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Geachte Voorzitter,  

 

Op 12 december 2017 heeft het lid Van Tongeren (GroenLinks) verzocht om een 

brief over het bericht ‘CVW verdiende 2,4 miljoen aan afhandeling bevingsschade’ 

(Dagblad van het Noorden, 8 december 2017). Hierbij kom ik aan dit verzoek 

tegemoet.  

 

Aanleiding voor de berichtgeving is de publicatie van het jaarverslag over 2016 

van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Hieruit blijkt dat het CVW geld verdient aan 

de afhandeling van schademeldingen van bewoners. CVW is een private 

organisatie die als doelstelling heeft ‘het op afstand van de NAM zorgdragen voor 

een integrale aanpak van mijnbouwgerelateerd schadeherstel’. De kosten van de 

gehele uitvoeringsorganisatie worden op basis van vooraf gemaakte afspraken 

door NAM gefinancierd.  

 

De inkomsten van het CVW vloeien voort uit de opdrachtverlening door NAM. Het 

betreft afspraken tussen private bedrijven. Het bedrag gefinancierd door NAM was 

in 2016, evenals in 2015, hoger dan de daadwerkelijke uitvoeringskosten van het 

CVW. Dat leidde tot een resultaat na belastingen van € 2,4 mln. De toename van 

dit bedrag ten opzichte van 2015 (€ 2,1 mln) wordt verklaard door een toename 

in de activiteiten en daarmee de omvang van het personeelsbestand van het CVW 

sinds het jaar van oprichting. Dit staat echter los van schade-uitkeringen aan 

bewoners: de kosten van schadeherstel en versterkingsmaatregelen komen voor 

rekening van NAM en worden rechtstreeks voldaan. Deze vallen daarom buiten de 

jaarrekening van het CVW. 

 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 


