Medior jurist
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Hoogezand
Duur: 31 december 2019 + optie tot verlengingen met 6 maanden
Als medior jurist werk je voor de projectdirectie mijnbouwschade Groningen, een onderdeel van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De projectdirectie ondersteunt de Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).
De TCMG behandelt ongeveer 18.000 verzoeken om schadevergoeding op grond van het Besluit
mijnbouwschade Groningen. De schadevergoeding kan worden toegekend in geld, maar ook in de
vorm van een betaling voor facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden
vergoed. De TCMG werkt op het snijvlak van het publiek en het privaat schadevergoedingsrecht.
De TCMG is onpartijdig en heeft twee deelcommissies. Een deelcommissie mijnbouwschade en een
deelcommissie bezwaar.
De deelcommissie mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, waartegen bestuursrechtelijke
rechtsbescherming openstaat bij de deelcommissie bezwaar. De deelcommissie bezwaar neemt de
beslissingen op bezwaar en verdedigt die beslissing op bezwaar in beroep. De deelcommissie
bezwaar wordt ondersteund door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. De jurist werkt
vooral voor de deelcommissie mijnbouwschade.
De jurist stelt de deelcommissie mijnbouwschade in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten
te nemen op aanvragen om schadevergoeding en zorgt voor soepele afwikkeling van daarmee
samenhangende procedures (openbaarheid van bestuur, privacy, klachten etc). De jurist adviseert
schade-experts, communicatie-experts, zaakbegeleiders of werkvoorbereiders over de juridische
dimensie van schademeldingen. Waar nodig gaat de jurist mee met een schouw, doet hij mee aan
hoorzittingen en notuleert. De jurist schrijft mee aan de conceptbeslissingen die zullen worden
voorgelegd aan de deelcommissie mijnbouwschade.
De jurist wordt aangesteld aan de hand van de behoeften door ontwikkelingen in de werkvoorraad.
De werving vindt dus gefaseerd plaats vanaf het najaar 2018. In dat tijdvak is ook de landsadvocaat
(het advocatenkantoor Pels Rijcken) aanwezig om kennis over inhoudelijke vragen of over vragen
over de juridische administratieve processen.
Omschrijving
Deelcommissie mijnbouwschade/primaire fase.
Het verstrekken van juridisch advies over
het Besluit mijnbouwschade Groningen en de daarmee samenhangende regelgeving, het aanwezig
zijn bij het horen in de primaire fase, het opstellen van schadevergoedingsbeslissingen, het
behandelen van algemene juridische procedures, de advisering over termijnen, de beoordeling van
cessies van vorderingen, implementatie van de vergewisplicht, aansprakelijkheids- en
schadevergoedingsrecht etc.
Aan de hand van ervaring: het mondeling en schriftelijk verdedigen van een bestreden besluit bij de
onafhankelijke bezwaaradviescommissie.

Functie-eisen
Een afgeronde WO studie Nederlands recht.
Een resultaatgerichte instelling.
Kennis van het bestuursrecht en het private
schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van:
o de schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht, bewijslastverdeling, positie van een deskundige,
zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking komende schade) en
o de werking van een bezwaarprocedure met een adviescommissie.
(omgevingsrechtelijke) kennis van de regels rond het inschakelen van externe deskundigen is een
pré.
Het kunnen opstellen van leesbare (juridische) teksten, adviezen of primaire besluiten.
De voortgang van je werk kunnen overzien en bij vragen tijdig kunnen overleggen met je
leidinggevende.
Competenties:
• zelfstandig handelen
• analytisch vermogen;
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit;
• proactief en in teamverband zelfstandig kunnen werken.

Klinkt dit interessant? Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via
renoe@residentieprofs.nl of 0618737688.

