
 

 

 

 

 

Tijdelijke beleidsregel inzake vergoeding 
van schade ten gevolge van de versterking 
 

Besluit van de algemeen directeur van de Nationaal Coördinator Groningen van 1 juni 2021 inzake 

de vergoeding van schade ten gevolge van de versterking. 

De algemeen directeur van de Nationaal Coördinator Groningen, handelende in mandaat namens 

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

Gelet op artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet, artikel 4:81 en afdeling 10.1.1 van de 

Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.2, eerste lid, onderdeel f van het Mandaatbesluit BZK 

2020.  

Besluit: 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

- bewoner: rechtmatige bewoner van een woonruimte, niet zijnde een woonruimte van een 

toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet, in het gebouw waarop de 

voorbereiding of uitvoering van de versterkingsmaatregelen betrekking hebben; 

- eigenaar: eigenaar, erfpachter, opstalhouder of beklemde meier van het gebouw waarop de 

voorbereiding of uitvoering van de versterkingsmaatregelen betrekking hebben; 

- exploitant: exploitant van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het 

Groningenveld of van de gasopslag te Norg; 

- NCG: Dienst Nationaal Coördinator Groningen; 

- ondernemer: in het handelsregister ingeschreven onderneming die tegen betaling goederen en 

diensten levert en als zodanig deelneemt aan het economische verkeer vanuit een gebouw 

waarop de voorbereiding of uitvoering van de versterkingsmaatregelen betrekking hebben;  

- rechtmatige gebruiker: degene die als bewoner of ondernemer rechtmatig gebruik maakt van 

een gebouw dat versterkt wordt; 

- versterkingsbesluit: besluit dat een overzicht van de te treffen versterkingsmaatregelen die 

nodig zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen en de aanspraak van de 

eigenaar op vergoeding van de kosten voor de uitvoering van de versterkingsmaatregelen 

bevat.  

 

Hoofdstuk II Vergoeding van schade ten gevolge van de versterking 

Artikel 2.  

1. In het versterkingsbesluit kan de NCG de vergoeding van de door de eigenaar te lijden schade 

als gevolg van de uitvoering van de versterkingsmaatregelen vaststellen. 
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2. 

Voor zover de schade niet, op verzoek van de eigenaar, door de NCG in natura wordt vergoed, 

bevat het besluit als bedoeld in het eerste lid het bedrag van:  

a. de vergoeding, bedoeld in artikel 8, eerste lid; 

b. de vergoeding, bedoeld in artikel 8, tweede lid, indien eigenaar tevens de bewoner is; 

c. de vergoeding, bedoeld in artikel 8, derde lid, indien de eigenaar tevens de ondernemer is. 

 

Artikel 3 

1. Indien de schade, bedoeld in artikel 2, tweede lid, niet kwantificeerbaar is op het tijdstip waarop 

het versterkingsbesluit genomen wordt, kan de NCG besluiten de hoogte van de vergoeding voor 

de schade vast te leggen in een besluit nadat het versterkingsbesluit is vastgesteld. 

 

Artikel 4 

1. De NCG verstrekt aan de eigenaar op het moment dat de beoordeling inzake de veiligheid van 

het gebouw wordt bekendgemaakt een formulier waarmee de eigenaar zijn vordering tot 

vergoeding van schade op de exploitant ter zake van de schade van de voorbereiding en uitvoering 

van de versterkingsmaatregelen kan overdragen aan de Staat. 

2. Na ontvangst van het door de eigenaar ondertekende formulier, draagt de NCG er zorg voor dat 

de overdracht van de vordering zo spoedig mogelijk wordt bekendgemaakt aan de exploitant. 

 

Artikel 5 

1. De NCG neemt een besluit over de hoogte van de vergoeding van de schade, bedoeld in artikel 

8, tweede of derde lid, waarop de rechtmatige gebruiker, niet zijnde de eigenaar, recht heeft, voor 

zover de schade niet, op verzoek van de rechtmatige gebruiker, door de NCG in natura is vergoed. 

2. De NCG verstrekt aan de rechtmatige gebruiker een formulier waarmee hij zijn vordering tot 

vergoeding van schade op de exploitant ter zake van de schade ten gevolge van de voorbereiding 

en uitvoering van de versterkingsmaatregelen kan overdragen aan de Staat.  

3. Na ontvangst van het door de rechtmatige gebruiker ondertekende formulier, draagt de NCG er 

zorg voor dat de overdracht van de vordering zo spoedig mogelijk wordt bekendgemaakt aan de 

exploitant.  

 

Artikel 6 

1. De NCG kan voorwaarden verbinden aan het versterkingsbesluit of aan het besluit, bedoeld in 

artikel 3 of 5, omtrent de vergoeding.  

 

Artikel 7 

1. De NCG kan besluiten het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 2, tweede lid en in 

artikel 3 of 5, geheel of gedeeltelijk terug te vorderen indien blijkt dat de vergoeding is verleend op 

grond van door de eigenaar of rechtmatige gebruiker verstrekte gegevens waarvan deze wist of 

redelijkerwijs moest vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren. 

2. De NCG laat het eerste lid buiten toepassing voor zover toepassing zal leiden tot een 

onbillijkheid van overwegende aard. 



 

 

Artikel 8 

1. De volgende schade van de eigenaar komt in aanmerking voor vergoeding, mits de eigenaar 

aannemelijk kan maken dat de betreffende schade zal worden geleden en deze op verzoek van de 

eigenaar niet door de NCG in natura wordt hersteld dan wel op andere wijze wordt of is vergoed: 

a. Compensatie voor de tijd die de eigenaar moet vrijmaken voor de opname en beoordeling van 

zijn gebouw en de uitvoering van de versterkingsmaatregelen aan dat gebouw, berekend 

volgens de standaardbedragen zoals die op de datum van het versterkingsbesluit gepubliceerd 

zijn op de website van de NCG.  

b. Het bedrag van de huurprijs teruggerekend naar een bedrag per dag en vermenigvuldigd met 

het aantal dagen dat de eigenaar de huurprijs niet in rekening kan brengen bij de huurder ten 

gevolge van de uitvoering van de versterkingsmaatregelingen; 

c. De notariskosten, boetes of hogere hypotheeklasten die een eigenaar heeft omdat hij ten 

gevolge van de versterking van zijn gebouw het recht van hypotheek dat op dat gebouw rust 

moet aanpassen, berekend op basis van offertes dan wel vergoed op basis van declaraties voor 

zover deze zijn gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen en normen die in het 

maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd; 

d. De kosten die ten laste komen van de eigenaar voor onder meer voorzieningen, installaties, 

vloer-, wand- en plafondafwerking in het gebouw of op het open erf horende bij dat gebouw die 

ten gevolge van de uitvoering van de versterkingsmaatregelen moeten worden vervangen of 

aangepast, berekend op basis van offertes dan wel vergoed op basis van declaraties voor zover 

deze zijn gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen en normen die in het maatschappelijk 

verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd;  

e. De kosten, berekend volgens de standaardbedragen zoals die op de datum van het 

versterkingsbesluit gepubliceerd zijn op de website van de NCG, die de eigenaar moet maken 

ten gevolge van de voorbereiding of uitvoering van de versterkingsmaatregelen voor een 

taxatie om onder meer de waardevermindering, bedoeld in onderdeel g, vast te stellen of de 

inzet van een notaris en deze kosten niet op een andere wijze worden vergoed; 

f. De geschatte werkelijke kosten die ten laste komen van de eigenaar voor het verbruik van gas, 

water en elektra door de uitvoerder van de versterkingsmaatregelen voor de uitvoering van 

deze maatregelen; 

g. De door een erkend taxateur vastgestelde vermindering van de taxatiewaarde van het gebouw 

na uitvoering van de versterkingsmaatregelen ten opzichte van de taxatiewaarde van dat 

gebouw voor de uitvoering van die maatregelen en voor zover die waardevermindering 

uitsluitend een gevolg is van de uitvoering van die maatregelen;  

h. Overige schade die ten laste komt van de eigenaar en waarvan hij kan aantonen dat die schade 

een direct gevolg is van de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. 

2. De volgende schade van de bewoner komt in aanmerking voor vergoeding, mits de bewoner 

aannemelijk kan maken dat de betreffende schade zal worden geleden en deze op verzoek van de 

bewoner niet door de NCG in natura wordt vergoed dan wel hersteld: 

a. Compensatie voor de tijd die een bewoner, niet zijnde de eigenaar, moet vrijmaken voor de 

opname en beoordeling van en de uitvoering van de versterkingsmaatregelen aan zijn woning, 

berekend volgens de standaardbedragen, zoals die op de datum van het besluit waarin de 

vergoeding wordt vastgesteld, gepubliceerd zijn op de website van de NCG; 

b. Kosten die ten laste komen van de bewoner, niet zijnde de eigenaar, voor onder meer vloer-, 

wand- en plafondafwerking in het gebouw of op het open erf horende bij dat gebouw die ten 

gevolge van de uitvoering van de versterkingsmaatregelen moeten worden vervangen of 

aangepast, berekend op basis van offertes dan wel vergoed op basis van declaraties voor zover 



 

deze zijn gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen en normen die in het maatschappelijk 

verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd; 

c. Kosten die de bewoner heeft voor de periode dat hij ten gevolge van de uitvoering van de 

versterkingsmaatregelen niet in zijn woning kan verblijven, berekend volgens de 

standaardbedragen, zoals die op de datum van het besluit waarin de vergoeding wordt 

vastgesteld, gepubliceerd zijn op de website van de NCG; 

d. De geschatte werkelijke kosten van de bewoner voor de verhuizing indien die verhuizing 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de versterkingsmaatregelen; 

e. De geschatte werkelijke kosten die ten laste komen van de bewoner, niet zijnde de eigenaar, 

voor het verbruik van gas, water en elektra door de uitvoerder van de versterkingsmaatregelen 

voor de uitvoering van deze maatregelen; 

f. Overige schade die ten laste komt van de bewoner, niet zijnde de eigenaar, en waarvan hij kan 

aantonen dat die schade een direct gevolg is van de uitvoering van de 

versterkingsmaatregelen. 

3. De volgende schade van de rechtmatige gebruiker die in het gebouw een onderneming drijft, 

komt in aanmerking voor vergoeding, mits de ondernemer aannemelijk kan maken dat de 

betreffende schade zal worden geleden en deze op verzoek van de ondernemer niet door de NCG in 

natura wordt hersteld: 

a. Compensatie voor de tijd die een ondernemer niet zijnde de eigenaar of bewoner, moet 

vrijmaken voor de opname en beoordeling van en de uitvoering van de 

versterkingsmaatregelen aan het gebouw waarin zijn onderneming gevestigd is, berekend 

volgens de standaardbedragen zoals die op de datum van het besluit waarin de vergoeding 

wordt vastgesteld, gepubliceerd zijn op de website van de NCG; 

b. Kosten die ten laste komen van de ondernemer niet zijnde de eigenaar voor onder meer 

voorzieningen, installaties, vloer-, wand- en plafondafwerking die ten gevolge van de uitvoering 

van de versterkingsmaatregelen moeten worden vervangen of aangepast voor zover die 

betrekking hebben op het deel van het gebouw of op het open erf horende bij dat gebouw van 

waaruit hij de onderneming drijft, berekend op basis van offertes dan wel vergoed op basis van 

declaraties voor zover deze zijn gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen en normen die 

in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd; 

c. Kosten voor vervangende kantoor- of bedrijfsruimte die de ondernemer heeft voor de periode 

dat hij ten gevolge van de uitvoering van de versterkingsmaatregelen zijn onderneming niet in 

het gebouw dat versterkt moet worden kan exploiteren, berekend volgens de 

standaardbedragen zoals die op de datum van het besluit waarin de vergoeding wordt 

vastgesteld, gepubliceerd zijn op de website van de NCG; 

d. De werkelijke kosten die ten laste komen van de ondernemer niet zijnde de eigenaar die in het 

gebouw dat versterkt moet worden zijn onderneming heeft voor het verbruik van gas, water en 

elektra door de uitvoerder van de versterkingsmaatregelen voor de uitvoering van deze 

maatregelen; 

e. De kosten van de ondernemer voor de verhuizing van zijn onderneming of de opslag van 

goederen indien die verhuizing of opslag noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

versterkingsmaatregelen, berekend volgens de standaardbedragen zoals die op de datum van 

het besluit waarin de vergoeding wordt vastgesteld, gepubliceerd zijn op de website van de 

NCG of indien er geen standaardbedragen gepubliceerd zijn op basis van offertes dan wel 

vergoed op basis van declaraties voor zover deze zijn gebaseerd op bedrijfseconomische 

grondslagen en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 

beschouwd; 



 

f. De inkomensschade die de ondernemer lijdt als direct gevolg ervan dat de ondernemer zijn 

onderneming niet in het te versterken gebouw kan uitoefenen; 

g. Overige schade die ten laste komt van de ondernemer niet zijnde de eigenaar en waarvan hij 

kan aantonen dat die schade voor zijn onderneming een direct gevolg is van de uitvoering van 

de versterkingsmaatregelen. 

 

Artikel 9 

1. Indien de schade, bedoeld in artikel 8, mede betrekking heeft op schade die niet voortvloeit uit 

de voorbereiding of uitvoering van versterkingsmaatregelen, komt die schade niet voor vergoeding 

in aanmerking. 

2. Indien de eigenaar of rechtmatige gebruiker in meerdere hoedanigheden recht heeft op 

vergoeding van dezelfde schade, wordt slechts eenmaal een vergoeding hiervoor verstrekt. 

 

Artikel 10 

1. Op verzoek van de NCG verstrekt de eigenaar of rechtmatige gebruiker binnen een door de NCG 

te bepalen redelijke termijn alle gegevens en stukken die noodzakelijk zijn voor het bepalen van 

het recht op en de hoogte van een vergoeding als bedoeld in artikel 8. Deze termijn kan op 

verzoek of ambtshalve door de NCG worden verlengd.  

2. Indien de eigenaar of rechtmatige gebruiker in gebreke blijft alle gegevens die nodig zijn om de 

vergoeding vast te stellen te verstrekken, ondanks een daartoe strekkend verzoek van de NCG, 

kan de NCG besluiten geen of een lagere vergoeding vast te stellen. 

 

Artikel 11  

1. Het bedrag dat strekt tot de vergoeding van de schade, bedoeld in artikel 8, wordt vastgesteld 

op basis van de standaardbedragen die op de website van de NCG zijn gepubliceerd, de 

overgelegde offertes en bewijsstukken of door middel van het door de NCG gehanteerde 

rekenmodel. 

2. Indien het bedrag, bedoeld in het eerste lid, niet kan worden vastgesteld op basis van de 

standaardbedragen die op de website van de NCG zijn gepubliceerd, de overgelegde offertes en 

bewijsstukken of door middel van het door de NCG gehanteerde rekenmodel, stelt de NCG een 

onafhankelijk adviseur, als bedoeld in artikel 3:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, 

aan die binnen een door de NCG te bepalen termijn een advies uitbrengt over de hoogte van de 

vergoeding.  

3. De eigenaar of rechtmatige gebruiker wordt door de NCG in de gelegenheid gesteld zijn 

zienswijze over het advies, bedoeld in het tweede lid, uit te brengen. Indien de eigenaar of 

rechtmatige gebruiker daarvan gebruik maakt, wordt de onafhankelijk adviseur verzocht te 

beoordelen of de zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van zijn advies en zijn advies in dat 

geval dienovereenkomstig aan te passen. 

4. De NCG stelt het bedrag dat strekt tot de vergoeding vast overeenkomstig het advies, bedoeld 

in het tweede lid. Voor zover de NCG afwijkt van dat advies, motiveert hij dat. 

5. In gevallen waarin door de bijzondere omstandigheden van het geval de vergoeding, bedoeld in 

het eerste lid, te laag is en dit leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan de NCG de 

vergoeding verhogen. 



 

 

Artikel 12  

Deze beleidsregel treedt in werking op 8 juni 2021.  

 

Artikel 13 

Deze beleidsregel zal met de toelichting worden gepubliceerd op de website van de NCG. 

 

Groningen, 8 juni 2021, 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

namens deze, 

 

Peter Spijkerman 

De algemeen directeur van de Nationaal Coördinator Groningen  
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