Schokkende gebeurtenissen!
U hoeft zich volgens de Minister geen zorgen te maken! Hij verwacht dat de
gaswinning gerelateerde aardbevingen in het Groningse geen ernstige gevolgen
zullen hebben voor de Eemshaven en het Chemiepark Delfzijl. Laten we hopen dat
hij gelijk krijgt. Mocht hij geen gelijk krijgen, en de aardschokken toch invloed
blijken te kunnen hebben op uw onderneming, dan is het voor u wellicht toch
interessant om zich af te vragen of (preventieve) maatregelen gewenst of
noodzakelijk zijn.
U hoeft daarbij natuurlijk niet direct uit te gaan van grootschalige rampen, die de
gehele bedrijfsvoering van uw onderneming plat leggen. Ook kleinere schades
kunnen (op den duur) vervelend zijn of worden. Mocht u eventuele
nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen hebben, dan kan het dus helemaal geen
kwaad om eens te kijken of met constructieve aanpassingen of materiaalkeuzes een
positieve bijdrage geleverd kan worden aan het voorkomen van toekomstige
problemen.
Ook het checken van uw verzekeringsvoorwaarden kan geen kwaad. Bedrijfsrisico’s
waarvan de gevolgen moeilijk zijn te overzien of die moeilijk draagbaar zijn,
worden immers bij voorkeur verzekerd (denk aan brand, langdurige ziekte of
diefstal). Maar dat uitgangspunt geldt ook voor uw verzekeraar. Risico’s die voor uw
verzekeraar niet te overzien zijn, worden dus vaak uitgesloten. Een van de veel
voorkomende uitsluitingen betreft daarbij natuurrampen. Of een aardbeving ten
gevolge van gaswinning mag worden aangemerkt als een natuurramp is natuurlijk
de vraag, maar dat standpunt zou wel ingenomen kunnen worden. Het is dus van
belang dat uit de verzekeringsvoorwaarden afdoende blijkt dat schade wellicht niet
gedekt wordt indien heel Groningen door een aardbeving in puin verandert, maar
dat de schade die wel te overzien valt, zoals bijvoorbeeld herstelkosten van
scheuren door een aardschok, wel vergoed wordt. Mocht dit nog niet het geval zijn
dan kunt u in elk geval bewust een keuze maken of u wilt bijverzekeren.
Voor het geval een aardschok wel tot gevolg zou hebben dat uw volledige
bedrijfsvoering (enige tijd) zou komen stil te liggen, is het goed om te kijken of u
uw eigen positie tegenover uw afnemers wel voldoende heeft beschermd in (de
algemene voorwaarden van) uw contracten. Het zou kunnen dat u zich in geval van
een ‘natuurramp’ zelf ook op overmacht kunt beroepen. Maar als de aardschok niet
zozeer uw eigen bedrijf ‘in puin’ heeft gelegd, maar bijvoorbeeld de stroomkabels
van Tennet onherstelbaar heeft beschadigd, is het de vraag of de uitval van de voor
u noodzakelijke stroomvoorziening per definitie als overmacht wordt aangemerkt.
Als u ook nog eens enige vorm van garanties heeft gegeven op de levering van uw
eigen producten of diensten, is een beroep op overmacht nog veel lastiger. U kunt
in beginsel dus wel verplichtingen aangaan en garanties geven, maar doet er
verstandig aan om vast te leggen dat deze niet gelden in geval van situaties die u
specifiek als overmacht hebt bestempeld. De uitval van de stroomvoorziening in dit
geval. Indien uw afnemer probeert zijn schade op u te verhalen, kunt u op uw beurt

wellicht Tennet of de NAM proberen aan te spreken, maar als u dit contractueel
goed heeft geregeld, bespaart u zich uitgebreide discussies en/of procedures
daarover. Misschien zit de kans op een ongelukkige aardbeving in een klein hoekje,
maar een gewaarschuwd ondernemer telt voor drie!

