindfase komt. Om deze reden bevelen wij aan om de 
klanttevredenheid per processtap te blijven meten en hierover ook als zodanig te rapporteren. 
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Bijlagen 
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Aardbevingsschade Groningen 

Versies 
Toon eerste vraag 
Index 

Versies 

Intro 
Type CATI introductietekst 
Tekst Goede<%~_DayPart_%> u spreekt met <%~_IterName_%> van Dimensus Beleidsonderzoek. Ik bel u in 

opdracht van de NCG, De Nationaal Coördinator Groningen. Onlangs heeft u een brief van de NCG ontvangen 
waarin werd aangekondigd dat onderzoeksbureaus Ecorys en Dimensus een onderzoek uitvoeren om de 
dienstverlening van de NCG te verbeteren. 
Ik ben hiervoor opzoek naar: <%~NaamTotaal%> of iemand anders in het huishouden die betrokken is 
(geweest) bij de afhandeling van het schadeherstel. 
(Aanvullende gegevens: 
Naam eigenaar: <%~NaamEigenaar%> 
Adres: <%~AdresTotaal%> 
Datum ontdekking schade: <%~DatumOntdekking%> 
Datum melding schade: <%~DatumMelding%> 
Schadevergoeding: EURO <%~Bedrag%> 
Onderzoeksgroep: <%~Onderzoeksgroep%>) 

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking tussen 12 gemeenten in het aardbevingsgebied, 
de Provincie Groningen en het Rijk. Zij zetten zich in voor schadeherstel in het gebied, maar ook voor 
leefbaarheid en economie. De bewoner staat hierbij centraal. 

De Nationaal Coördinator Groningen heeft een aantal zaken opgemerkt en zoekt hier een verklaring voor. Het 
gaat om: 
I. Een teruglopende klanttevredenheid over het schadeafhandelingsproces door CVW (Centrum Veilig 
Wonen). 
II. Een grote groep die kiest voor het direct uitkeren van het schadegeld i.p.v. reparatie door een eigen
aannemer of een door CVW erkende aannemer. 
III. Een groep mensen die na erkenning van de schade door CVW geen reactie geeft door het invullen van het
keuzeformulier of het aanvragen van een contraexpert. 

Om te beginnen stellen we vragen met betrekking tot een algemeent beeld en vervolgens worden er vragen 
gesteld over uw eigen situatie en uw ervaringen met Centrum Veilig Wonen (CVW) 

Uw antwoorden blijven gedurende het onderzoek eigendom van het onderzoeksbureau en worden, na het 
volledig afronden van het onderzoek, vernietigd. Wij, Ecorys en Dimensus, brengen geen rapportages uit op 
individueel niveau. De NCG krijgt dus nooit antwoorden op persoonsniveau te zien 

Algemeen beeld 
De eerste vragen die wij u stellen hebben geen betrekking op uw eigen situatie, maar hebben betrekking op de 
mensen in uw omgeving. Zoals in de brief die u ontvangen heeft beschreven stond, vindt de NCG het opmerkelijk dat 
een deel van de mensen met een erkende schade het schadebedrag wel laat uitkeren, maar er niet voor kiest om de 
schade te herstellen door een eigen aannemer en de financiële afhandeling door het CVW laten plaatsvinden of het 
werk geheel door een CVW erkende aannemer. 

vr2 
2. Waarom denkt u dat deze mensen kiezen voor het direct laten uitbetalen van deze schade?
meer antwoorden zijn mogelijk 
stellen als open vraag, onderbrengen in de opties die er zijn. Gekozen opties altijd terugkoppelen aan de 
resopndent. 

Zelf repareren is goedkoper 
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Zelf repareren is beter 
Een aannemer kost minder (bijv. zwart) 
De aannemer doet het dan beter 
Ik heb liever eigen verantwoordelijkheid over de financiële afhandeling 
De aannemer is dan betrouwbaarder 
Aannemer kan gelijk andere klussen oppakken 
CVW is minder (of niet) betrouwbaar 
CVW is minder (of niet) bewonersgericht 
Zij kunnen het geld ergens anders aan uitgeven 

Anders, namelijk: 
Dat weet ik niet 

vr3 
3. Door wie laten de meeste mensen die u kent de schade herstellen?
meer antwoorden zijn mogelijk 
stellen als open vraag, onderbrengen in de opties die er zijn. Gekozen opties altijd terugkoppelen aan de 
resopndent. 

Dat doen zij zelf 
Dat doet een kennis/familie/vrienden 
Dat doet een bevriende aannemer (zwart) 
Dat doet een bevriende aannemer (legitiem) 
Door een aannemer uit het erkenningsregister van CVW 
Door een eigen keuze aannemer met financiële afhandeling via CVW 
Zij laten het niet herstellen 

Anders namelijk: 
Dat weet ik niet 

Klanttevredenheid 
De volgende vragen hebben betrekking op de klanttevredenheid*. 
U heeft onlangs één / meerdere schades gemeld bij CVW. Wij willen het graag met u hebben over de melding van de 
schade die op <%~DatumOntdekking%> is ontdekt en op <%~DatumMelding%> is gemeld. 
De vragen die wij u voorleggen hebben betrekking op deze schade(s). U kunt uw antwoorden beperken tot uw 
mening over het melden van genoemde schade. 

* Opmerking voor de enqueteur. Het CVW laat door Customeyes ook een onderzoek naar Klanttevredenheid
uitvoeren. Het kan hierdoor voorkomen dat de schademelders al 1 of 2x eerder een vragenlijst hebben ontvangen 
over het schadeafhandelingsproces. Wanneer dit opgemerkt wordt, graag aangeven dat het hier een ander 
onderzoek betreft via de NCG. 

vr5 
5. Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van CVW?

Zeer tevreden 
Tevreden 
Niet tevreden/niet ontevreden 
Ontevreden 
Zeer ontevreden 

vr5b 
5b. U heeft aangegeven dat u <%~vr5%> over de dienstverlening van het CVW. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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vr6a 
6a. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 

CVW is over het algemeen makkelijk 
te bereiken 
CVW is professioneel. 
CVW denkt mee met bewoners 
De werkwijze van CVW is helder 
CVW is betrouwbaar. 
CVW is eerlijk 
CVW is persoonlijk 
CVW leeft zich in in mijn situatie 
CVW ontzorgt mij 
Ik ben blij met de vaste 
contactpersoon van CVW 

helemaal mee 
eens 

mee 
eens 

niet eens / niet 
oneens 

mee 
oneens 

helemaal mee 
oneens 

niet van 
toepassing 

vr6b 
6b. Kunt u uw algemene tevredenheid over CVW samenvatten in een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 zeer ontevreden is 
en 10 zeer tevreden? 

1  2    3  4  5    6  7  8   9  10 
Rapportcijfer: 

vr7 
7. Wist u direct waar u uw schade kon melden?

Ja, dat wist ik 
Nee, dat wist ik niet 

vr8 
8. Hoe wist u waar u uw schade moest melden?
meer antwoorden zijn mogelijk 
stellen als open vraag, onderbrengen in de opties die er zijn. Gekozen opties altijd terugkoppelen aan de 
resopndent. 

Via de website van de NAM 
Via de website van CVW 
Via de website van het Rijk 
Via een zoekmachine 
Via vrienden/kennissen/buren 
Via de gemeente 

 

 

61 Praktische uitwerking schadeprotocol Centrum Veilig Wonen 



Doordat ik eerder schade gemeld heb 

Anders, namelijk: 
Weet ik niet meer 

vr9a 
De volgende vragen hebben betrekking op de schade die op <%~DatumOntdekking%> is ontstaan en die u op <% 
~DatumMelding%> heeft gemeld. De vragen gaan over het melden van de schade en eventuele uitvoering van 
herstelwerkzaamheden. 

9a. Hoe heeft u uw schade gemeld? 
Op de website 
Telefonisch 
Per post 
Persoonlijk 

Anders, namelijk: 
Weet ik niet meer 

vr9b 
9b. Kunt u aangeven wat u vond van het meldingsproces? 

gemakkelijk 
moeilijk 
niet gemakkelijk, maar ook niet moeilijk 

vr10 
10. CVW heeft vervolgens contact met u opgenomen. Hebben zij u destijds uitgelegd hoe het proces van
schademelding zou verlopen? 

Ja, dat hebben zij uitgelegd 
Nee, dat hebben zij niet uitgelegd 
Weet ik niet meer 

vr11a 
11a. Hoe beoordeelt u dit eerste contact met CVW over deze schade? 

Zeer positief 
Positief 
Niet positief/niet negatief 
Negatief 
Zeer negatief 
Weet ik niet meer 

vr11b 
11b. U heeft aangegeven dat u het eerste contact met CVW <%~vr11a%> beoordeelt. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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vr12a 
12a. Daarna kwam de schade-expert bij u langs. Hoe beoordeelt u het bezoek van de schade- expert? 

Zeer positief 
Positief 
Niet positief/niet negatief 
Negatief 
Zeer negatief 
Weet ik niet meer 
Ik heb de schade-expert niet gezien 

vr12b 
12b. U heeft aangegeven dat u het bezoek van de schade-expert <%~vr12a%> beoordeelt. Kunt u uw antwoord 
toelichten? 

vr13a 
13a. De schade-expert heeft een rapport opgesteld over uw schade. Hoe beoordeelt u dit rapport? 

Zeer positief 
Positief 
Niet positief/niet negatief 
Negatief 
Zeer negatief 
Weet ik niet meer 
Ik heb geen schaderapport ontvangen 

vr13b 
13b. U heeft aangegevend dat u het rapport van de schade-expert <%~vr13a%> beoordeelt. Kunt u uw antwoord 
toelichten? 
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vr14 
14. Heeft u een contra-expert ingeschakeld?

Ja 
Nee 

vr15a 
15a. Hoe beoordeelt u het proces van het inschakelen van contra-expertise? 

Het was gemakkelijk 
Het was moeilijk 
Het was niet gemakkelijk, maar ook niet moeilijk 

vr15b 
15b. U heeft aangegeven dat u het proces van de contra-expertise bestempelt als <%~vr15a%>. Kunt u uw antwoord 
toelichten? 

vr16 
16. Is uw schade uiteindelijk erkend?

Ja 
Nee 

vr17a 
17a. Wat vond u van het voorstel tot schadeherstel? 

Zeer positief 
Positief 
Niet positief/niet negatief 
Negatief 
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Zeer negatief 
Weet ik niet meer 

vr17b 
U heeft aangegeven dat u het voorstel tot schadeherstel <%~vr17a%> beoordeelt. Kunt u uw antwoord toelichten? 

vr18 
18. Heeft u gereageerd op het voorstel tot schadehersteldoor middel van het keuzeformulier?

Ja 
Nee 
Nog niet 

vr19TOT 
Type Groupform 
Tekst 
Forms   vr19a 

vr19b 
Routing vr20 

vr19a 
19a. Waarom heeft u (nog) niet gereageerd? 
meer antwoorden zijn mogelijk 
stellen als open vraag, onderbrengen in de opties die er zijn. Gekozen opties altijd terugkoppelen aan de 
resopndent. 

Ik heb het keuzeformulier niet ontvangen 
Ik vind het schadebedrag te laag 
Ik vind het proces te ingewikkeld 
Ik ben er nog niet aan toe gekomen / het vergeten 
Ik twijfel nog over zelf herstellen of via een aannemer 

Anders, namelijk: 

vr19b 
Kunt u uw antwoord toelichten? 
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vr20 
20. Gaat u de schade uiteindelijk herstellen

Ja, zelf 
Ja, via een aannemer uit het Erkenningsregister van CVW 
Ja, via mijn eigen aannemer 
Nee 
Weet ik (nog) niet 

vr21 
21. Heeft u gekozen voor één van de volgende twee opties om de schade te laten repareren:
1) door één van de aannemers uit het erkenningsregister van de lijst van CVW of
2) een eigen keuze aannemer en de financiële afhandeling door het CVW te laten verlopen?

Ja, een aannemer uit het erkenningsregister 
Ja, een eigen keuze aannemer waarbij de financiële afhandeling via CVW verliep 
Nee, geen van beide opties 

vr22 
22. Hoe heeft u de schade hersteld?
meer antwoorden mogelijk 

zelf 
kennis/familie/vrienden 
een bevriende aannemer 

Anders namelijk: 
ik heb het (nog) niet hersteld 

vr25 
25. Hoe kwam u aan deze aannemer?

Familie 
Vrienden 
Kennis 
Werk/Collega 
Al eerder mee gewerkt 
Anders, nameijk: 
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vr23 
23. Waarom heeft u hiervoor gekozen?
meer antwoorden zijn mogelijk 
stellen als open vraag, onderbrengen in de opties die er zijn. Gekozen opties altijd terugkoppelen aan de 
resopndent. 

Dan is het repareren is goedkoper 
Dan is het repareren is beter Deze 
aannemer kost minder Deze 
aannemer doet het beter 
Deze aannemer is betrouwbaarder 
Deze aannemer kan gelijk andere klussen oppakken 
Ik heb liever eigen verantwoordelijkheid over de financiële afhandeling 
CVW is minder (of niet) betrouwbaar 
CVW is minder (of niet) bewonersgericht 

Anders, namelijk: 

Weet niet 

vr24a 
24a. Heeft u het bedrag om de schade te herstellen inmiddels op uw rekening staan? 

Ja 
Nee 

vr24b 
24b. Heeft u het geld nog apart staan voor de herstelwerkzaamheden of heeft u het geld gebruikt voor andere 
uitgaven die u moest doen? 

Ik heb het nog niet uitgegeven 
Ik wacht op een grotere verbouwing 
Ik heb hiervoor andere goederen gekocht 
Ik weet het niet meer 

Anders, namelijk: 

vr26a 
26a. Hoe tevreden bent u over het schadeherstel? 

Zeer tevreden 
Tevreden 
Niet tevreden/niet ontevreden 
Ontevreden 
Zeer ontevreden 
Is nog niet hersteld 

vr26b 
26b. U heeft aangegeven dat u <%~vr26a%> bent over het schadeherstel. Kunt u uw antwoord toelichten? 
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vr27 
27. Heeft u uw schade uiteindelijk zelf laten herstellen?

Ja 
Nee 

vr28 
28. Wat waren de kosten voor het laten repareren van de schade?

SlotOpm 
Heeft u tot slot nog vragen of opmerkingen? 

Dan was dit mijn laatste vraag, ik dank u hartelijk voor uw tijd en medewerking. 

Slot 

 

 
Geen opmerkingen 
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Bijlage 2 nadere detailleringen onderzoeksresultaten 

Uitsplitsing antwoorden op stellingen uitgesplitst per doelgroep 

Figuur 0.1 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “CVW is over het algemeen makkelijk te 

 bereiken” in procenten naar doelgroep 

Figuur 0.2 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “CVW is professioneel” in procenten naar 

 doelgroep 
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Figuur 0.3 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “CVW denkt mee met bewoners” in 
 procenten naar doelgroep 

Figuur 0.4 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “de werkwijze van CVW is helder” in 
 procenten naar doelgroep 
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Figuur 0.5 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “CVW is betrouwbaar” in procenten naar 
 doelgroep 

Figuur 0.6 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “CVW is eerlijk” in procenten naar 
 doelgroep 
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Figuur 0.7 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “CVW is persoonlijk” in procenten naar 
 doelgroep 

Figuur 0.8 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “CVW leeft zich in in mijn situatie” in 

 procenten naar doelgroep 
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Figuur 0.9 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “CVW ontzorgt mij” in procenten naar 
 doelgroep 

Figuur 0.10 Antwoord van unieke respondenten op de stelling “Ik ben blij met de vaste contactpersoon 

 van CVW” in procenten naar doelgroep 
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Over Ecorys 

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de 
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd 
advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde 
beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige 
analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en 
managementvraagstukken. 

Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu 
beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. 
Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de 
wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.  

Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het 
Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en 
expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een 
meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.  

Ecorys excelleert in zes werkgebieden: 
- transport en mobiliteit;  
- economie en innovatie;  
- energie, water en klimaat;  
- regionale ontwikkeling;  
- overheidsfinanciën;  
- gezondheid en onderwijs.  

Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten: 
- voorbereiding en formulering van beleid;  
- programmamanagement; 
- communicatie;  
- capaciteitsopbouw (overheden);  
- monitoring en evaluatie.  

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om 
het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op 
meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat 
dat wordt ondersteund door al onze medewerkers.  

Manon Janssen, 
Chief Executive Officer & Chair of the Board of Management 

75 NL2340-32189 



Postbus 4175 

3006 AD Rotterdam 

Nederland 

Watermanweg 44 

3067 GG Rotterdam 

Nederland 

T 010 453 88 00 

F 010 453 07 68 
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