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Adriaan Volkerhuis (kantoor Yur Advocaten), Rotterdam 

 
 

13.00   Ontvangst 

13.30  Opening Symposium door de voorzitter, Prof.mr. J.M van Dunné 

 

I. Bestuursrechtelijke aspecten schadevergoeding bij gaswinning 

13.35 Stellingen Prof.mr. Ruth de Bock (A-G bij HR; UvA Bregstein-leerstoel), 

presentatie: J.M. van Dunné: “De afwezigheid van de civiele rechter bij 

schadeafwikkeling in Groningen: de inbreng van privaatrecht als alternatief 

voor verbestuursrechtelijking” (NJB 2019/1) 

13.45  Mr. C.N.J. Kortmann (Stibbe, Amsterdam; RU Utrecht): “Van Instituut 

Mijnbouwschade Groningen naar Schadefonds Bodembeweging Groningen” 

14.10  Mr. R. Stijnen (Rb. Rotterdam): “Schadevergoeding en het bestuurs-

procesrecht”. 

14.35  Discussie 

 

14.55  -  P A U Z E  - 

 

II. Privaatrechtelijke aspecten schadevergoeding bij gaswinning 

15.15  Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann (Radboud Univ.): “Aansprakelijkheid, bezien 

vanuit de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en het Instituut 

Mijnbouwschade Groningen”. 

15.40  Mr. A. Hammerstein (oud-raadsheer HR): “Vergoeding van waardedaling 

woningen: waarom en wanneer?” 

16.05  Prof.mr. J.M. van Dunné (emeritus EUR): “Herstel als vorm van schadeloos-

stelling bij mijnbouwschade en varianten erop. Belangenafweging in een 

rechtspolitiek kader” . 

16.30 Algemene discussie 

 

17.00  Afsluiting van het Symposium door de voorzitter  

- Borrel - 

 

Personalia 

 

Mr. C.N.J. (Tijn) Kortmann is advocaat bij Stibbe, Amsterdam, en verbonden aan de 

Universiteit Utrecht, waar hij in 2006 promoveerde op: “Onrechtmatige overheidsbesluiten”. 

Mr. R. (Rogier) Stijnen is senior stafjurist aan de Rechtbank Rotterdam; hij promoveerde in 

2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op: “Rechtsbescherming tegen bestraffing in het 

strafrecht en het bestuursrecht. Een rechtsvergelijking tussen het Nederlandse strafrecht en 

bestraffende bestuursrecht, mede in Europees perspectief”. 



Prof.mr. S.C.J.J. (Bas) Kortmann is hoogleraar Burgerlijkrecht en oud-rector aan de Radboud 

Universiteit te Nijmegen en was voorzitter van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht 

en het Centrum voor Postacademisch Onderwijs aldaar. In 2018 werd hij benoemd tot voorzitter 

van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), die zal overgaan in het 

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) onder het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Groningen. 

Mr. A. (Fred) Hammerstein is oud-raadsheer Hoge Raad en was voorzitter van de Commissie 

die in 2017 aan de Nationaal Coördinator Groningen (Alders) advies uitbracht over 

Schadeafwikkeling gaswinning Groningen (met als leden mrs. W.D.H. Asser en Janet van de 

Bunt) en vervolgens voorzitter van de commissie Technisch advies Wet Instituut 

Mijnbouwschade (met als leden mrs. K. Teuben en T.W. Franssen, beide van PRDF) en van de 

Adviescommissie Waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen (met als leden de 

economen Prof.dr. J. Rouwendal en Prof.dr. P.J. Boelhouwer), die in resp. 2018 en 2019 rapport 

uitbrachten aan de minister van EZK, Wiebes. 

Prof.mr. J.M. (Jan) van Dunné is emeritus hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, waar hij directeur van het Instituut voor Milieuschade was, en adviseert en 

publiceert sinds 1997 over mijnbouwschade. 

 

Toelichting op thema van het symposium 

De aanleiding voor het thema van dit jaar: ‘Schadevergoeding naar privaat- en bestuursrecht, 

met name bij schade door gaswinning’, was het artikel van Ruth de Bock in NJB 2019/1, 

“Mijnbouwschade in Groningen. Waar is de civiele rechter?” (p.19 e.v.). Daarin wordt een 

scherpe analyse gegeven van hetgeen minister Wiebes voor had met het concept-wetsvoorstel 

Instituut Mijnbouwshade Groningen, namelijk de keuze voor de bestuursrechter boven de 

civiele rechter bij de behandeling van schadeclaims als gevolg van de gaswinning. Die  kritiek 

ondervond tegenspraak en bijval; het wetsvoorstel verscheen in bijgestelde vorm als Tijdelijke 

Wet Groningen. 

 

Op het symposium zullen allereerst, na een presentatie van de stellingen van Ruth de Bock door 

de voorzitter (zij moest vanwege persoonlijke omstandigheden afzeggen), Tijn Kortmann en 

Rogier Stijnen op de bestuursrechtelijke aspecten ingaan. In het tweede gedeelte gaan Bas 

Kortmann, Fred Hammerstein en Jan van Dunné in op de nieuwe wettelijk structuur van 

schadebehandeling en op enkele weerbarstige onderdelen van het privaatrechtelijke 

schadevergoedingsrecht, de waardedalingsproblematiek en de mogelijkheid van herstel als 

vorm van schadeloosstelling.  

Het merendeel van de sprekers heeft sporen in het Groningse dossier getrokken en kan uit die 

ervaring putten. 

 
Locatie 

Voor dit symposium van de Studiekring wordt gastvrijheid verleend door Yur Advocaten te 

Rotterdam, gevestigd in het Adriaan Volkerhuis, Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam 

(nabij EUR). Parkeren is mogelijk in de parkeergarage naast het gebouw. Openbaar vervoer:  

Tramlijn 7, eindhalte Burg. Oudlaaan (ca. 7 min. lopen); Metro: halte Kralingse Zoom (ca. 15 

min. lopen). 

 

Kosten 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden 

 

Verdere informatie 

Zie voor verdere informatie (papers, stellingen en achtergrondmateriaal) de website van de 

Studiekring: http://www.studiekringnormatieveuitleg.nl/symposia/ 

http://www.studiekringnormatieveuitleg.nl/


 

Op de website is ook materiaal te vinden over de eerdere onderwerpen van symposia in de 

afgelopen jaren: Uitleg van overeenkomsten (2015), Relativiteitsleer bij onrechtmatige daad 

(2016), Omkering van bewijslast (2017) en Aansprakelijkheid van de bindend adviseur en de  

arbiter (2018). 

 

Eventuele opleidingspunten dienen door advocaten zelf bij de Orde aangevraagd te worden. 

De Studiekring voorziet desgevraagd in een verklaring van aanwezigheid, waarvoor ter 

plaatse getekend kan worden. 

 

 

 

 

 


