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1 Inleiding

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft onderzocht of (1) het 
voldoende aannemelijk is dat gebouwen buiten de scope aan de Meijdam-norm 
voldoen en (2) welk proces kan worden gevolgd om eventuele risicovolle 
gebouwen buiten de scope te identificeren. In het rapport ‘Veiligheid van 
gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie’ staan de conclusies en 
aanbevelingen van dit onderzoek. De nadere achtergronden hiervan zijn 
vastgelegd in een aantal documenten. 

1.1 Aanleiding onderzoek
Voor u ligt het achtergronddocument ‘Meldingen van fysieke schade bij het 
IMG’. De relatie tussen de aanwezigheid van fysieke schade in een gebouw en de 
weerstand van een gebouw tegen bezwijken bij een zware aardbeving is 
complex. Het gaat met name om de invloed van constructieve schade in een 
gebouw op de seismische weerstand. Naar onze deskundige mening wordt deze 
weerstand beïnvloed door de schade, maar is de mate waarin en wanneer dit 
gebeurt nog niet exact te duiden. Het ACVG wil inzicht verkrijgen of de 
schademeldingen bij het IMG een indicatie geven van het niet voldoen aan de 
Meijdam-norm. En als dit zo is, of dit kan resulteren in een procedure waarmee 
gebouwen waarbij dit aan de orde is alsnog aan de scope moeten worden 
toegevoegd. Daarom onderzoekt het ACVG: 

1. Of uit meldingen van schade aan gebouwen valt op te maken of het 
voldoende aannemelijk is dat de gebouwen buiten de scope aan de 
Meijdam-norm voldoen.

2. Of de afhandeling van meldingen van schade een proces is, of kan zijn, om 
eventuele risicovolle gebouwen buiten de scope van de versterking te 
identificeren.

Dit achtergronddocument gaat met deze twee deelvragen in op beide 
adviesvragen uit het hoofdrapport en bevat een grondslag voor de conclusies in 
het hoofdrapport.

Voor het tot stand komen van dit achtergronddocument heeft het ACVG 
gegevens ontvangen van en gesproken met het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG). 

1.2 Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 wordt het plan van aanpak van dit onderzoek beschreven.  
In hoofdstuk 3 is het onderzoek beschreven, met de resultaten daarvan. 
Hoofdstuk 4 bevat de conclusies die het ACVG aan de hand daarvan trekt.
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2 Aanpak

Naar onze deskundige mening kan schade ertoe leiden dat een gebouw niet aan 
meer de norm voldoet, bijvoorbeeld door de aard, ernst en herhaling ervan. 
Zoals zal worden toegelicht, heeft het ACVG gedurende zijn onderzoek 
geconstateerd dat op basis van de door IMG geregistreerde gegevens over 
schades van schademeldingen van voor medio 2021 nog geen duidelijk verband 
tussen schade en de weerstand van gebouwen tegen bezwijken bij zware 
bevingen gelegd kan worden. Daarop heeft het ACVG de mogelijkheden verkend 
om van schademeldingen vanaf 2021 en in de verdere toekomst toch een 
verband te leggen tussen schademeldingen en de invloed op de 
aardbevingsbestendigheid, zodat gegevens uit de afhandeling van 
schademeldingen benut kunnen worden om verzwakte gebouwen te 
identificeren en vast te stellen of een opname en beoordeling door een 
constructeur wenselijk is.

Schademeldingen zijn geen bestaand instrument om risicovolle gebouwen 
buiten de scope te identificeren. Er zijn dan ook geen veiligheidsbeoordelingen 
beschikbaar. Het ACVG heeft ook niet overwogen deze toe te voegen aan de 
‘steekproef’ waarbij het ACVG op basis van een NPR-analyse van 16 gebouwen 
buiten de huidige scope van de versterkingsoperatie de veiligheid beoordeelt1. 
Immers, het beoordelen van adressen waarvoor geen concrete indicaties zijn dat 

1 Zie ACVG Achtergronddocument Steekproef – NPR-gebaseerde analyse van 15 gebouwen buiten 
de huidige scope van de versterkingsoperatie.

de veiligheid onvoldoende is, zou te ingrijpend zijn en zou ten koste gaan van 
capaciteit aan gebouwen die beoordelingen nodig hebben.

Het ACVG heeft het onderzoek gebaseerd op openbare stukken over de 
afhandeling van schademeldingen door het IMG en op gesprekken met het IMG 
over het proces van schadeafhandeling. Ook is met het IMG meerdere keren 
gesproken over de mogelijkheden om uit zijn databases met schademeldingen 
bruikbare informatie te halen over de relatie tussen kenmerken van de 
schademelding (zoals aantallen meldingen per adres, omvang 
schadevergoeding), de seismisch dreiging op een locatie en het mogelijk niet 
voldoen aan de Meijdam-norm. Hierbij wordt opgemerkt dat één 
schademelding op een adres om meerdere schades kan gaan. Het gemiddelde 
aantal schades op een adres bij één schademelding is volgens opgave van het 
IMG ongeveer 20.
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3 Onderzoek

3.1 Het verband tussen schade en aardbevingsbestendigheid 
Voor de beoordeling van de aardbevingsbestendigheid van gebouwen wordt de 
Meijdam-norm gehanteerd. Deze norm behelst dat bij een aardbeving er sprake 
mag zijn van een maximaal individueel risico van 1/100.000 (10-5) per jaar om het 
gebouw als voldoende veilig te kunnen aanmerken. 

Een belangrijke maat voor de aardbevingsbestendigheid van een gebouw is de 
weerstand die een gebouw kan bieden tegen bezwijken of instorten als gevolg 
van een zware beving. De toestand van een beginnende schade aan een gebouw 
kan niet zomaar worden vertaald of opgeschaald naar de bezwijktoestand van 
het gebouw in geval van een zware beving. Dit omdat het gedrag van gebouwen 
onder zware seismische belastingen uitermate niet-lineair is. Zodra er iets 
scheurt of stuk gaat, heeft dat invloed op de krachtsverdeling. Er kan 
bijvoorbeeld herverdeling van krachten plaatsvinden of er kunnen andere 
draagwegen worden geactiveerd zodra er lokaal iets bezwijkt. Dit alles is sterk 
afhankelijk van het type gebouw. Bovendien hangt de grootte van de seismische 
belasting op het gebouw af van de dynamische eigenschappen van het gebouw. 
Die eigenschappen hangen weer af van de mate waarin het gebouw gescheurd 
of verzwakt is. Er is een ingewikkelde wisselwerking tussen de seismische 
belasting van de beving op een gebouw, de dynamische respons van gebouw op 
de beving en de schade als gevolg van de dynamische respons.

De invloed van schade op de weerstand van gebouwen bij zware aardbevingen 
is dus heel complex. Er zijn verschillende situaties en uitkomsten te 

onderscheiden. Schade kan het constructieve gedrag van een gebouw zo 
beïnvloeden dat het de constructieve veiligheid van het gebouw negatief 
beïnvloedt, in geval van een zware seismische belasting. In het 
achtergronddocument over de steekproef is bijvoorbeeld gesignaleerd dat 
schade het constructieve gedrag van een gebouw negatief kan beïnvloeden bij 
scheuren in een verbinding tussen twee wanden. Wanden kunnen dan sneller 
uit-het-vlak falen. Daarom worden bij de typologieaanpak gebouwen met een 
forse schade uitgesloten. Echter, het is ook mogelijk dat scheuren in gebouwen 
juist leiden tot een grotere verplaatsingscapaciteit. Dit kan een positief effect 
hebben op de seismische capaciteit, vooral bij in-het-vlak bezwijken. Ten slotte is 
het mogelijk dat schade nauwelijks effect heeft op de seismische capaciteit van 
een gebouw of op de veiligheid van personen in of rond het gebouw. 

Tegelijkertijd is ook niet duidelijk of alle fysieke schades die bij een 
schadeopname worden waargenomen het directe gevolg zijn van bevingen. 
Vaak spelen ook andere mechanismen bij het ontstaan van de schade een rol, 
zoals zettingen of verhinderde krimp. Daarmee is de relatie tussen de gemelde 
fysieke schade en de aardbevingen ook niet altijd eenduidig.

Tot op heden is de kennis over de relatie tussen de aanwezige fysieke schade en 
de weerstand tegen bezwijken bij zware bevingen beperkt, dus ook de relatie 
met de veiligheid van gebouwen. Het ACVG heeft in eerdere adviezen2 aan het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat aandacht gevraagd voor de 
invloed van meervoudige schademeldingen (of algemener: schade) op de 
seismische capaciteit van gebouwen (Meijdam-norm). Deze aanbeveling heeft 
nog niet geleid tot kennisontwikkeling en/of een systematiek aan de hand 

2 Zie adviespunt 4 in het ACVG advies ‘Advies gebruik HRA en NPR’, datum 7 april 2020, referentie 
ACVG/202004-01.
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waarvan gebouwen met schade kunnen worden gesignaleerd en aan de scope 
van de NCG worden toegevoegd op basis van de ernst en relevantie van de 
fysieke schade voor de seismische capaciteit en daarmee voor het seismisch 
risico. 

3.2 Het proces van schadeafhandeling
Het IMG handelt verschillende soorten schades af die zijn veroorzaakt door de 
mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Het IMG is 
een zelfstandig bestuursorgaan dat op 1 juli 2020 is opgericht. De Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG, operationeel sinds maart 2018) 
is hierin opgegaan. In de periode voorafgaand aan de TCMG/het IMG werd 
schade afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen (CVW, vanaf eind 2014) en 
NAM. 

Het IMG is niet beperkt in het soort schade dat afgehandeld mag worden. Voor 
dit onderzoek van het ACVG is echter alleen fysieke schade aan gebouwen van 
belang. Bij fysieke schade gaat het veelal om scheuren in (binnen- of buiten)
muren of in vloeren of plafonds van gebouwen, maar het kan bijvoorbeeld ook 
gaan om scheefstand of vervorming van delen van een gebouw. Het IMG 
vergoedt de kosten van herstel van fysieke schade aan gebouwen, tenzij deze 
schade aantoonbaar niet het gevolg is van gaswinning of mijnbouwactiviteiten. 
Deze zogenoemde ‘omkering van de bewijslast’ vindt zijn grondslag in de Wet 
bewijsvermoeden gaswinning Groningen3 en is bedoeld om de positie van 
benadeelden te versterken. Deze werkwijze is voor dit onderzoek relevant, 
omdat het van invloed is op de manier waarop schades aanvankelijk werden 
gedocumenteerd, namelijk met beperkt onderscheid op aspecten als 
scheurgroottes en bouwkundige kenmerken. Sinds medio 2021 worden er meer 

3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-553.html.

technische gegevens systematisch verzameld en vastgelegd, zoals over de 
afmetingen van scheuren. 

Het werkgebied van het IMG is aanzienlijk groter dan de vijf aardbevings-
gemeenten. Het IMG heeft zijn werkgebied afgebakend op basis van een advies4 
van een panel van deskundigen, aan de hand van het gebied waar op grond van 
artikel 177a van het Burgerlijk Wetboek (boek 6) het wettelijk bewijsvermoeden 
zou moeten worden toegepast. Het betreft een cirkelvormig invloedgebied. Het 
middelpunt is het epicentrum van de beving in Huizinge van 16 augustus 2012 
met daaromheen een straal van 35,05 kilometer5 (zie figuur 1), in combinatie 
met 12 kleine gebieden6 buiten dit invloedgebied, maar binnen een zone van zes 
kilometer uit de begrenzing van het Groningenveld. Binnen zijn werkgebied 
heeft het IMG ruim 150.000 adressen bezocht, waarmee er van een grote 
hoeveelheid gebouwen buiten de scope gegevens beschikbaar zijn bij het IMG. 

Na een schademelding verricht een onafhankelijke externe deskundige in 
opdracht van het IMG een schade-opname. De schade wordt gedocumenteerd 
en er wordt een adviesrapport opgesteld. Bij een toegewezen schade kan de 
eigenaar van het gebouw kiezen voor een vergoeding of herstel in natura.7 Sinds 
enige tijd kan voor een eerste schademelding ook worden gekozen voor een 

4 Beantwoording vragen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, Panel van deskundigen, 
22 januari 2019.

5 P.C. van Staalduinen, Notitie inzake gevolgen van gewijzigde sensorinstellingen KNMI in relatie tot 
advies Panel van Deskundigen aan TCMG, 26 april 2019.

6 In deze 12 kleine gebieden geldt het bewijsvermoeden alleen voor schade door indirecte effecten 
van diepe bodemdaling. De 12 gebieden zijn aangegeven in het Deltares rapport Indirecte 
schade-effecten van diepe bodemdaling en -stijging bij het Groningen gasveld en gasopslag Norg, 
kenmerk 11207096-002-BGS-0001, 30 augustus 2021.

7 https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw, d.d. 8 augustus 2022.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-553.html
https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw
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vaste vergoeding (forfaitaire benadering). Er wordt dan geen opname verricht en 
geen adviesrapport opgesteld. Wel moet de bewoner dan eigen foto’s of een 
nulmeting leveren aan het IMG. Na een vaste vergoeding is een nieuwe 
aanvraag pas mogelijk na een nieuwe aardbeving met een trillingssnelheid van 
meer dan 5 millimeter per seconde op het schadeadres of bij nieuwe schade 
door indirecte effecten van diepe bodemdaling.8

Als externe deskundigen van het IMG twijfels hebben over de veiligheid conform 
NEN 8700, kunnen zij melding maken van een Acuut Onveilige Situatie (AOS). In 
dat geval wordt deze AOS-melding beoordeeld door IMG. Dit proces heeft het 
ACVG in een separaat onderzoekstraject beschouwd. In een situatie zonder 
acute onveiligheid conform de NEN 8700, kan een gebouw met schade nog 
steeds onvoldoende veilig zijn volgens de Meijdam-norm.

Het IMG heeft niet de taak om bij een schadeopname te beoordelen of de 
waargenomen schade invloed heeft op de weerstand van het gebouw tegen het 
bezwijken bij zware seismische belastingen (of op de veiligheid conform 
Meijdam-norm), ook al bevat de voorgestelde wijziging van de Tijdelijke wet 
Groningen wel een passage dat het IMG de NCG en gemeenten informeert 
indien het gegronde vermoedens heeft dat een gebouw niet aan de 
Meijdam-norm voldoet. Er is dan ook geen specifiek proces om gebouwen met 
een bepaalde vorm of mate van schade toe te voegen aan de scope van de 
versterkingsopgave van de NCG9 en er zijn geen seismische beoordelingen 

8 https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/vaste-vergoeding, d.d. 8 augustus 2022.

9 Het ACVG is zich ervan bewust dat in de verrijking op de scope gemeenten gebouwen met 
significante schade toe te kunnen voegen aan de scope. Hiervoor ontbreken echter eenduidige 
richtlijnen.

beschikbaar van de veiligheid van gebouwen naar aanleiding van een 
(meervoudige) schademelding.
 
Bij aanmeldingen in het kader van het Loket Opname Op Verzoek (LOOV) 
worden gebouwen buiten de scope beoordeeld op de noodzaak om aan de 
scope toegevoegd te worden. Dit gebeurt op basis van een deskundigenoordeel 
door een ingenieursbureau. Hierbij wordt door de deskundige expliciet gekeken 
naar de invloed van eventuele schade op de weerstand van het gebouw tegen 
seismische belastingen. Een koppeling met eventuele (meervoudige) 
schademeldingen bij het IMG is er echter in het LOOV-proces niet.

Resultaat
De in paragraaf 3.1 genoemde kennisleemtes over het verband tussen schade  
en de aardbevingsbestendigheid, en het bovengenoemde gebrek aan 
beoordelingsgegevens leiden tot de constatering dat uit meldingen van schade 
aan gebouwen nu niet valt op te maken of het voldoende aannemelijk is dat de 
gebouwen buiten de scope aan de Meijdam-norm voldoen.

https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/vaste-vergoeding
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Figuur 1: Het cirkelvormig werkgebied10 van het IMG i.r.t de vijf 
aardbevingsgemeenten in Groningen en het werkgebied van de NCG. Per 
02-08-2022 heeft het IMG in dit gebied 147.498 schademeldingen afgehandeld, 
op een totaal van 167.730 schademeldingen (bron: online dashboard IMG11, d.d. 
02-08-2022). Ook zijn de 0,05g PGA-contouren ingetekend (herhalingstijd 475 
jaar). Bij een lagere seismische dreiging hoeft een seismische beoordeling niet te 
worden uitgevoerd volgens de NPR. Momenteel wordt tijdvak T5 gehanteerd 
door de NCG.

3.3 De relevantie van schademeldingen als proces voor 
completering van de scope

In de vorige paragraaf is geconstateerd dat met de huidige kennis nog weinig 
concreets valt te zeggen over de invloed van fysieke schades op de weerstand 
van die gebouwen tegen bezwijken als gevolg van zware bevingen. 

Het ACVG heeft toch een poging ondernomen om een indicatie te verkrijgen van 
de relevantie van nader onderzoek naar meldingen van fysieke schade door 
mijnbouw. ACVG heeft voor dit onderzoek de data willen benutten die bij het 
IMG beschikbaar is over de schademeldingen. Het IMG heeft tot medio 2021 
echter beperkte gegevens over schademeldingen geregistreerd. Daarbij was het 
IMG vanwege privacywetgeving ook beperkt in het delen van deze gegevens 
met het ACVG. Het ACVG heeft daarom focus aangebracht in het initiële verzoek 
aan het IMG en gevraagd bij hoeveel gebouwen buiten de scope er meer dan 
vier schademeldingen op hetzelfde adres zijn gedaan. Dit aantal is pragmatisch 
gekozen om de omvang van de dataset te beperken. Dit betekent niet dat er pas 

10 De 12 kleine gebieden behorend tot het werkgebied van het IMG buiten de cirkel zijn in deze 
figuur niet weergegeven.

11 https://www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard?topic=voortgang, d.d. 2 augustus 2022.

https://www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard?topic=voortgang
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vanaf vijf schademeldingen sprake kan zijn van een aantasting van de 
seismische capaciteit van een gebouw. Dit hangt immers vooral af van de aard 
en ernst van de schade. 

Ook zal één schademelding in de regel meerdere bouwkundige schades aan 
hetzelfde gebouw op een adres bevatten. Over omvang, aard en ernst van de 
schade geven de bij het IMG beschikbare data op metaniveau van voor medio 
2021 geen uitsluitsel en moeten de afzonderlijke schaderapporten worden 
geraadpleegd. Het raadplegen van afzonderlijke schaderapporten was het kader 
van het ACVG-onderzoek niet uitvoerbaar.

Uit de inventarisatie is gebleken dat er bij het IMG 5.141 adressen bekend zijn 
met meer dan vier schademeldingen. Het gaat om alle schademeldingen die tot 
nu toe zijn afgehandeld door NAM, Centrum voor Veilig Wonen (CVW), de 
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en door het IMG. 
Omdat het een lange tijdsperiode betreft en verschillende afhandelaars van 
schade, zijn van deze adressen alleen het aantal schademeldingen en de 
toegekende schadevergoedingsbedragen per schademelding bekend. 
Van deze 5.141 adressen behoren er 3.369 niet tot de scope. Het relatief grote 
aantal van 3.369 adressen buiten de scope was aanleiding voor het ACVG om 
een verdere verkenning op basis van een data-analyse te doen. 

3.4 Is er verband tussen de schademeldingen en de ligging in het 
seismische gebied?

ACVG heeft nagegaan of het databestand indicaties biedt dat de veiligheid bij de 
groep van 3.369 adressen buiten de scope door schade is beïnvloed. Dit heeft 
het ACVG gedaan door het verband te onderzoeken tussen enerzijds het aantal 
schademeldingen en het schadebedrag per adres en anderzijds de plaatselijke 
seismische belasting op basis van de ligging van de gebouwen in het seismische 

gebied.12 Als de aard en omvang van schade toeneemt met de seismische 
belasting, dan zijn bij zware aardbevingsbelastingen eerder onveilige situaties te 
verwachten, ook al blijft de relatie tussen schade en aardbevingsbestendigheid 
hiermee onzeker.

Het ACVG heeft op basis van een databestand met adressen met meer dan vier 
schademeldingen nagegaan of er een verband is tussen de schademeldingen en 
de ligging in het seismische gebied. Dit is gedaan aan de hand van het niveau 
van de seismische belasting volgens NPR 9998 (de piekgrondversnelling). 
Daartoe heeft het ACVG op basis van de postcodecijfers van deze 
geanonimiseerde adressen de seismische belasting in termen van de 
piekgrondversnelling per adres aan het databestand toegevoegd. Omdat de 
adressen vanwege de AVG alleen per postcodegebied zijn verstrekt, is de 
koppeling tussen adres en seismische belasting indicatief, doch adequaat voor 
het beoogde doel.

Om te beginnen is onderzocht welke aantallen adressen met meervoudige 
schademeldingen liggen in het gebied waarin een seismische beoordeling op 
basis van NPR 9998 nodig is. Vervolgens is gekeken of die aantallen 
systematisch samenhangen met het schadebedrag of het aantal 
schademeldingen per adres. Een hoger schadebedrag of een groter aantal 
schademeldingen per adres kan een indicatie zijn voor een omvangrijker schade 
en daarmee voor een afgenomen weerstand tegen seismische belastingen. Als 
er zo’n samenhang is, kan dit een indicatie zijn dat adressen in een gebied met 
een grotere seismische belasting mogelijk door schade een geringere 
aardbevingsbestendigheid hebben en dat het risico van deze gebouwen dus 
groter kan zijn.

12 Volgens NPR 9998, T5, herhalingstijd 475 jaar.
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De uitgevoerde analyse leidt tot de volgende bevindingen:
• 209 adressen (6%) liggen buiten het gebied waar de webtool van NPR 9998 

een waarde voor de piekgrondversnelling geeft (tijdvak T5, herhalingstijd 475 
jaar). Dit houdt in dat de seismische belasting voor deze adressen bijzonder 
laag is. Hier mag worden verondersteld dat het seismisch risico zeer klein is.

• 1261 adressen (37%) liggen in het gebied waar de webtool van NPR 9998 wel 
een waarde geeft, maar de piekgrondversnelling kleiner is dan 0,05 g. Ook in 
dit gebied mag volgens de NPR 9998 worden verondersteld dat het seismisch 
risico voldoende klein is. Een seismische beoordeling volgens de NPR 9998 is 
hier niet nodig.

• 1899 adressen (56%) in het gebied met piekgrondversnelling groter dan of 
gelijk aan 0,05 g. Dit is het gebied waarin de NCG gebouwen in de scope van 
de versterkingsopgave beoordeelt met de NPR 9998. 

Er is vervolgens gericht gekeken naar de adressen met de (in totaal) hoogste 
schadevergoedingsbedragen, op basis van de gedachte dat bij deze adressen 
vermoedelijk sprake zal zijn van de ernstigste vormen van schade gelet op de 
begrote kosten van herstel. Hierbij wordt opgemerkt dat de door IMG verstrekte 
schadevergoedingsbedragen zijn gebaseerd op een vastgesteld juridisch causaal 
verband tussen bevingen en schade en dit is niet noodzakelijkerwijs een 
technisch causaal verband. 

Uit deze analyse komt naar voren dat de hoogte van het totale 
schadevergoedingsbedrag in beperkte mate samenhangt met het gebied waarin 
op basis van het niveau van de piekgrondversnelling beoordeling van de 
seismische veiligheid zou moeten plaatsvinden. Het percentage adressen met 
meervoudige schademeldingen (binnen het 0,05 g gebied en buiten de scope) 
neemt namelijk maar gering toe met de hoogte van het 

schadevergoedingsbedrag: van 56% bij alle bedragen (zie hierboven) tot 
ongeveer 70% bij bedragen van 40.000 euro of hoger. 

Om de relatie tussen de seismische belasting en de schade verder in beeld te 
brengen, heeft het ACVG nog gekeken naar de mate van correlatie tussen de 
piekgrondversnelling13 voor de adressen met de hoogste 
schadevergoedingsbedragen en het totale schadevergoedingsbedrag. Er blijkt 
een zwak positief verband tussen de piekgrondversnelling en het 
schadevergoedingsbedrag te zijn, maar de correlatie is heel laag. Tenslotte is 
nog gekeken naar het verband tussen het schadevergoedingsbedrag per 
melding of het aantal meldingen per adres en de piekgrondversnelling. Tussen 
deze variabelen blijkt er nauwelijks een verband te zijn. 

Resultaat
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat er op basis van de data-analyse 
geen indicaties zijn voor een verband tussen de locatie in het seismische gebied 
(in termen van de grootte van de piekgrondversnelling volgens NPR 9998), de 
hoogte van schadevergoedingsbedragen of het aantal schademeldingen. In 
hoeverre dit samenhangt met het in paragraaf 3.1 genoemde bewijsvermoeden 
is onbekend en op basis van de beschikbare gegevens niet na te gaan.

Het feit dat het aantal schademeldingen en de hoogte van 
schadevergoedingsbedragen geen duidelijke relatie heeft met de ligging in het 
seismische gebied, betekent dat er ook geen indicatie is voor een invloed op de 
seismische weerstand. Daarmee is er nu geen aanwijzing van een relatie met het 
individueel risico. Oftewel: het aantal schademeldingen of de hoogte van de 

13 Op basis van NPR 9998:2020 tijdvak T5 en een herhalingstijd van 475 jaar.
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schadevergoedingen lijkt geen goede voorspeller te zijn van een toegenomen 
individueel risico in een gebouw als gevolg van de schade.

De data-analyse biedt dus geen indicatie voor een verband tussen schade en 
seismische weerstand. 
 
3.5 Ontwikkeling van indicatoren voor de invloed van schade op de 

seismische capaciteit
De bevindingen uit paragraaf 3.4 laten onverlet dat er volgens ons in individuele 
gevallen wel een invloed van schade op de seismische weerstand en op het 
individueel risico kan zijn. Zo zijn er situaties waarin het duidelijk is dat schade 
het constructieve gedrag van een gebouw bij een zware seismische belasting 
negatief beïnvloedt: dit betreft bijvoorbeeld scheuren bij een verbinding tussen 
twee wanden. Wanden kunnen dan sneller uit-het-vlak falen. 

Het ACVG heeft daarom verder verkend of het mogelijk is om, op basis van de 
aanvullende gegevens die het IMG sinds medio 2021 verzamelt, een betere 
voorspeller te ontwikkelen voor invloed van schade op het individueel risico. 
Met het oog hierop heeft het ACVG met het IMG besproken of het kansrijk is om 
gebouwen die mogelijk onvoldoende aardbevingsbestendig zijn te identificeren 
op basis van de meer gedetailleerde gegevens over de fysieke schade die het 
IMG sinds de tweede helft van 2021 bijhoudt. Dit betreft:
• De gegevens over de gebouwkenmerken, de kenmerken van de 

hoofddraagconstructie, of er sprake is van zettingen/scheefstand en of er 
sprake is van een gevoelig object.  

• De gegevens over de waargenomen individuele fysieke schades, vaak gaat 
het om scheuren in metselwerk.

De gegevens over de gebouwkenmerken die IMG registreert zijn niet direct te 
relateren aan de vraag of een gebouw voldoende veilig is. Hier is dan ook niet 
nader naar gekeken. 

De gegevens over de kenmerken van de individuele fysieke schades die het IMG 
heeft vastgelegd, bieden mogelijk wel nieuwe aanknopingspunten om een beter 
inzicht te krijgen in de relatie tussen schade en de invloed op de weerstand 
tegen seismische belastingen. Deze gegevens bieden immers de mogelijkheid 
om de ernst en omvang van schades (bijv. scheurwijdtes, scheurlengtes) bij een 
gebouw samen te brengen in één numerieke indicator. Zo’n indicator zou daarbij 
ook gerelateerd moeten kunnen worden aan de internationaal gehanteerde 
classificatie van aardbevingsschade in Damage States14. De Damage State wordt 
vaak gebruikt om de ernst van aardbevingsschade aan te geven: DS1 gaat om 
kleine schade, DS5 om totale instorting.

Het IMG heeft op verzoek van het ACVG getoetst of een dergelijke parameter per 
gebouw gekwantificeerd kan worden op basis van geregistreerde gegevens over 
fysieke schade in de vorm van scheuren. Hierbij is gebruik gemaakt van een 
schadeparameter die door TU Delft nu wordt gebruikt bij onderzoek naar 
schadeontwikkeling in afzonderlijke bouwdelen uitgevoerd in metselwerk. Het 
blijkt mogelijk de mate van de schade in zo’n parameter uit te drukken. 

Wel maken eerste berekeningen van deze parameter duidelijk dat nadere regels 
en afspraken nodig zijn om te komen tot een uitkomst die bruikbaar is bij een 
vergelijking tussen verschillende gebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
vraag hoe de omvang en afmetingen van een gebouw in de uitkomst moeten 

14 Grünthal, G. (ed.), Musson, R., Schwarz, J. and Stucchi, M. (1998). European macroseismic scale 
1998. Cahiers du Centre Europeen de Geodynamique et de Seismologie, Luxembourg, 15.
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worden verwerkt. Ook zijn er operationele vragen, zoals in welke mate het nodig 
of gewenst is om zowel scheuren aan de binnen- als buitenzijde van het gebouw 
mee te nemen. Verder moeten bepaalde fysieke schades waarschijnlijk buiten de 
berekening blijven (zoals naden die zijn ontstaan tussen aansluitingen van 
verschillende bouwdelen), omdat zij in de regel ook onder andere 
omstandigheden dan een seismische inwerking ontstaan. Het lijkt mogelijk 
hiervoor nadere toepassingsregels op te stellen. Hierbij zou ook aansluiting 
gezocht kunnen worden bij de criteria voor forse schade zoals die ook worden 
gebruikt als uitsluitingsgrond van de typologieaanpak. 

Tegelijkertijd is nog onbekend of met deze parameter voldoende nauwkeurige 
en onderscheidende uitspraken zijn te doen over de invloed op de weerstand 
van gebouwen tegen seismische belastingen, om te voorkomen dat er grote 
aantallen gebouwen onterecht worden voorgedragen voor een onderzoek naar 
toevoeging aan de scope. Dat zal moeten blijken uit nader onderzoek. 

Resultaat
Sinds medio 2021 worden er door het IMG systematisch data ingewonnen en 
vastgelegd over het type schade. Deze data zijn van een dusdanig detailniveau 
dat er kansen ontstaan voor de ontwikkeling van parameters die op basis van 
registreerde schadegegevens een inschatting geven van de afname van de 
seismische capaciteit van gebouwen door schade. Op basis hiervan zou het IMG 
bij de afhandeling van schades eigenaren bijvoorbeeld kunnen attenderen op de 
wenselijkheid om een LOOV-melding te doen.
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4 Conclusies

In dit deelonderzoek heeft het ACVG onderzocht of uit meldingen van fysieke 
schade aan gebouwen valt op te maken of voldoende aannemelijk is dat de 
gebouwen buiten de scope aan de Meijdam-norm voldoen en of de afhandeling 
van meldingen van schade een proces is, of kan zijn, om eventuele risicovolle 
gebouwen buiten de scope van de versterking te identificeren en te beoordelen 
of het nuttig is deze gebouwen aan de scope toe te voegen.

Het ACVG concludeert dat uit de meldingen van fysieke schade niet valt op te 
maken of gebouwen buiten de scope aan de Meijdam-norm voldoen. Ten eerste 
is het verband tussen schade en de afname van de weerstand tegen seismische 
belastingen complex en bestaan hier nog de nodige kennisleemtes. Ten tweede 
zijn er geen seismische beoordelingen beschikbaar van gebouwen die naar 
aanleiding van een schademelding bij het IMG (niet zijnde een AOS) zijn 
beoordeeld. Het ontbreekt dus aan de benodigde kennis en de benodigde 
gegevens om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Het ACVG constateert dat er momenteel geen proces bestaat om meldingen van 
schade te relateren aan of door te zetten naar de scope van de 
versterkingsoperatie. Op basis van de beperkte gegevens die het IMG tot medio 
2021 verzamelde, is een relatie tussen schademeldingen en een afname van de 
seismische capaciteit ook niet te leggen. 

Sinds medio 2021 verzamelt het IMG meer technische gegevens over gebouwen 
en opgetreden schades. Het ACVG constateert dat dit kansen biedt, maar dat het 

op basis van de huidige (wetenschappelijke) kennis niet mogelijk is om 
voorspellingen te doen van de afname van de seismische weerstand van 
gebouwen. Wel blijkt uit een verkenning dat er mogelijkheden zijn om op basis 
van waargenomen schades indicaties te geven over de ernst van de schade (in 
de vorm van een eenduidige schadeparameter). Op basis daarvan zouden in de 
toekomst uitspraken mogelijk zijn over de mate van afname van de seismische 
weerstand van gebouwen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook 
praktisch bruikbare resultaten kan opleveren. De voorgestelde wijziging van de 
Tijdelijke wet Groningen voorziet erin (artikel 3) dat het IMG gebouwen kan 
doorgeven aan de NCG bij gegronde vermoedens dat het gebouw niet voldoet 
aan de Meijdam-norm, waarvoor dit een bruikbaar handvat kan zijn. Inrichting 
van een proces hiervoor kan bijdragen aan het identificeren van potentieel 
risicovolle gebouwen buiten de scope.

Hoewel de afhandeling van meldingen van schade nu geen proces is om 
eventuele risicovolle gebouwen buiten de scope van de versterking te 
identificeren, zou het dat in de toekomst mogelijk wel kunnen worden. Om de 
geïdentificeerde gebouwen vervolgens goed te kunnen beoordelen is nader 
onderzoek essentieel, omdat de kennislacune daarvoor invulling behoeft. 
Daarnaast zijn er – los van schademeldingen – situaties waarbij evident duidelijk 
is dat schade het constructieve gedrag van een gebouw in geval van een zware 
seismische belasting negatief beïnvloedt: dit betreft bijvoorbeeld scheuren bij 
een verbinding tussen twee wanden. Wanden kunnen dan sneller uit-het-vlak 
falen. 
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