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Beantwoording vragen over het bericht ‘Shell en ExxonMobil zetten
NAM in verkoop’

Geachte Voorzitter,

Ons kenmerk
PDGGO-DSGG / 22474737
Uw kenmerk
2022Z16357
2022Z16360

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Boulakjar (D66) en het
lid Mulder (CDA) over het bericht ‘Shell en ExxonMobil zetten NAM in verkoop’1
(ingezonden 7 september 2022).

J.A. Vijlbrief
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

NU.nl, 6 september 2022 (https://www.nu.nl/economie/6222294/shell-en-exxonmobil-zettennam-in-deverkoop.html)
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2022Z16357 - Beantwoording vragen van het lid Boulakjar.
1
Bent u bekend met het artikel ‘Shell en ExxonMobil zetten NAM in de verkoop’?
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Antwoord
Ja.
2
Wat is uw eerste reactie op deze voorgenomen verkoop van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) door Shell en ExxonMobil? Bent u over de beoogde
verkoop in gesprek met ExxonMobil en Shell?
Antwoord
NAM heeft aangegeven dat alle kleine velden waar NAM een belang in heeft op
termijn worden verkocht. NAM is voornemens haar belang in deze velden eerst in
vier (nieuw op te richten) regio-bv’s over te dragen en vervolgens de aandelen in
deze bv’s te verkopen. Voor de overdracht van een belang in een veld is op grond
van de Mijnbouwwet voorafgaande toestemming van de staatssecretaris van
Mijnbouw vereist. Daarbij worden met name de financiële en technische
mogelijkheden van de nieuwe vergunninghouder getoetst. De toestemming voor
de overdracht van de kleineveldbelangen van NAM aan haar regio-bv’s zal slechts
worden verleend als gewaarborgd is dat deze bv’s financieel en technisch
voldoende capabel blijven om NAM’s verplichtingen onder de Mijnbouwwet na te
kunnen komen. Zoals het uitvoeren van een veilige winning en het voldoen aan de
opruimverplichting. Ambtenaren van mijn ministerie zijn hierover in overleg met
NAM. Voor de verkoop van de aandelen is geen toestemming nodig.
De verkoop door de NAM is een interne bedrijfsaangelegenheid van de NAM. Ik
heb in beginsel geen invloed op het besluit van de NAM aangezien de NAM een
private onderneming is. Zie ook de beantwoording op vragen van het lid Nijboer
(Kamerstuk 33529, nr. 874).
3
Welke consequenties zou een eventuele verkoop hebben voor de Nederlandse
activiteiten van de NAM en welke activiteiten zullen precies worden verkocht?
Wordt met deze beoogde verkoop ook het belang van de NAM in de maatschap
Groningen verkocht?
Antwoord
Het is de bedoeling dat de kleine gas- en olievelden op land en op zee worden
ondergebracht in vier nieuwe regio-bv’s, waar op termijn een nieuwe eigenaar
voor kan worden gezocht. Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in
Norg en Grijpskerk vormen geen onderdeel van de herstructurering en blijven
integraal onderdeel van NAM BV. Zie ook het persbericht van NAM van 26 oktober
2021.2
4
Welke consequenties heeft dit voor de afhandeling van de aardbevingsschade in
Groningen?
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Antwoord
NAM heeft aangegeven dat het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in
Norg en Grijpskerk geen onderdeel vormen van de herstructurering en integraal
onderdeel blijven van NAM BV. De verkoop van NAM door Shell en ExxonMobil
heeft daardoor geen consequenties voor de wijze waarop de kosten van het IMG
en de NCG voor schadeherstel en de uitvoering van de versterkingsoperatie in
Groningen bij NAM in rekening worden gebracht.

Programma DG Groningen en
Ondergrond
Directie Schadeherstel en
Gaswinning Groningen
Ons kenmerk
PDGGO-DSGG / 22474737

5
Welke gevolgen heeft dit voor de verantwoordelijkheid van Shell en ExxonMobil
om te betalen voor de versterkingsoperatie in Groningen?
Antwoord
Zie hiervoor de beantwoording van vraag 4.
6
Kunt u deze vragen afzonderlijk en voor het eerstvolgende commissiedebat
Mijnbouw/Groningen beantwoorden?
Antwoord
Ja.
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2022Z16360 - Beantwoording vragen van het lid Mulder.
1
Bent u bekend met het bericht dat Shell en ExxonMobil de Nederlandse
Aardoliemaatschappij (NAM) willen verkopen?
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Antwoord
Ja.
2
Wanneer bent u door Shell en/of ExxonMobil op de hoogte gebracht over het
voornemen om de NAM te verkopen?
Antwoord
Mijn ministerie is kort voor het persbericht van NAM, van 26 oktober 20213, op de
hoogte gebracht van het voornemen om delen van de NAM te verkopen.
3
Is bij u bekend waarom Shell en ExxonMobil de NAM op dit moment willen
verkopen?
Antwoord
NAM heeft aangegeven dat de ruimte om te investeren in kleine velden op dit
moment beperkt is bij NAM. Daarom denkt NAM dat het goed is als de kleine
velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer
investeringsruimte heeft. De NAM geeft ook aan dat de mogelijke verkoop van de
kleine velden NAM meer robuust maakt in de afwikkeling van de sluiting van het
Groningenveld.
4
Welke invloed heeft u op een eventuele verkoop van de NAM door Shell en
ExxonMobil aan een andere partij?
Antwoord
NAM heeft aangegeven dat alle kleine velden waar NAM een belang in heeft op
termijn worden verkocht. NAM is voornemens haar belang in deze velden eerst in
vier (nieuw op te richten) regio-bv’s over te dragen en vervolgens de aandelen in
deze bv’s te verkopen. Voor de overdracht van een belang in een veld is op grond
van de Mijnbouwwet voorafgaande toestemming van de staatssecretaris van
Mijnbouw vereist. Daarbij worden met name de financieel en technische
mogelijkheden van de nieuwe vergunninghouder getoetst. De toestemming voor
de overdracht van de kleineveldbelangen van NAM, aan haar regio-bv’s zal slechts
worden verleend als gewaarborgd is dat deze bv’s financieel en technisch
voldoende capabel blijven om NAM’s verplichtingen onder de Mijnbouwwet na te
kunnen komen. Zoals het uitvoeren van een veilige winning en het voldoen aan de
opruimverplichting. Ambtenaren van mijn ministerie zijn hierover in overleg met
NAM. Voor de verkoop van de aandelen is geen toestemming nodig.
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5
Kunt u aangeven of en, zo ja, welke gevolgen een verkoop kan hebben voor het
nakomen van de verplichtingen van de NAM met betrekking tot de herstel- en
versterkingsoperatie in Groningen?
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Antwoord
NAM heeft aangegeven dat het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in
Norg en Grijpskerk geen onderdeel vormen van de herstructurering en integraal
onderdeel blijven van NAM BV. De verkoop van NAM door Shell en ExxonMobil
heeft daardoor geen consequenties voor de wijze waarop de kosten van het IMG
en de NCG voor schadeherstel en de uitvoering van de versterkingsoperatie in
Groningen bij NAM in rekening worden gebracht.
6
Klopt het dat Shell en ExxonMobil op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen
garanties hebben verstrekt voor het aandeel van de NAM in de verplichtingen ten
aanzien van betalingen voor de schadeafhandeling en de versterkingsopgave, dat
deze garanties gelden tot het beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld
en dat Shell en ExxonMobil contractueel verplicht zijn om passende zekerheden te
bieden?
Antwoord
Dat klopt.
7
Welke gevolgen heeft een verkoop van de NAM op deze garanties en de
verplichting tot het bieden van passende zekerheden? Gelden deze verplichtingen
ook voor de partij die de NAM van Shell en ExxonMobil koopt?
Antwoord
Dit heeft geen gevolgen. Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg
en Grijpskerk vormen namelijk geen onderdeel van de herstructurering en blijven
integraal onderdeel van NAM BV.
8
Op welke wijze zult u ervoor zorgen dat een verkoop er niet toe leidt dat de NAM
zich op welke wijze dan ook aan deze verplichtingen onttrekt?
Antwoord
De berichtgeving over de gedeeltelijke verkoop van NAM door Shell en ExxonMobil
vormt geen aanleiding om te veronderstellen dat NAM zich aan zijn verplichtingen
onttrekt. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is NAM als exploitant van het
Groningenveld en de gasopslagen Norg en Grijpskerk aansprakelijk voor schade
die ontstaat door bodembeweging. Die situatie blijft ongewijzigd.
9
In hoeverre kan de verkoop van de NAM effecten hebben op de
leveringszekerheid, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het beheer van de
gasopslagen die eigendom zijn van de NAM?
Antwoord
De gasopslagen in Norg en Grijpskerk worden niet verkocht. Voor de overdracht
van een belang in een veld is op grond van de Mijnbouwwet voorafgaande
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toestemming van de staatssecretaris van Mijnbouw vereist. Zie daarvoor het
antwoord op vraag 4 in deze brief.
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10
Welke gevolgen zal een verkoop van de NAM door Shell en ExxonMobil hebben
voor het Norg Akkoord en de daarin overeengekomen afspraken?
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Antwoord
Dit heeft geen gevolgen. Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg
en Grijpskerk worden niet verkocht. De verplichtingen ten aanzien van betalingen
voor de schadeafhandeling en de versterkingsopgave blijven gelden. Ook de
afspraken uit het Norg Akkoord blijven staan.

J.A. Vijlbrief
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
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