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Inhoud van de brief 

 

Geachte heer Dekker, 

De Raad voor de rechtspraak heeft met belangstelling kennis genomen van het 

Schadeprotocol Groningen1 en de mogelijkheid die daarmee aan benadeelden wordt 

geboden om een Commissie te verzoeken om vergoeding van de schade die wordt 

geleden als gevolg van de gaswinning. 

Langs deze weg vraagt de Raad uw aandacht voor de financiële gevolgen voor de 

rechterlijke macht als gevolg van het Schadeprotocol. 

In het Schadeprotocol is een bestuursrechtelijke procedure opgenomen voor benadeelden 

van de gaswinning in Groningen om hun schade vergoed te krijgen. Die procedure is 

nieuw en zal leiden tot nieuwe bestuursrechtelijk zaken bij de Rechtspraak. Tevens zullen 

de nieuwe zaken langer duren dan gemiddeld. 

De huidige middelen van de Rechtspraak voorzien niet in de kosten die met de 

behandeling van die zaken gemoeid zijn. Om de zaken te kunnen behandelen zijn dus 

extra middelen nodig. 

Dit zal naar verwachting spelen vanaf september 2018. Reden om dit nu onder uw 

aandacht te brengen, en niet pas bij de komende prijsonderhandelingen, is dat het 

                                           
1 Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor 

Rechtsbescherming van 31 januari 2018, nr. WJZ / 18018309, tot vaststelling van het Protocol mijnbouwschade 

Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en van de Tijdelijke 

commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen (Besluit mijnbouwschade Groningen). 



 

 

2. 

 
 

Schadeprotocol niet was voorzien bij de vorige onderhandelingen, maar toch reeds in 

2018 in werking gaat treden. 

De zaken zullen door de rechtbank Noord-Nederland worden behandeld. De gevolgen 

drukken dus in het bijzonder op die rechtbank. 

In totaal schat de Raad de benodigde extra middelen voor de Rechtspraak in op jaarlijks 

ruim € 0,8 mln. 

De Raad treedt graag in overleg met u in verband met die verwachte kosten. Omdat de 

extra financiële middelen naar verwachting nodig zijn vanaf september 2018, moeten de 

gesprekken daarover voor die tijd zijn afgerond. 

Een afschrift van deze brief stuur ik naar de minister van EZ. 

Hoogachtend, 

mr. F.C. Bakker 

Voorzitter 
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