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Beantwoording vragen rechtsbijstandverzekering 

Geachte mevrouw Stolk, 

Op 12 oktober heeft u namens uw Statenfractie schriftelijke vragen gesteld n.a.v. 
het bericht van RTV Noord, betreffende rechtsbijstandverzekering. U stelt: "Via 
RTV Noord hebben wij vandaag vernomen dat de inwoners van het 
aardbevingsgebied geen rechtsbijstand verzekering meer kunnen afsluiten. Dit 
komt de PvdA fractie buitengewoon vreemd en onrechtvaardig over." 

Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. 

1. Is bovenstaande bij u bekend? 

Ja. 

2. Vindt U met ons dat de inwoners van onze provincie daarmee onrecht wordt 
aangedaan? 

Wij vinden dat het mogelijk moet zijn dat alle inwoners zich juridisch moeten 
kunnen laten ondersteunen. De rechtsbijstandverzekering is hierin een belangrijk 
instrument, waarop inwoners een beroep moeten kunnen doen. Hoewel wij de 
laagdrempelige geschilbeslechting waaraan de NCG werkt ook een belangrijk 
instrument vinden, vinden wij dat het een inwoner vrij moet staan naar de rechter te 
stappen. 

Daar staat tegenover dat verzekeraars en verzekerden als zelfstandige 
marktpartijen beide beslissen of zij een verzekeringsovereenkomst aan willen 
gaan. De provinciale overheid heeft geen mogelijkheden om een partij te dwingen 
tot zo'n overeenkomst. Dat zou een inbreuk zijn op de contractvrijheid die ten 
grondslag ligt aan het Nederlandse burgerlijke recht. 

Wij hebben contact gezocht met het Verbond van Verzekeraars om nadere 
informatie in te winnen. Het Verbond geeft aan dat een bestaande schade en/of 
conflict met NAM aanleiding is om een verzekering voor rechtsbijstand te weigeren, 
maar uitsluitend op dat punt. Iemand die in conflict is met NAM kan zich 
bijvoorbeeld nog wel verzekeren voor rechtsbijstand inzake medische conflicten, 
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waterschade, conflicten met een werkgever etc. Gedaalde woningwaarde is geen 
basis voor uitsluiting als daarover geen conflict loopt met NAM, Overigens kunnen 
mensen die op basis van de inkomenstoets in aanmerking komen voor gratis 
rechtsbijstand, hier nog gewoon gebruik van maken. 

Dit alles laat onverlet dat er een groep mensen kan zijn die zich niet kan 
verzekeren voor rechtsbijstand voor een conflict met NAM. Dat is geen goede zaak 
en wij moedigen het zoeken naar een oplossing hiervoor aan. Een optie is 
bijvoorbeeld het voorstel van het Groninger Gasberaad, om een fonds in te richten 
waaruit de rechtsbijstand vergoed kan worden. 

3. Bent U met ons van mening dat hierdoor rechtsongelijkheid ontstaat met 
inwoners buiten het aardbevingsgebied? 

Zie het antwoord op vraag 2. 

4. In juni jl. is een Staten brede motie gefinancierde rechtsbijstand voor 
gedupeerden aardbevingsschade aangenomen. Nu blijkt dat het niet mogelijk 
is voor bewoners in het bevingsgebied een rechtsbijstand te verkrijgen. Hoe 
vindt u dat dit zich verhoudt tot de aangenomen motie? 

Zie het antwoord op vraag 2. 

5. Wat vindt U van de opvatting van Het Verbond van Verzekeraars? 

Zie het antwoord op vraag 2. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


