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Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken 

1. De Staat der Nederlanden, hierna te noemen ‘de Staat’, vertegenwoordigd door (i) de Minister
van Economische Zaken en Klimaat, en (ii) de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties;

en 

2. De besloten vennootschap Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., hierna te noemen: "NAM",
vertegenwoordigd door de heren J. Atema en M.J.G.M. Jurgens;

De Staat en NAM worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als "Partijen". 

Overwegende dat: 

a. Partijen op 22 november 2018 de ‘Interim Betalingsovereenkomst Versterken’ (hierna: IBOV)
hebben gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de financiering van de
versterkingsoperatie;

b. De versterkingsoperatie sinds 1 januari 2020 niet meer door het CVW, maar door de dienst
Nationaal Coördinator Groningen, ressorterend onder de minister van BZK, wordt uitgevoerd;

c. Partijen de looptijd van de IBOV hebben verlengd tot 1 oktober 2020 door het sluiten van de
overeenkomst ‘Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken’, de ‘Overeenkomst tot
wijziging van de Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken’, de ‘Tweede
Overeenkomst tot wijziging van de Verlenging Interim betalingsovereenkomst versterken’ en
de ‘Derde Overeenkomst tot wijziging van de Verlenging Interim betalingsovereenkomst
versterken’;

d. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen, dat voorziet in een heffing op
de exploitant van het Groningenveld om daarin gespecificeerde kosten van de
versterkingsoperatie die nodig zijn voor de veiligheid te vergoeden, op 14 oktober 2020 aan de
Tweede Kamer is aangeboden;

e. Partijen constateren dat als dit wetsvoorstel voortvarend door de Staten-Generaal wordt
behandeld, deze wet op korte termijn in werking kan treden en de looptijd van de
geactualiseerde betaalafspraken daardoor beperkt zou zijn;

f. De Staat, Shell Nederland B.V. en ExxonMobil Holding Company Holland LLC op 25 juni 2018
een Akkoord op hoofdlijnen hebben gesloten, waarin in artikel 5.8 is bepaald:
“Daarnaast betaalt NAM de uitvoeringskosten voor de versterkingsopgave van het Fonds, met
uitzondering van:
a. de kosten die verband houden met de bezoldiging van degenen die besluiten over de
toekenning van de uitgaven voor de versterkingsopgave en de huisvestingskosten van de
publiekrechtelijke entiteit; en
b. de uitvoeringskosten die niet in directe relatie staan tot de versterkingsopgave als bedoeld
in artikel 5.5 en voortvloeien uit beleidswensen van de Staat of gerelateerd zijn aan het
ontwikkelen van beleid en rapporteren ten behoeve van de overheid.”

g. Partijen geen aanleiding meer zien om geactualiseerde betaalafspraken te maken en ter
overbrugging van de periode totdat de genoemde wet in werking is getreden, de IBOV wensen
te verlengen;

h. Het aangaan van deze verlenging doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van
Partijen onder de IBOV;

Komen het volgende overeen: 

Artikel I Verlenging IBOV 
Partijen komen overeen dat de IBOV, die al eerder werd verlengd tot 1 oktober 2020, wordt 
verlengd conform het bepaalde in deze overeenkomst.  

Artikel II Looptijd IBOV 
1. De IBOV wordt verlengd tot 1 juli 2021, of zoveel eerder tot de dag dat de wetswijziging in
werking treedt op grond waarvan een heffing aan de exploitant van het Groningenveld wordt
opgelegd voor kosten die worden gemaakt om gebouwen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.
2. Als Partijen voorzien dat de wetswijziging, bedoeld in het eerste lid, op 1 juli 2021 (nog) niet in
werking zal treden, dan treden Partijen in overleg over een verlenging van de IBOV of alternatieve
afspraken.
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3. Partijen komen overeen dat het bepaalde in de IBOV van toepassing blijft op de factuur of
facturen die de Staat nog aan NAM doet toekomen voor werkzaamheden die zijn verricht, en
uitgaven die zijn gedaan, tot het tijdstip waarop de in het eerste lid bedoelde wetswijziging in
werking is getreden.

Artikel III Inwerkingtreding  
Deze overeenkomst treedt in werking zodra deze door iedere Partij is ondertekend en werkt terug 
tot en met 1 oktober 2020.  

Artikel IV 
Op deze overeenkomst zijn de artikelen 8 en 12 van de IBOV van overeenkomstige toepassing. 

Aldus getekend: 

De Staat der Nederlanden 
Vertegenwoordigd door  
de Minister van Economische Zaken en 
Klimaat , namens deze 

en de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties,  
namens 

De besloten vennootschap Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Vertegenwoordigd door  


