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Geachte heer Wiebes, 

 

 

 
 

Vereniging Eigen Huis doet een dringend beroep op u om ervoor te zorgen dat de NAM 

per direct het wettelijk vastgelegde bewijsvermoeden toepast om alle ingediende 

schades af te wikkelen. De vereniging heeft een juridische analyse uitgevoerd op basis 

van 12 rechtbankuitspraken en 100 arbitrale uitspraken (zie bijlage). Daaruit blijkt dat 

de NAM zichzelf boven de wet plaatst door het bewijsvermoeden stelselmatig te 

negeren waardoor zij de schadeafhandeling ernstig traineert. Daardoor moeten 

bewoners noodgedwongen iedere keer hun recht zien te halen bij arbiters en rechters. 

Dit leidt tot onnodig hoge kosten en zorgt voor een lange wachtrij bij de arbiters.  

 

Dit is zowel vanuit maatschappelijk en juridisch oogpunt ongehoord. De wet en de lijn 

die zich daarover inmiddels heeft afgetekend in jurisprudentie is duidelijk en mag niet 

langer worden genegeerd. De ellende van gaswinning wordt nog steeds afgewenteld 

op bewoners terwijl de introductie van het wettelijk bewijsvermoeden juist voor hen een 

doorbraak had moeten zijn. 

 
Wettelijk bewijsvermoeden wordt door de NAM genegeerd 

Op 31 december 2016 werd het bewijsvermoeden inzake Groningse 

gaswinningsschade in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Daarmee is kort gezegd 

bepaald dat schade die redelijkerwijs door Groningse gaswinning kan zijn veroorzaakt 

ook wordt vermoed daardoor te zijn veroorzaakt. Overigens ook zonder een wettelijk 

vastgelegd bewijsvermoeden kan een rechter besluiten tot een dergelijke 

bewijslastverdeling. Maar door het bewijsvermoeden met betrekking tot de Groningse 

gaswinning expliciet in de wet op te nemen zou dat de NAM moeten aanzetten tot het 

nemen van hun verantwoordelijkheid. Deze opzet is niet geslaagd. 
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Arbiters en rechters laten de NAM er niet mee wegkomen 

Van de 100 arbitrale zaken is het bewijsvermoeden bij 70 zaken aan de orde gekomen. 

Van de civiele rechter zijn 12 uitspraken bestudeerd. Ook het advies van de commissie 

Hammerstein is bij de analyse betrokken. De analyse laat zien dat de NAM niet 

wegkomt met haar strategie van het negeren van het bewijsvermoeden en het 

vervolgens zaaien van twijfels over de schadeoorzaak. Voor de uitgebreide conclusies 

verwijzen wij naar de bijgevoegde notitie. 

 
Niet wachten op een ander protocol  

Vanaf maart jl. ligt de afwikkeling van nieuwe schademeldingen stil. Dit in afwachting 

van het opstellen van een ander schadeprotocol dat maar duurt en duurt. Ook op dit 

moment zijn onderhandelingen met de NAM over het schadeprotocol weer gestrand. Er 

is echter helemaal geen protocol voor nodig om het nota bene wettelijk vastgelegde 

bewijsvermoeden per direct uit te voeren.  

 

Tijdens uw eerste werkbezoek aan het gaswinningsgebied gaf u aan het vertrouwen 

als overheid te hebben verspeeld en dat het de grote vraag is hoe dat kan worden 

teruggewonnen.  

 

U kunt ermee beginnen door direct in te grijpen. In de brief van 7 september 2016 aan 

de NAM, met afschrift aan uw ambtsvoorganger, drong de vereniging er al op aan om 

niet te wachten met het toepassen van het wettelijk bewijsvermoeden tot de formele 

inwerkingtreding daarvan. Nu, bijna een jaar na de formele vastlegging in de wet, is er 

nog geen steek veranderd. De vereniging dringt er bij u op aan om te bewerkstelligen 

dat per direct alle schademeldingen worden opgelost met toepassing van het wettelijk 

bewijsvermoeden. Daarmee zou het overgrote deel snel kunnen worden opgelost. 

Alleen wanneer de NAM zeker weet dat de gaswinning als schadeoorzaak kan worden 

uitgesloten mag zij de kans krijgen dit tegenbewijs te leveren. Gezien het wettelijk 

kader en de jurisprudentie zal dat slechts bij uitzonderingsgevallen aan de orde zijn.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rob J. Mulder 

directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 

 

bijlage: notitie bewijsvermoeden 


