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Samenvatting en conclusies 
 
Minister Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de waardedaling 
van woningen in het aardbevingsgebied gaat compenseren. Hij wil daarbij de methode 
gebruiken (hierna aan te duiden als de methode Bosker) die hem geadviseerd is door de 
commissie Waardedaling. Het advies van deze commissie laat uitkomsten per gemeente zien die 
mogelijk op het eerste gezicht redelijk lijken, en het is goed dat de minister de suggestie 
overneemt om een opslag op de berekende percentages te geven. Dat verkleint de kans dat de 
statistische berekeningen in het nadeel van de gedupeerde Groningers uitvallen. Maar die opslag 
komt onvoldoende tegemoet aan het bezwaar dat de adviescommissie niet kritisch genoeg heeft 
gekeken naar het rekenmodel Bosker dat zij aanbeveelt. Als de minister en de Tweede Kamer 
hierin meegaan is de kans groot dat een aantal eigenaren ten onrechte geen compensatie krijgt, 
en dat over de hele linie een te lage compensatie zal worden geboden. Bovendien zijn de (veelal 
kleine) verschillen in de berekende compensatie tussen gemeenten moeilijk te rijmen met de 
aanzienlijke verschillen in aardbevingsimpact in diezelfde gemeenten.  
 
De kern van de kritiek op methode die de commissie aanbeveelt heeft betrekking op drie punten.  
 
Gekozen aardbevingsindicator geen goede afspiegeling van invloed aardbevingen 
bij verkoop van woningen 
Het eerste punt betreft de keuze van de manier waarop de invloed van aardbevingen die in de 
loop van tijd in de omgeving van een woning zijn opgetreden in het model wordt opgenomen. 
Bosker maakt voor iedere plek een optelsom van berekende grondbewegingen tot het moment 
van verkoop. De makers van het model nemen aan dat dit een goede afspiegeling is van de 
manier waarop kopers en verkopers de invloed van aardbevingen laten meewegen in hun 
beslissing om de woning te kopen en een bepaalde prijs te betalen. Maar het is een abstract 
getal, dat je nergens op een website of kaart kunt vinden. En uit de versterkingsberekeningen – 
hoe weinig transparant die vaak ook nog zijn – weten we in ieder geval dat inzicht in een 
berekende grondbeweging niet voldoende is: wat er werkelijk met een huis gebeurt, hangt 
vervolgens nog af van de samenstelling van de ondergrond (stevig of slap), en van de 
kwetsbaarheid van het huis. En het samenspel van grondbeweging, ondergrond en 
kwetsbaarheid leidt tot gevolgen die kopers en verkopers heel goed kunnen vaststellen, in de 
vorm van al dan niet erkende (en vaak goed waarneembare) schade. Onze analyses laten zien dat 
er zoals verwacht mag worden inderdaad een zeker verband is tussen berekende 
grondsnelheden en gemelde / erkende schades, maar dat het verband tussen grondsnelheden en 
schade aanzienlijk sterker wordt als je het effect van grondsnelheden corrigeert voor de 
samenstelling van de ondergrond. Hoe dichter de gekozen aardbevingsindicator de relevante 
factoren in het verkoopproces benadert, hoe beter de compensatie zal overeenkomen met de 
werkelijke waardedaling als gevolg van aardbevingen. Daarom is het jammer dat de commissie 
Waardedaling op dit punt niet kritischer is geweest. Er is een veelvoud aan 
aardbevingsindicatoren denkbaar, die in een model allemaal best goed kunnen functioneren, en 
vervolgens zeer uiteenlopende waardedalingen produceren. De keuze moet (daarom) in de 
eerste plaats bepaald worden door de mate waarin een indicator een afspiegeling is van factoren 
die er in de werkelijkheid toe doen bij het tot stand komen van een verkoop transactie in 
aardbevingsgebied. Die overweging, ondersteund met onze analyses van de samenhang tussen 
verschillende indicatoren, maakt dat wij er voor  pleiten om ook het percentage gemelde schades 
als aardbevingsindicator te gebruiken. En als (al dan niet in combinatie daarmee) ook  
grondsnelheden worden gebruikt, deze in ieder geval te corrigeren voor het effect van de 
samenstelling van de ondergrond. 
 
Keuze van referentiewoningen is aanvechtbaar 
Het tweede punt heeft betrekking op de keuze van Bosker om het prijseffect te bepalen door 
vergelijking van woningen in het aardbevingsgebied met een beperkte set referentiewoningen. 
Dit betekent dat Bosker het prijsverschil tussen een woning in bijvoorbeeld Loppersum berekent 
door de prijs van deze woning te vergelijken met 1 woning in een zo goed mogelijk vergelijkbare 
woonomgeving elders in Nederland waar geen aardbevingen zijn. De redenering is dat die 
woningen evenveel zouden moeten opbrengen als de aardbevingen ook in Loppersum niet 
zouden zijn opgetreden, en dat de lagere prijs in Loppersum dus door aardbevingen komt. Dat 
impliceert dat de berekening van het aardbevingseffect door Bosker sterk afhankelijk van de 
keuze van referentiewoningen. Ook de commissie Waardedaling wijst hier op. Maar het is 
opvallend dat zij uiterst kritisch is op dit punt bij de bespreking van een alternatief rekenmodel 
dat ongeveer dezelfde methode gebruikt, terwijl de commissie het laat het bij enkele 
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kanttekeningen en een additionele test (die niet de kern van het probleem raakt) bij haar 
bespreking van het (voorkeurs)model van Bosker. De commissie had bijvoorbeeld (ook) zelf 
kunnen vaststellen dat een deel van de referentiewoningen in buurten ligt waar sprake is van 
aardbevingsschade, zoals we in deze notitie aantonen.  
 
We laten daarnaast in deze notitie nog drie andere dingen zien.  
Ten eerste dat het de vraag is of het verantwoord is om referentiewoningen alleen op basis van 
omgevingskenmerken te selecteren, omdat het prijseffect van omgevingskenmerken altijd in 
wisselwerking met woningkenmerken tot stand komt.  
Ten tweede dat de set omgevingskenmerken waarmee Bosker referentiewoningen selecteert te 
beperkt is, omdat kenmerken die de sociaaleconomische structuur van de omgeving 
representeren daarbij niet worden meegenomen, terwijl dit type kenmerken een dermate 
substantiële invloed heeft op woningprijzen dat het weglaten ervan grote consequenties heeft 
voor de uitkomsten van een dergelijk model, inclusief de daarmee aan aardbevingen 
toegerekende waardedaling.  
En ten derde dat het vrijwel onmogelijk is om op een statistisch betrouwbare manier 
woonomgevingen in Nederland te selecteren die zo sterk op elkaar lijken, dat het verantwoord is 
om een resterend prijsverschil toe te schrijven aan aardbevingsinvloeden. Dat betekent dat het 
voor het beoordelen van de merites van het model van Bosker vereist is dat de makers van dit 
model in detail laten zien welke risicowoningen met welke referentiewoningen gematcht zijn. En 
wanneer het Bosker model gekozen wordt, zullen er meer tests gedaan moeten worden om de 
gevoeligheid ervan voor de keuze van referentiewoningen te identificeren, en daar een remedie 
voor te vinden. Ook alternatieven zoals het gebruik van alle woningen in Noord Nederland, of in 
Nederland dienen daar naast gezet te worden. 
 
Toepassingsgebied van de regeling ruimer maken 
Het derde punt van kritiek op het model van Bosker is de aanvechtbare begrenzing van het 
risicogebied, en de daarvan afgeleide afbakening van het toepassingsgebied van een 
voorgestelde regeling voor compensatie van de waardedaling. Het voorstel om de grens te leggen 
bij gebieden met meer dan 20% erkende schademeldingen is gebaseerd op berekeningen met 
het model van Bosker, en de (nog weg te nemen) beperkingen van dat model werken dus ook 
door bij de bepaling van deze begrenzing van het risicogebied. Bovendien wordt juist aan de 
rand van het gebied het percentage meldingen dat erkend wordt lager, terwijl niet erkende 
schades wel een prijseffect kunnen hebben. Ook om die reden is de 20% grens aanvechtbaar. 
Daarnaast is het nog de vraag of erkende schademeldingen een betere indicator zijn voor 
aardbevingseffecten dan het totaal aantal meldingen, terwijl ook rekening zal moeten worden 
gehouden met de gebleken verschillen in meldingsgedrag tussen woningeigenaren en huurders: 
huurders melden onder overigens gelijke omstandigheden minder vaak schade. 
Onze conclusie is dat de voorgestelde 20% grens leidt tot een vorm van rechtsongelijkheid. 
Duizenden eigenaren zullen geen enkele compensatie krijgen, terwijl hun woningen aan een 
hogere grondsnelheid onderworpen zijn geweest dan die van een deel van de eigenaren binnen 
het risicogebied. Deze rechtsongelijkheid kan voor een belangrijk deel voorkomen worden door 
beter rekening te houden met het totaal aantal schademeldingen en de samenstelling van de 
woningvoorraad naar koop- en huurwoningen. Bovendien is het niet per sé nodig om een 
risicogebied af te grenzen, zodra er een goede en eenduidige methode is om te bepalen of schade 
/ waardedaling een gevolg is van aardbevingen.  
 
Verbetering en aanvulling voorkeursmodel van commissie Waardedaling 
De algemene conclusie voor dit moment is dat het model Bosker dat de voorkeur heeft van de 
commissie (en van minister Wiebes) op een aantal punten moet worden verbeterd om te kunnen 
dienen als grondslag voor de bepaling van het prijseffect van aardbevingen, en als grondslag 
voor een afgewogen en goed onderbouwde publieke regeling. En – in tegenstelling tot wat de 
commissie Waardedaling lijkt te suggereren: er is ook nog voldoende tijd om het model strenger 
te testen en te verbeteren. Pas eind dit jaar neemt de Tweede Kamer een besluit over deze 
regeling, en uitkeringen zullen op zijn vroegst medio 2020 gedaan kunnen worden omdat de 
waarde grondslag niet eerder kan worden vastgesteld. Als de politieke wil er is, kunnen heel veel 
van de hierna voor te stellen aanpassingen en verbeteringen binnen enkele maanden worden 
uitgevoerd, besproken worden met betrokkenen in de regio en vertaald worden in een 
aanvullend advies van de commissie Waardedaling over een definitieve methode om het 
percentage vast te stellen. Dan zal ook een betere vergelijking mogelijk zijn met de inmiddels 
ingrijpend herziene versie van het alternatieve model, dat ontwikkeld is door Elhorst, en met 
modellen die Invisor heeft ontwikkeld.  
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In dit verband – en mede met het oog op het verkrijgen van draagvlak in de regio voor een tek 
kiezen model – bepleiten wij dat er ruimte wordt gemaakt voor een onafhankelijke beoordeling 
en toetsing van model en methode door derden om de grondslagen en uitkomsten afdoende 
tegen het licht te kunnen houden.  
Transparantie en het ter beschikking stellen van de gebruikte gegevens zijn daarvoor 
noodzakelijk.  
 
Ondertussen kunnen de voorbereidingen voor het uitkeren van de compensatie gewoon 
doorlopen, het bedrag dat wordt bepaald met het model van Bosker zou dan begin 2020 als 
(onherroepelijk) voorschot kunnen worden uitbetaald, waarna zo nodig dan uiterlijk een jaar 
later nog een keer een aanvulling volgt op basis van een verbeterd model.  
We vatten onze inzichten over de gewenste verbetering van het model van Bosker nog eens 
samen in onderstaande punten. 
 
Punten voor verbetering en aanvulling 

1. Meer tests op de gevoeligheid van de modeluitkomsten voor de keuze van 
referentiewoningen.  

2. Het strenger uitsluiten van referentiewoningen op locaties waar op enigerlei wijze 
mogelijk sprake is van aardbevingsinvloeden 

3. Relevante variabelen (met name sociaaleconomische kenmerken) die nu niet gebruikt zijn 
toevoegen aan de set variabelen op grond waarvan de referentiewoningen worden 
geselecteerd.  

4. Binnen de modellen set ook een variant opnemen waarin omgevingskenmerken en 
woningkenmerken gelijktijdig en in hun onderlinge wisselwerking worden 
geanalyseerd, in plaats van apart. 

5. Het effect van toeval in de keus van referentiewoningen verkleinen door het aantal 
referentiewoningen te vergroten, en/of alle woningen als referentie te nemen in een 
ruim gekozen deel van Nederland. 

6. Bij de keuze van de begrenzing van het toepassingsgebied een beduidend lager percentage 
schademeldingen als grens kiezen (inclusief een grens bij nul meldingen), op een laag 
ruimtelijk schaalniveau (6pc gebieden), en – naar analogie van het hanteren van het 
bewijsvermoeden bij schadeclaims – niet het aantal geaccepteerde meldingen maar het 
aantal geregistreerde meldingen als criterium kiezen. Bij de berekening van het 
‘grenspercentage’ rekening houden met het verschil in meldingsgedrag van kopers en 
huurders.  

7. Verkennen van varianten van het model zonder dummy voor een gebieds- of imago effect. 
De relevantie van een gebiedseffect is hoe dan ook discutabel, en wordt kleiner wanneer 
het risico/toepassingsgebied ruimer wordt gekozen (zie het vorige punt 6) en een 
aardbevingsindicator wordt gebruikt met een lage drempelwaarde (zie het volgende 
punt 8). 

8. Test het gebruik een groter repertoire aan aardbevingsindicatoren, waaronder in ieder 
geval naast een range aan grondsnelheden – inclusief lage snelheden – het effect van 
bodemgesteldheid, en van verschillende varianten voor het percentage 
schademeldingen op laag ruimtelijk schaalniveau. Verken de mogelijkheid om ook 
indicatoren voor de kwetsbaarheid van woningen mee te wegen, die bekend zijn in de 
databestanden die bij de selectie van te versterken woningen worden gebruikt.  

9. Ontwikkel een toets om te bepalen welke aardbevingsindicator niet alleen goed in een 
model functioneert, maar die ook de koop/verkoop besluiten en prijsvorming door 
consumenten het best representeert. Gebleken is dat verschillende 
aardbevingsindicatoren die vergelijkbaar in een model functioneren, qua waardedaling 
sterk uitlopende resultaten produceren. 

10. Omdat te verwachten is dat verschillende aardbevingsindicatoren tot verschillende 
prijseffecten leiden is er behoefte aan een transparante en voor betrokkenen herkenbare 
procedure die ofwel deze indicatoren integreert in één ‘meest aannemelijke indicator’ 
waarmee vervolgens de modeluitkomsten worden bepaald, dan wel de uitkomsten van 
berekeningen met verschillende indicatoren integreert in één ‘meest aannemelijke 
uitkomst’. Deze geïntegreerde aardbevingsindicator kan getoetst en geoptimaliseerd 
worden aan de hand van de onder punt 9 genoemde methode. Wanneer die laatste weg 
wordt gekozen kunnen in deze procedure ook de uitkomsten van het (inmiddels 
aangepaste) model van Elhorst betrokken worden, naast wellicht een op laag ruimtelijk 
schaalniveau uitgewerkte variant op het MACRO model dat in deze notitie wordt 
gepresenteerd. 
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11. Nu de overheid een vrijwel geheel in regie van één van de partijen (in casu NAM) 
ontwikkeld model als basis voor haar beleid wil kiezen, dient zij onverwijld alle 
onderliggende gegevens (zoals welke referentiewoningen met welke risicowoningen 
gematcht zijn) en rekenprocedures voor betrokken burgers en onderzoekers 
beschikbaar te stellen, zodat deze zich ook in detail een eigen oordeel kunnen vormen 
over de merites en uitkomsten van het gekozen model, en dit desgewenst kunnen 
reproduceren.  
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1 Inleiding 
Sinds het najaar van 2018 is het onderwerp waardedaling van woningen als gevolg van door 
gaswinning veroorzaakte aardbevingen (weer) volop in de belangstelling komen te staan. In het 
privaatrechtelijk spoor bereidt de Stichting WAG een schadeclaim voor tegen de NAM. En het 
kabinet heeft een Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen 
ingesteld (hierna aan te duiden als commissie Waardedaling ) die (in eerste instantie voor de 
jaarwisseling 2018/2019) advies moest uitbrengen over een toekomstige publieke regeling om 
deze vorm van schade te vergoeden1.  
 
De nu voorliggende notitie is een vervolg op de eerdere versie (uitgebracht in oktober 2018), en 
de nieuwe onderdelen hebben voor een belangrijk deel betrekking op het inmiddels uitgebrachte 
advies van de Commissie Waardedaling Wiebes (2019) De commissie spreekt haar voorkeur uit 
voor het rekenmodel dat Atlas voor gemeenten heeft beschreven in haar meest recente 
onderzoeksrapport ‘Nog altijd in beweging’,((Bosker, Garretsen et al. 2018) dat is uitgebracht als 
bijdrage aan de gedachtenvorming van de commissie Waardedaling. Verwijzingen naar deze 
publicatie duiden we in het vervolg aan als (methode dan wel model) Bosker.  
 
Het bepalen van deze vorm van schade is geen eenvoudige opgave. Omdat bij niet verkochte 
woningen geen transactie heeft plaats gevonden weten we niet wat een koper daadwerkelijk voor 
de woning wil betalen. Het is gebruikelijk om ervan uit te gaan dat de waardevermindering 
gelijk gesteld mag worden aan het negatieve prijseffect bij vergelijkbare woningen die wel 
verkocht zijn. Dat is ook het uitgangspunt in deze notitie. Het negatieve prijseffect wordt veelal 
bepaald met hedonische prijsmodellen, en deze krijgen ook in de eerdergenoemde procedures 
en adviezen een belangrijke plaats.  
 
Personen en instanties die zich een oordeel willen vormen over deze modellen staan voor een 
stevige uitdaging, omdat voor het doorgronden ervan tamelijk specialistische kennis is vereist. 
Toch is dat nodig, omdat keuzes die door de opstellers van dit type modellen worden gemaakt 
vergaande consequenties hebben voor de uitkomsten van de berekeningen, en dus – in dit 
specifieke geval – voor de gedupeerde woningbezitters in Groningen. Keuzes die gevolgen 
hebben voor wie wel en niet in aanmerking komen voor compensatie, en voor bedragen van de 
compensatie.  
 
Wij vinden dat transparantie een absolute eis is in dit dossier. Het advies van de commissie 
Waardedaling voldoet daar slechts ten dele aan, omdat essentiële details in de publicatie van 
Bosker niet gegeven worden2, en de commissie ook niet als voorwaarde voor haar aanbeveling 
heeft gesteld dat deze openbaar gemaakt zouden moeten worden. Daarom hebben we in het hart 
van deze notitie een hoofdstuk (5) opgenomen dat ook minder ingevoerde lezers helpt om te 
begrijpen wat de principes zijn van hedonische prijsmodellen. En als vrucht van deze 
‘didactische lijn’ hebben we een eenvoudig model ontwikkeld dat behoorlijk goed in staat is om 
de uitkomsten van meer complexe modellen te reproduceren, en ons in staat stelt om de lezer 
mee te nemen in onze kritische opmerkingen bij het model van Bosker, en de orde van grootte 
van de gevolgen van keuzes binnen dit model te demonstreren.  
 
Een belangrijk en opvallend punt is dat alle bestaande modellen een verschillende indicator 
kiezen voor de mate waarin een woning onderhevig is aan de invloed van aardbevingen. Maar er 
wordt betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de vraag hoe aannemelijk het is dat de gekozen 
indicator inderdaad een rol speelt in het onderhandelingsproces dat uiteindelijk tot een 
transactie leidt. Met andere woorden, er is (te) weinig aandacht voor wat wordt genoemd het 
data generating process, dat is de manier waarop het werkelijke onderliggende verschijnsel tot 
uitdrukking komt in de data, in dit geval de gekozen indicator voor de invloed van aardbevingen 
op het totstandkomen van de transactieprijs. Als problematische aspecten van het data 
generating process worden veelal genoemd: vereenvoudigde aannames in het model, het 
— 
1  Zie voor het instellingsbesluit (dd. 24  september 2018)  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-54279.html  
2 Denk aan een gedetailleerd overzcht van ‘gematchte’ risico- en referentiewoningen, de waarden van de gekozen aardbevingsindicator en 

informatie over schademeldingen op een laag schaalniveau. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-54279.html
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ontbreken van informatie over relevante elementen van het onderzochte verschijnsel, 
meetfouten in de informatie die wel beschikbaar is, en veranderingen in de tijd waardoor data 
niet over de duur van de gehele onderzoeksperiode dezelfde betekenis of het zelfde gewicht 
hebben. Stuk voor stuk aspecten die ook in dit dossier erg relevant zijn.  
 
Daarom is een belangrijk deel van de beschouwingen in deze notitie erop gericht op een 
transparante wijze te beredeneren welke indicator de beste afspiegeling is van de invloed van 
aardbevingen op het verkoopproces. Hoe betrouwbaarder de indicator, hoe realistischer immers 
ook de uitkomsten van modellen die met deze indicator worden doorgerekend.  
 

 Leeswijzer 1.1
 
De opbouw van deze notitie is als volgt. 
Aansluitend aan de inleiding in hoofdstuk.1. gaat het eerste deel van deze notitie (hoofdstuk 2 en 
3) over de invloed van aardbevingen op het verkoopproces van woningen in Groningen. Daaruit 
wordt in hoofdstuk 4 afgeleid wat de beste indicator is om verschillen in deze invloed (in de loop 
van de tijd, en op verschillende plaatsen die meer of minder zwaar getroffen zijn) in een 
meetbare indicator tot uitdrukking te brengen. 
Wanneer een aardbevingsindicator gekozen is, kan onderzocht worden of deze ook een effect 
heeft op de prijzen van verkochte woningen. Het tweede deel (hoofdstuk 5 tot en met 9) van de 
notitie gaat over de rekenmodellen die daarvoor worden gebruikt, en meer in het bijzonder over 
het model van Bosker dat de voorkeur heeft van de commissie Waardedaling. Na enkele 
inleidende paragrafen over opzet en werking van dit soort modellen wordt een eenvoudig nieuw 
model gepresenteerd, het MACRO model. Die naam verwijst naar het hogere schaalniveau 
waarop dit model werkt, namelijk gemeenten in plaats van postcodegebieden, en naar het 
gegeven dat dit model woningprijzen voor woningen in geheel Nederland vergelijkt. Dit model is 
een hulpmiddel om – ook zonder de medewerking van opstellers van andere modellen - 
inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van de veronderstellingen waarop modellen 
zoals van Bosker gebaseerd zijn, en voorstellen te doen voor aanpassing en verbetering van deze 
modellen.  
We gebruiken het MACRO model in dit hoofdstuk onder andere om een kernpunt van kritiek op 
het model van Bosker te onderbouwen, te weten het gebruik van een beperkte set 
omgevingsvariabelen. In paragraaf 5.12 laten we zien dat het aannemelijk is dat bij het gebruik 
van een set omgevingsvariabelen die ook rekening houdt met de sociaaleconomische structuur 
van een woongebied het prijseffect sterker is dan in het model van Bosker.  
Daarna komen we – nu ondersteund met berekeningen op basis van het MACRO model – in 
hoofdstuk 6 terug op de keuze van de juiste aardbevingsindicator. We laten zien dat de indicator 
die Bosker gebruikt (met een betrekkelijk hoge drempel) onvoldoende recht doet aan de 
verschillen in aardbevingsimpact binnen het gebied, en tonen aan dat andere indicatoren in dit 
opzicht een betere afspiegeling van de in de woningmarkt ervaren realiteit zijn. 
Hoofdstuk 7 geeft aan wat de bezwaren zijn tegen de manier waarop Bosker komt tot de 
matching van risico woningen en referentiewoningen. In hoofdstuk 8 bespreken we de keuze 
van Bosker om de begrenzing van het risicogebied bij 20% erkende schademeldingen te leggen, 
en wat de gevolgen van deze keuzes van de begrenzing zijn voor verschillende groepen 
gedupeerden.  
Hoofdstuk 9 vat nog eens de belangrijkste tekortkomingen van het model van Bosker samen, en 
geeft aan hoe deze zouden kunnen worden weggenomen, en hoofdstuk 10 geeft nog enkele 
afsluitende overwegingen, waar onder de suggestie om een met het model van Bosker berekende 
compensatie als voorschot uit te keren, in afwachting van de wat ons betreft noodzakelijke 
toepassing van een verbeterd model, en suggesties om tot werkbare oplossingen te komen bij 
uiteenlopende model uitkomsten. 
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2 Invloed van aardbevingen op het gedrag van 
kopers en verkopers in Noord-Nederland: 
inleiding 

 
Sinds december 1986· worden door gaswinning veroorzaakte aardbevingen geregistreerd. In 
1993 concludeert een onderzoekscommissie dat de kans bestaat dat deze aardbevingen schade 
aan woningen veroorzaken. 3Het is op een groot aantal manieren aangetoond dat dit 
verschijnsel invloed heeft op de woonbeleving in het getroffen gebied (zie bijvoorbeeld 
onderzoeken van OTB (Boelhouwer and al. 2016), Gronings Perspectief (Postmes, Stroebe et al. 
2018) en de gezondheidsmonitor 2016 van GGD Groningen (Postmes, Lekander et al. 2017))4. 
Veel op enquêtes gebaseerd onderzoek (Raemaekers 2013, de Kam and Idsardi 2014, De Kam 
and Raemaekers 2014, de Kam and Spijkerboer 2015, de Kam and Mey 2017) laat zien dat 
huiseigenaren constateren dan wel verwachten dat aardbevingen een negatief effect hebben op 
de waarde van hun woning, en met verschillende modellen is geprobeerd het negatieve 
prijseffect bij de verkoop van woningen te kwantificeren. 
 
Dit voor Nederland nieuwe fenomeen is tot nu toe op verschillende manieren onderzocht. Het 
eerste bekende onderzoek van Raemaekers stelde al in 2009 vast dat de aardbevingen in 
Middelstum, Loppersum en Slochteren tot angst en onzekerheid leidden, en 40.% van de 
respondenten in haar onderzoek verwachtte in dat jaar ook een negatief effect op de 
aantrekkelijkheid of waarde van hun woningwaarde, in 2013 was dat percentage in het zelfde 
gebied verdubbeld tot 80% (De Kam and Raemaekers 2014). Dat effect konden de onderzoekers 
echter met de door hen gekozen methode van onderzoek niet kwantificeren.  
De aandacht voor de gevolgen van aardbevingen nam sterk toe na de zware beving in Huizinge 
in 2012, en de eerste door de overheid geïnitieerde analyse van prijseffecten (Francke and Lee 
2013) maakte onderdeel uit van het pakket onderzoeken dat minister Kamp in de nasleep van 
deze aardbeving heeft uitgezet. In deze onderzoekslijn werd voor het eerst een significante 
prijsdaling gevonden bij de actualisatie voor het derde kwartaal 2013 (Francke and Lee 2014) . 
Een aantal andere onderzoeken (met steeds verschillend gespecificeerde methoden) volgde. 
(CBS 2015, Koster and van Ommeren 2015, Bosker, Garretsen et al. 2016, Koster 2016, Atlas 
voor gemeenten 2017, CBS 2017, Elhorst and Duran 2018). 
 
Opvallend is dat er vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de manier waarop aardbevingen 
invloed hebben op het gedrag van koper en verkoper. De meeste aandacht is uitgegaan naar het 
specificeren van hedonische modellen, waarin de invloed van aardbevingen op de verkoopprijs 
aan de hand van één of hooguit enkele variabelen wordt geoperationaliseerd. Maar er is 
betrekkelijk weinig aandacht voor de kwaliteit van het data generating process: Wat is er te 
zeggen over de validiteit van deze variabelen: in hoeverre zijn deze variabelen een goede 
afspiegeling van de aardbevingsimpact? Dat is een belangrijke vraag omdat het bij vergelijking 
van de uitkomsten van de hiervoor genoemde modellen aannemelijk is dat de keuze van de 
impact variabele een niet te verwaarlozen invloed heeft op de uitkomst. Die keuze moet daarom 
goed beredeneerd en onderbouwd worden. 
 
Om beter zicht te krijgen op impact variabelen (ook wel aan te duiden als 
aardbevingsindicatoren) wordt daarom eerst gekeken naar wat bekend is over het verloop van 
het verkoopproces bij woningen die onderhevig zijn geweest aan aardbevingen en/of staan in 
een gebied waar het risico bestaat dat de gaswinning in de toekomst aardbevingen zal (blijven) 
veroorzaken. 
 

— 
3 Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen (BOA) (1993). Eindrapport multidisciplinair onderzoek 

naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen in Noord-Nederland.  
4 Zie https://ggd.groningen.nl/app/uploads/2017/11/Aardbeving-en-gezondheid-2016.pdf  

https://ggd.groningen.nl/app/uploads/2017/11/Aardbeving-en-gezondheid-2016.pdf
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3 Invloed van aardbevingen in het verkoopproces: 
een verkenning 

 
Dit hoofdstuk verkent hoe aardbevingen een rol (kunnen) spelen in het verkoopproces van een 
woning. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang: 

• De woning heeft een bepaalde locatie, en kan afhankelijk van die locatie over een reeks 
van jaren een of meerdere keren onderhevig geweest aan trillingen van de bodem, of 
aan andere door gaswinning veroorzaakte veranderingen in de ondergrond.  

• De samenstelling van de ondergrond heeft invloed op de wijze waarop trillingen aan de 
woning worden doorgegeven. 

• De woning heeft bepaalde bouwkundige kenmerken waardoor deze meer of minder 
gevoelig is voor grondbewegingen en trillingen.  

• De woning heeft mogelijk schade opgelopen door de grondbewegingen. Schade kan 
zichtbaar of onzichtbaar zijn, al dan niet hersteld, al dan niet bij instanties gemeld en/of 
erkend met een budget voor herstel; het herstel kan voor de eigenaar aanleiding zijn 
geweest om gelijktijdig ook voor eigen rekening verbeteringen aan de woning aan te 
brengen. 

• De kans bestaat dat de woning versterkt of mogelijk gesloopt zal worden. 
• Naast fysiek waarneembare kenmerken van de woning krijgt deze (en/of het gebied 

waar de woning staat) ook een aan aardbevingen gerelateerd imago. Het (negatieve) 
imago ontstaat door een combinatie van feitelijkheden, communicatie en interpretatie.  

 Onvolledige informatie bij kopers en verkopers 3.1
Hoe werken deze verschillende soorten gevolgen van aardbevingen nu door in het proces van 
koop en verkoop? Gezien de beperkte ervaring met aardbevingen heeft geen van de betrokkenen 
volledige informatie over de effecten daarvan op de conditie en waarde van het pand. Wel 
hebben verkopers in principe meer informatie over de woning dan kopers.  
 
Uit het onderzoek van de Kam & Mey (2017) komt naar voren dat verkopers (individueel, en/of 
in overleg met hun makelaar) moeten beslissen welke informatie zij op voorhand bekend 
maken, en hoe zij met informatie omgaan als zich een geïnteresseerde koper meldt. De 
bijzondere omstandigheid van aardbevingen maakt in ieder geval een deel van de verkopers 
meer onzeker dan verkopers in gebieden zonder aardbevingsrisico. De stress bij verkopers kan 
verder nog oplopen, omdat zij omwille van de aardbevingen het huis willen verkopen, en/of 
doordat zij weten of vermoeden dat het huis onder water staat. (de Kam and Mey 2017) 
 
Kopers van hun kant hebben of zoeken op allerlei manieren informatie over de in de inleiding 
van dit hoofdstuk genoemde aan aardbevingen gerelateerde kenmerken van de woning. 
Bovendien moeten zij een inschatting maken hoe het aardbevingsrisico en deze kenmerken zich 
in de toekomst zullen ontwikkelen. Voor de mate waarin kopers geïnformeerd (kunnen) zijn is 
van belang dat in de Nederlandse woningmarkt het grootste deel van de verhuizingen en 
aankoop van woningen plaats vinden over een afstand van minder dan 20 kilometer 5Ter 
illustratie figuur 3.1. 

— 
5 Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2005/32/binnenlandse-migratie-verhuismotieven-en-verhuisafstand  

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2005/32/binnenlandse-migratie-verhuismotieven-en-verhuisafstand
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Figuur 3-1. Verhuizingen naar huishoudenssamenstelling en verhuisafstand 

(Bron: (Feijten and Visser 2005) pagina 79).  
 
Op grond van gegevens van het Kadaster kan een vergelijkbare tabel worden gemaakt voor de 
verhuisafstanden van kopers van woningen in de provincie Groningen. 
 
Tabel 3-1 Verhuisafstand kopers in provincie Groningen 1999-2019 

Verhuisafstand kopers in provincie Groningen 1999-2019 
  Aantal Percentage  
50 m tot 10 km 70.520 68,4%   
10 - 19  km 12.298 11,9%   
20 - 29 km 5.602 5,4%   
30 - 39 km 2.693 2,6%   
40 - 49 km 1.340 1,3%   
meer dan 50 km 10.600 10,3%   
totaal  103.053 100,0%   
Bron: Kadaster, bewerking ABF Research 
 
Het aandeel verhuizingen over korte afstand bij kopers in Groningen ligt dus nog hoger dan uit 
het landelijk beeld voor alle huishoudens naar  voren komt.  
 
Er zijn aanwijzingen dat het aardbevingsrisico kopers van buiten de regio afschrikt. 
(Raemaekers 2013, Boes 2016, de Kam and Mey 2017).  Een nadere analyse van de 
bovengenoemde gegevens van het Kadaster wijst uit dat het aandeel kopers van buiten de drie 
Noordelijke provincies bij transacties geregistreerd in 2013 t/m 2016 in de 
aardbevingsgemeenten lager lag dan in eerdere jaren, en deze daling was sterker dan in de 
referentiegemeenten die CBS in haar rapportages voor deze gemeenten heeft geselecteerd (CBS 
2019). Wel tekent zich in 2017-2018 een herstel af van het aandeel kopers van buiten het 
Noorden. 
 
Gevolg is dat (in nog sterkere mate dan in overig Nederland) het overgrote deel van de 
(potentiele) kopers uit de regio komt. Uit onderzoek van Van der Kloet (2018a), (2018) komt 
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naar voren dat tussen 2013 en 2015 94% van de kopers in het aardbevingsgebied ook uit dit 
gebied afkomstig was)6  
Deze personen hebben uit eigen ervaring kennis van de lokale omstandigheden, dan wel hebben 
naar verhouding veel mogelijkheden om zich daarop te oriënteren. Uit onderzoek komt het 
volgende beeld naar voren over de ervaringen van verkopers: 

Schade is doorgaans een weinig besproken onderwerp tussen belangstellenden en 
woningverkopers. Een van de oorzaken hiervan is dat contact met belangstellenden in 
de eerste fase via de makelaar verloopt. Als de interesse doorzet vindt dikwijls een 
ontmoeting tussen potentiële koper en verkoper plaats. Daarin geven de geïnterviewde 
verkopers doorgaans aan open te zijn over eventuele schade(-rapporten) en 
schadeherstel. Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 16, zijn er echter ook verkopers die 
terughoudend zijn met deze informatie. (de Kam and Mey 2017)(p 58) 

 
Aan de deelnemers van dit onderzoek (beantwoord door 558 personen die hun woning te koop 
hadden staan dan wel recent hadden verkocht) is ook gevraagd op welke aspecten van de woning 
zij zouden letten in het geval dat zij zelf koper zouden zijn (wat voor de meesten ook 
daadwerkelijk het geval zal zijn gezien het hoge aandeel verkopen aan mensen die al in de regio 
wonen). De respondenten noemden (zie figuur 3.2) vooral informatie over de technische 
toestand van de woning en over de verschillende aspecten van schade. Dat is een sterke 
aanwijzing dat – ook gezien vanuit het perspectief van de potentiele kopers - 
schade aan de woning een (element van een) indicator moet zijn in modellen die 
verschillen in woningprijzen als gevolg van aardbevingen verklaren.  

 
Figuur 3-2 Punten waar op respondenten zouden letten als zij zelf een woning zouden (willen) kopen in het aardbevingsgebied ( N = 558). 

(Bron: de Kam & Mey, 2016, pag. 60) 
 

— 
6 Zie Van der Kloet, H. T. (2018). "Lokaal loyaal aan Groningse bodem." Ruimte en Wonen(3): 118-128, van der Kloet, H. 
T. (2018). Lokale kopers in het Groningse aardbevingsgebied. CIRRE conference. Groningen. 
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Niet alleen onderzoek dat zich specifiek richt op de impact van aardbevingen op de 
woningmarkt laat zien dat persoonlijke ervaring (het meemaken van een of meerdere 
aardbevingen) en de mate waarin de eigen woning schade heeft invloed hebben op welbevinden 
en gezondheid, en op de ervaren veiligheid. Ook uit omvangrijke panelstudies die zich een 
breder aantal aspecten van de problematiek richten komt dit naar voren. (Postmes, Lekander et 
al. 2017, Postmes, Stroebe et al. 2017, Postmes, Stroebe et al. 2018). Al deze factoren hebben 
invloed op de manier waarop een verkoper in het proces staat.  
Dat betekent dat in modelberekeningen die het verkopersperspectief willen 
meenemen indicatoren moeten worden opgenomen die tot uitdrukking brengen 
hoe vaak verkopers een aardbeving hebben meegemaakt, en op welke manier en in 
welke mate zij schade hebben (gehad).  
 

 Stigma en vraaguitval van buiten de regio 3.2
Er is slechts weinig onderzoek waarin rechtstreeks naar het effect van aardbevingen op het 
gedrag van kopers is gevraagd. In de vorige paragraaf noemden we al dat er aanwijzingen zijn 
voor  vraaguitval. Kopers van buiten de regio blijven weg vanwege het aardbevingsrisico. 
(Raemaekers 2013, Boes 2016, de Kam and Mey 2017). Een eerste analyse van gegevens van het 
Kadaster wijst er op dat dit vooral in de periode 2013- 2016 het geval was. Nadere detaillering 
moet nog uitwijzen of vraaguitval zich vooral in specifieke aardbevingsgemeenten, dan wel 
prijsklassen of woningtypen voordoet. 
 
Op grond van genoemde onderzoeken mag worden aangenomen dat de vraaguitval van buiten 
de regio vooral te maken heeft met imago of stigma, omdat deze potentiele kopers binnen het 
gebied dat zij als gestigmatiseerd beschouwen überhaupt niet toe komen aan een verdere 
oriëntatie op variaties in de ernst van de impact, of op de mate waarin woningen schade hebben 
(gehad). Het is aannemelijk dat de omvang van het gebied dat als gestigmatiseerd wordt gezien 
van persoon tot persoon verschillend is. Dit kan geïllustreerd worden met de uitkomsten van het 
onderzoek van de Kam & Mey (2017) waarin respondenten die hadden gezegd niet opnieuw een 
huis in het aardbevingsgebied te willen kopen werd gevraagd wat zij dan als het 
aardbevingsgebied beschouwden (zie ook figuur 3.3).  

Gemiddeld worden 9 of 10 gemeenten genoemd, maar het antwoord varieert van 1 tot 
21 gemeenten. Het ligt voor de hand dat de gemeenten die tot de kern van het 
aardbevingsgebied worden gerekend ook veel genoemd worden door onze 
respondenten. Maar bij die genoemde gemeenten horen in een kleine 10% van de 
responses ook Grootegast en Leek, vooral de laatste wordt niet vaak bij het 
aardbevingsgebied gerekend. Mogelijk willen respondenten die alle gemeenten hebben 
aangekruist vooral aangeven dat zij vinden dat de gehele provincie getroffen is door 
aardbevingen en de imagoschade die daar het gevolg van is. Er is echter ook een kleine 
groep die heel specifiek Grootegast en Leek noemt, en slechts een beperkt aantal van de 
andere gemeenten. 

(De Kam en Mey, 2017, p 62-63) 
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Figuur 3-3: Aantal gemeenten dat volgens respondenten tot het aardbevingsgebied behoort 

(Bron: De Kam & Mey, 2017, p 62-63) 
 
Het prijseffect van stigma kan gezien worden als het waardeverlies dat overblijft na herstel, dan 
wel aanwezig is zonder dat er sprake is van aanwijsbare schade aan de woning. Het heeft te 
maken met het door potentiele kopers waargenomen risico op toekomstige schade, of hun 
inschatting dat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van verborgen gebreken. Stigma is subjectief: het 
wordt bepaald door media-aandacht, communicatie in sociale netwerken en persoonlijke 
waarnemingen.  
Van de factor media-aandacht kan aangenomen worden dat deze eerder 
samenhangt met de frequentie en kracht van aardbevingen dan met de mate van 
schade. Voor communicatie in sociale netwerken zou dat ook kunnen gelden. Bij 
persoonlijke waarnemingen is eerder een verband met schade aannemelijk.  
 

 Gedrag van potentiele kopers 3.3
Voor de groep (potentiele) kopers die zich (ondanks mogelijk risico en stigma) toch oriënteert 
op het kopen van een huis in het (voor hen qua risico acceptabele) deel van het gebied geldt dat 
dit voor een belangrijk deel mensen zijn die al in de regio wonen. 
 
Ook voor potentiele kopers uit de regio  kunnen verschillen in stigma nog een rol spelen, maar 
zij zullen zich vooral laten leiden door hun meer concrete inschatting van de mate waarin zij de 
omgeving van het beoogde huis als een risico omgeving beschouwen, en door de verschillende 
aspecten van schade aan dat huis. Herhaalde trillingen (en schades) (meer daar over in 
hoofdstuk 4.2.2) dragen bij aan een versneld proces van veroudering waarvan de gevolgen deels 
zichtbaar zijn, deels ook niet, en potentiele kopers nemen dit mee wanneer zij zich een beeld 
vormen van het pand. Daarbij komt nog de vraag hoe groot de kans is dat het huis versterkt/ 
dan wel gesloopt zal worden (dat kunnen we aanduiden als de ‘versterkingsschaduw’.) 
Dit aspect is tot nu toe nog niet in modellen voor de prijsontwikkeling mee genomen, maar het 
is van belang hier nader onderzoek naar te doen. 
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Het is aannemelijk dat voor potentiele kopers de mate waarin op de plek waar het 
huis staat aardbevingen zijn opgetreden een achtergrond gegeven is, en zij kunnen 
dit ook gebruiken om het toekomstig risico in te schatten. Maar de schade aan het 
huis, schade in de omgeving en de versterkingsschaduw zullen belangrijker 
indicatoren zijn.  
 

 Verschillen in onderhandelingspositie van koper en verkoper 3.4
De verkoper en de koper beschikken in verschillende mate over ‘bargaining power’. (Turnbull 
and Zahirovic-Herbert 2011). Een deel van de verkopers staat onder druk omdat zij het gebied 
willen verlaten, en een beschadigde woning moeten verkopen. Als de situatie nijpender wordt is 
een forse verlaging van de vraagprijs een van de weinige middelen die zij hebben om een 
transactie voortgang te laten vinden. (de Kam and Mey 2017). Onderzoek heeft aangetoond dat 
de verkoop beter lukt (snellere verkoop, betere prijs) als de verkoper met minder stress in het 
proces staat, openheid van zaken geeft over de conditie van het pand in relatie tot aardbevingen, 
en een makelaar heeft ingeschakeld die hetzelfde doet. (de Kam and Mey 2017). Van de kant van 
de potentiele koper geldt dat als deze serieus overweegt om de woning te kopen, hij of zij een 
minder negatieve inschatting van het risico heeft gemaakt (Boes 2016, Al-Kailany 2018), en 
daardoor zal de koper relaxter in het proces staan dan de verkoper. Bovendien kan de koper 
rustig de tijd nemen om zich goed te (laten) informeren over de toestand van het pand.  
De onbalans in de onderhandelingspositie drukt de prijs, en zal groter zijn 
wanneer het aantal opgetreden of te verwachten aardbevingen hoger is, en 
wanneer een woning schade heeft en/of in de versterkingsschaduw ligt.  
 

 Conclusie over de effecten van aardbevingen bij de actoren in het 3.5
verkoopproces 

Op grond van de beschouwingen in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is de conclusie 
dat het van belang is onderscheid te maken naar het gedrag van drie verschillende groepen 
actoren in het verkoopproces (te weten afgehaakte kopers, potentiele kopers en verkopers). 
Verder hebben we aangetoond dan wel aannemelijk gemaakt dat de in de hiernavolgende tabel 
3.2 opgenomen effecten van aardbevingen relevant zijn voor het verloop van het verkoopproces, 
en daarmee voor duur dat woningen te koop staan en de transactieprijs. 
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Tabel 3-2 Effecten van aardbevingen, naar actor in het verkoopproces 

Effecten per actor Mediërende factor 
Afgehaakte kopers  
Vraaguitval door stigma Media aandacht 

Communicatie in sociale netwerken 
Eigen observatie 

Potentiele kopers  
Stigma Media aandacht 

Communicatie in sociale netwerken 
Eigen observatie 

(Inschatting van de mate waarin sprake is 
van een) risico omgeving 

 

Schade per woning  
Kans op versterking / sloop  
Verkopers  
Opstelling in proces Welbevinden 

Gezondheid 
Ervaren veiligheid 
Neiging om uit het gebied te verhuizen 
Ervaren plicht om koper te informeren 

Verschil in onderhandelingspositie (Mate waarin) verkoper zwakkere positie heeft 
(Mate waarin) koper sterkere positie heeft 

 
Deze – grotendeels kwalitatieve – beschouwing over de effecten van aardbevingen die een rol 
spelen in het verkoopproces is van belang om iets te kunnen zeggen over de mate waarin 
indicatoren die gebruikt worden om de aardbevingsinvloed als onafhankelijke variabele in 
modellen op te nemen een afspiegeling zijn van het daadwerkelijke verloop van dat proces. 
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4 Beschikbare indicatoren voor aardbevingsimpact 
 
In alle genoemde onderzoeken zijn de prijseffecten van een bijzonder kenmerk van woningen (in 
casu de blootstelling aan aardbevingen en de gevolgen daarvan) bepaald met een hedonische 
analyse. Deze analyses hebben per definitie alleen betrekking op geregistreerde transacties. Bij 
deze transacties kunnen de in hoofdstuk 3 beschreven (en in 3.5. samengevatte) effecten van 
aardbevingen op (potentiele) kopers en verkopers een rol hebben gespeeld.  
 
Het uitgangspunt van dit type analyse is dat kopers voor ieder kenmerk van de woning een 
bepaalde prijs willen betalen. Een hedonisch model (zie uitgebreider hoofdstuk 5 van deze 
notitie) kan de prijseffecten van een kenmerk (in dit geval aardbevingsimpact) meten indien aan  
twee voorwaarden is voldaan:  
- er moet een indicator of indicatoren worden gebruikt die een zo volledig mogelijke afspiegeling 
zijn van de impact van aardbevingen op het verkoopproces,  
- alle andere relevante prijsbepalende kenmerken van de woningen moeten ook in het model 
zijn opgenomen.  
 
In onderzoek dat tot nu toe gedaan is met hedonische prijsmodellen zijn verschillende 
indicatoren gebruikt als maat voor de mogelijke invloed van aardbevingen op woningprijzen. 
Het is belangrijk te benadrukken dat geen van deze indicatoren rechtstreeks een of meerdere 
effecten van aardbevingen op het verkoopproces meet. Dat betekent dat de mate waarin 
aangetoond dan wel beredeneerd kan worden dat een indicator een relevant effect meet 
bepalend is voor de kwaliteit van die indicator. 
Dat bedoelde indicatoren zijn opgesomd in onderstaande tabel 4.1: 
Tabel 4-1 Overzicht van indicatoren voor aardbevingseffecten 
Indicator Toegepast in onderzoek Opmerking 
Ligging in risicogebied CBS. ORTEC, Atlas voor 

gemeenten 
Risicogebieden zijn in genoemde 
onderzoeken op verschillende 
manieren afgebakend, en soms zijn 
ook nadere verdelingen van het risico 
gebied gemaakt (bijvoorbeeld naar 
krimp- niet krimp, of naar de mate 
van schade intensiteit) 

Aantal voelbare aardbevingen Koster en van Ommeren, 
Atlas voor gemeenten 

De grens voor wat een voelbare 
aardbeving is wordt in deze 
onderzoeken gelegd bij > M 1,5 

Totaal aantal aardbevingen Koster en van Ommeren, 
Atlas voor gemeenten 
(2018) 

Atlas voor gemeenten werkt in het 
laatste rapport met drie verschillende 
drempelwaarden voor de 
aardbevingen waarmee rekening 
wordt gehouden 

Aantal aardbevingen per hectare Invisor  
Cumulatieve grondsnelheid Elhorst en Duran (2018); 

Elhorst (2019) Atlas voor 
gemeenten (2018); Invisor 
(Hol 2019) 

Elhorst en Duran gebruiken de 
formules van Dost, en nemen ook de 
invloed van lichtere aardbevingen 
mee.  Elhorst en Atlas gebruiken de 
(recentere) formules van Bommer, en 
rekenen alleen met de invloed van 
aardbevingen > M 1,8; Invisor 
gebruikt verschillende varianten van 
de variabelen berekend met Dost en 
met Bommer formules 

Schade per woning zichtbaar De Kam en Mey (2017)  
Schade per woning gemeld Atlas voor gemeenten 

(2018); Invisor (Hol 2019) 
Gemelde schade wordt in beide 
modellen niet als directe 
impactvariabele gebruikt 

Schade per woning erkend Atlas voor gemeenten 
(2018); Invisor (2019) 

Erkende schade wordt in beide 
modellen niet als directe 
impactvariabele gebruikt 

Schade per woning budget Atlas voor gemeenten 
(2018) 

 

Eigen investeringen bij De Kam en Mey (2017)  
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Indicator Toegepast in onderzoek Opmerking 
schadebudget 
Percentage schademeldingen per 4 
pc gebied  

Koster; de Kam (2016) Koster heeft in navolging van het OTB 
onderzoek ((Boelhouwer and al. 2016) 
het percentage woningen gebruikt per 
4 pc gebied waar een of meerdere 
malen sprake is geweest van 
geaccepteerde schade. Het percentage 
schademeldingen is ook gebruikt in 
Atlas (2017, 2018) en in de latere 
generatie CBS onderzoeken, maar 
alleen als maat voor afgrenzing van 
risicogebieden, niet als verklarende 
indicator in de analyses 

Kans op toekomstige 
grondbeweging 

  

Effect samenstelling bovenste 
grondlaag 

Invisor (2019) Niet als directe impact variabele, wel 
verkennende analyses 

Kwetsbaarheid van de woning voor 
grondbeweging 

  

 
De vraag is nu in welke mate verwacht mag worden dat de in tabel 4.1. opgenomen indicatoren 
een representatie zijn van de in hoofdstuk 3 (tabel 3.1) beschreven manieren waarop 
aardbevingen invloed hebben in het verkoopproces. Dat wordt in beeld gebracht in 
onderstaande matrix (tabel 4.2.). Die verwachtingen zijn voor een deel gebaseerd op de eerder 
besproken onderzoeken, gecombineerd met expert opinions en gezond verstand. 
Tabel 4-2: Matrix van effecten en indicatoren 

 
 
De matrix laat zich per regel als volgt lezen: ‘vraaguitval door stigma’ is een relevant effect van 
aardbevingen, voor zover stigma gevoed wordt door media aandacht zijn de ligging in het 
risicogebied, zichtbare en gemelde schade aan woningen en het percentage schademeldingen 
sterke indicatoren, en het aantal aardbevingen per hectare een zwakke indicator. Enzovoort… 
 
Het overzicht maakt aannemelijk dat gedetailleerde informatie over de 
verschillende in de tabel opgenomen aspecten van schade aan individuele 
woningen en de versterkingsschaduw waarschijnlijk de beste indicator is voor 
effecten van aardbevingen op het verkoopproces. Op de tweede plaats komt de 
cumulatieve grondsnelheid, dicht daarbij op de derde plaats gevolgd door het 
percentage schademeldingen op een laag ruimtelijk schaalniveau. 
 

Tentatieve benadering van de vraag: in hoeverre zeggen de indicatoren (vanaf kolom C) iets over de voor het verkoopproces relevante effecten van aardbevingen?
xxx = sterk  xx = matige indicator x=zwakke indicator o = geen indicator

ligging in 
risico 
gebied

aantal 
voelbare 
aardbevin
gen

totaal 
aardbevin
gen

aantal 
aardbevin
gen per 
ha

cumulatie
ve 
grondsnel
heid

percentage 
schademeld
ingen

effect per actor mediërende factor zichtbaar gemeld erkend budget hersteld

eigen 
investe-
ringen

afgehaakte kopers
vraaguitval door stigma media xxx xx xx x xx xxx xxx xx xx x o xxx

sociaal x x xx x xx xxx x xx x x o x 
observatie o o o o o x o o o x o o

potentiele kopers
stigma media xx xx xx x xx xxx xxx xx xx x o xx 

sociaal x xx xx x xx xxx xxx xx x xx xx x
observatie x xx xxx x xx xxx o o o xx x o

risico omgeving xx x xxx xx xxx xxx xxx xx xx xx o xxx
schade per woning x x xx xx xx xxx xx xx xx xx x xx
kans op versterking / sloop o xx xx x xxx xxx xx xxx xx xx o xx
verkopers
opstelling in proces welbevinden x x xx xx xx xxx xxx xx x x xxx xx

gezondheid o x xx xx xx xxx xx xx x x x xx
veriligheid x x xx xx xx xxx xx xx x xx xxx xx
neiging uit gebied te verhuizen x x x x x xx xxx xx x xx xxx xx
informatieplicht x x xx xx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx xx

verschil onderhandelingsposverkoper zwakker x x xx xx xx xxx xx xx x x x xx
koper sterker x x xx xx xx xxx xx xx x x x xx

indicatoren

schade per woning
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Maar vervolgens moeten we rekening houden met een aantal operationele details van deze 
indicatoren. Aandachtspunten zijn onder andere de objectiviteit/ betrouwbaarheid, de 
beschikbaarheid, en de eenvoud van deze indicatoren. De volgende paragrafen gaan hier op in. 
 

 Schade als indicator 4.1
Bij het gebruiken van schade aan een woning  als indicator voor de invloed van aardbevingen op 
het verkoopproces en de verkoopprijs zijn de volgende aandachtspunten van belang.  
 

4.1.1 Invloed van het meldingsproces op betrouwbaarheid en 
volledigheid van schademeldingen 

Schade kan alleen een rol spelen in het verkoopproces als deze ook wordt opgemerkt door de 
bewoners of eigenaar van een woning, en niet alle schade is voor een leek zichtbaar.  
Vervolgens: niet alle schade die is opgemerkt wordt ook gemeld. De GGD monitor laat zien dat 
van 68.000 door de geënquêteerden opgemerkte schades er slechts 39.000 gemeld zijn 
(Postmes, Lekander et al. 2017). 
Daar komt nog bij dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat huurders / dan wel beheerders van 
huurwoningen minder vaak schade melden dan woningeigenaren ((de Kam 2016).7 In de 
gebieden waarover gegevens bekend waren in genoemd onderzoek was het gemiddelde 
percentage schademeldingen over de hele voorraad 15%, terwijl volgens opgave van de 
corporaties slechts voor 7% van de woningen schade was gemeld. Afhankelijk van de 
samenstelling van de woningvoorraad naar koop en huur zou dit kunnen betekenen dat in een 
gebied met gemiddeld 15% meldingen, voor 7% van de huurwoningen schade is gemeld, en voor 
20% van de eigen woningen. 
In genoemd rapport wordt hieraan de volgende beschouwing verbonden: 

Opvallend is dat het percentage klachtenmeldingen de helft bedraagt van dat in de totale 
voorraad, dat betekent dat in het overige deel van de voorraad meer dan 20% meldingen zouden 
zijn. (NB beide variabelen zijn in principe op dezelfde manier berekend, namelijk alle woningen 
waar in de periode tot juli 2015 een of meer keer een melding is gedaan die is erkend door 
NAM/CVW. Mogelijk zijn de corporatiewoningen in dit onderzoek van betere kwaliteit dan de 
gemiddelde voorraad, of zijn deze woningen minder gevoelig voor aardbevingsschade. Dat 
verdient nader onderzoek. Anderzijds is er ook een reële kans dat corporatiewoningen meer 
schade hebben dan uit de meldingen naar voren komt. Het is denkbaar dat huurders mogelijk 
minder attent zijn op de staat van de woning, bijvoorbeeld omdat het buitenonderhoud niet hun 
eigen verantwoordelijkheid is. En omdat huurders niet persoonlijk geconfronteerd worden met 
de financiële gevolgen van schade, hebben zij er wellicht minder belang bij deze door te geven 
aan de corporatie.  (De Kam, 2016, pag. 5) 
 

Een actuele en kwantitatief uitgebreider onderbouwde studie van Stadhouders (Stadhouders 
2019) maakt gebruik van een secundaire analyse van het bestand (N 9.367, waarvan 2.235 
huurders) = van het onderzoek van KAW (2018). Uit haar analyse blijkt dat 36% van de 
huurders niet weet hoeveel en welke schade hun woning heeft, bij de eigenaar-bewoners is dat 
slechts bij 8% het geval. Op de vraag of schade aan de woning is vastgesteld door NAM of CVW 
zegt 17% van de huurders dat de schade niet gemeld is, bij de eigenaren geeft 6% dit antwoord. 
Van de huurders antwoordt 40% met ‘Weet niet’, bij de eigenaren is dat 2%. En op de vraag of 
respondenten nog zin hebben om schade te melden zegt 60% van de huurders ‘weet niet / niet 
van toepassing’, tegen 13% van de eigenaren (Stadhouders 2019)  
 
Beide onderzoeken maken duidelijk dat het van belang is rekening te houden met het 
onderscheid tussen huurders en kopers zodra schademeldingen als indicator worden gebruikt, 
en rekening te houden met gegevens over verschillen in het aantal meldingen in vergelijkbare 
gebieden. 
 
Om meer gevoel te krijgen bij de materiele betekenis van dit onderscheid is op grond van de 
gegevens in bijlage 2 van de Kam (2016) een schatting gemaakt wat het effect zou zijn van de 
verschillende meldingspercentages voor corporatiewoningen en eigen woningen. 
De berekening kan gemaakt worden voor 77 4 pc gebieden, met ongeveer 82.000 woningen 
waar volgens opgave van een deel van de corporaties een of meerdere keren schades zijn gemeld 

— 
7 Ook het OTB onderzoek uit 2016 geeft aanwijzingen dat huurders minder vaak schade melden dan eigenaar-bewoners (Persoonlijke 

communicatie dr. H. van der Heijden, 31 oktober 2018) 



 

 › 21 

en geaccepteerd. Op het schaalniveau van 4 pc gebieden is het meldingspercentage van 
corporatiehuurwoningen meestal lager dan van koopwoningen, maar soms ook hoger. In 13 van 
deze gebieden (ongeveer 25.000 woningen, met gemiddeld 31% woningen met een of 
meermaals een erkende schademelding) ligt het meldingspercentage van sociale huurwoningen 
hoger dan het gemiddelde over alle woningen, en zal dus het geschatte meldingspercentage bij 
eigen woningen beneden dat gemiddelde liggen. Bij de overige 52 gebieden (met 57.000 
woningen en gemiddeld 40 % schademeldingen) ligt het meldingspercentage van sociale 
huurwoningen lager dan het gemiddelde over alle woningen, en zal dus het geschatte 
meldingspercentage bij eigen woningen hoger dan dat gemiddelde liggen, het verschil kan 
oplopen tot zeker 20 procentpunten.  
 
Ook op basis van de gegevens vermeld in Stadhouders (2019) kan een schatting gemaakt worden 
van het effect van de verschillen in meldingsgedrag van eigenaren en huurders. Daarvoor is de 
volgende werkwijze gevolgd: 
  Aan de hand van het totale woningbestand per gemeente en het percentage woningen met 
schade bepalen we het aantal woningen met schade voor de jaargangen 2013, 2014, 2015 en 
2016.  Er zit een mogelijke bias in als woningen meervoudige schade hebben. 
  We kijken op basis van de meldingsverdeling die gevonden is door KAW  hoe het aantal 
woningen met schade verdeeld is over koop en corporatie huur. Die meldingsverdeling is dat 
92% van de kopers de schade ook daadwerkelijk gemeld heeft en 43% van de huurders. Je krijgt 
nu dus het aantal koop- en corporatiewoningen met schade. 
  We rekenen nu vervolgens door hoe groot het aantal woningen (koop en corp huur) zou zijn 
als iedereen de schade ook had gemeld. 
  Die aantallen sommeren we en daarmee berekenen we de gecorrigeerde schadepercentages 
binnen de totale woningvoorraad. 
Op deze manier kan geschat worden dat in gemeenten als Loppersum, Delfzijl en Winsum met 
rond de 30% huurwoningen, het percentage woningen met schade ongeveer een kwart hoger is 
dan de geregistreerde meldingen. 
 
De gevonden verschillen hebben op twee manieren gevolgen voor de compensatie van 
waardedaling. 
Ten eerste, wanneer (zoals in het model van Bosker dat de minister wil hanteren) een 
toepassingsgebied wordt gedefinieerd aan de hand van het percentage schademeldingen, zijn 
eigenaren in gebieden waar door omstandigheden buiten hun schuld of invloed minder wordt 
gemeld in het nadeel, omdat zij hierdoor buiten het toepassingsgebied kunnen vallen en daarom 
geen compensatie krijgen uitgekeerd. Op basis van de eerder besproken verschillen in 
meldingsgedrag van kopers en huurders zou dat lot naar de schatting gebaseerd op gegevens 
voor 2016  2.900 eigenaren treffen (in Delfzijl, Termunterzijl en Zuidbroek) wanneer we binnen 
de 77 4 pc gebieden in de dataset van de Kam (2016) een grens van 20% schademeldingen 
zouden hanteren. 
Het tweede gevolg doet zich voor wanneer we – zoals elders in deze notitie wordt bepleit – het 
percentage schademeldingen toevoegen als indicator voor aardbevingsinvloed. Het is te 
verwachten – en op zijn minst nader te onderzoeken – dat in dat geval het percentage 
schademeldingen bij koopwoningen een sterkere correlatie met aan aardbevingen toe te 
schrijven prijsverschillen in de koopmarkt heeft dan het percentage schademeldingen in de 
totale voorraad van het betreffende gebied.  
 
 
Toch is tot nu toe in onderzoek alleen het totale percentage schademeldingen per 
gebiedseenheid als indicator gebruikt . Dat betekent dat in gebieden met veel huurwoningen het 
gemiddelde percentage schademeldingen onder gelijke omstandigheden lager zal zijn dan in 
gebieden met een groot aandeel eigen woningen. Wanneer het percentage schademeldingen 
gerekend over alle woningen als indicator voor het prijseffect bij koopwoningen wordt gebruikt 
(zoals Koster (2016) doet, en dientengevolge ook De Kam (2016) in zijn doorrekening van de 
uitkomsten van Koster naar 4 pc niveau), kan dit tot verkeerde uitkomsten leiden.  
 
Een volgend aandachtspunt is de manier waarop herhaalde schades en herhaalde meldingen in 
de indicator worden opgenomen. De GGD monitor laat zien dat 19% van de respondenten 
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herhaalde schades heeft geconstateerd, maar slechts 12% heeft ook herhaalde meldingen 
gedaan. 
 
Niet alle betrokkenen zijn even goed in staat om schade te melden: men moet weten dat het kan, 
op welke manier het kan en het vervolgens ook daadwerkelijk kunnen doen. Zo bestaat de kans 
dat onder overigens gelijke seismische omstandigheden uit gebieden met veel hoger opgeleiden 
meer schades worden gemeld dan uit gebieden met lager opgeleiden, er zou ook bias in de 
meldingen kunnen zitten die samenhangt met leeftijd. 
 
Vervolgens moet de persoon die schade constateert beslissen of hij zal melden, en wanneer (zo 
kort mogelijk na het ontstaan, of meldingen opsparen). Er zijn eigenaren die geen vertrouwen 
meer hebben in het systeem van schadeafhandeling, en daarom niet meer melden. De invoering 
van het principe van de omgekeerde bewijslast (in 2016) kan het vertrouwen in de uitkomsten 
van het melden van schade verhoogd hebben. De status van meldingen (en daarmee de 
verwachting dat er iets met een melding gedaan zal worden) verschilt voor het kerngebied (dat 
ook niet steeds dezelfde begrenzing heeft gehad), en de ‘buitengebieden’. En het punt waar 
gemeld moet worden ging per 15 maart 2017 naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen, terwijl tegelijk bekend werd gemaakt dat wegens het opstellen van een nieuw 
schadeprotocol vooralsnog niets met meldingen gedaan zou worden.  
 
Een aantal van de hiervoor genoemde punten komt ook naar voren uit het onderzoek naar de 
tevredenheid over de schadeafhandeling door de NAM (Faber, van der Veen et al. 2015) , 
waaraan onderstaand citaat is ontleend:  

Nog niet gemelde schade  
Bijna 33% van de respondenten blijkt schade te hebben die zij nog niet hebben gemeld. 
In de enquête is gevraagd waarom zij dit (nog) niet hebben gedaan. 7% van hen geeft 
aan dat zij geen vertrouwen meer hebben in de afhandeling van schade en daarom 
hun schade niet melden. Bijna 21% geeft aan te wachten tot de al eerder gemelde 
schade is afgerond voordat zij opnieuw schade melden. Een overgrote meerderheid 
van 72% geeft aan dat zij andere redenen hebben om hun schade (nog) niet te melden. 
Van deze groep geeft 5% aan dat zij hun schade te gering vinden om te melden. Een 
groep van ongeveer dezelfde omvang heeft de schade (nog) niet gemeld omdat deze 
pas ontdekt is tijdens de herstelwerkzaamheden. 4% van hen ziet er tegenop en zo’n 3% 
ziet het nut van het melden van nieuwe schade niet in. Anderen geven aan op adem te 
willen komen voor zij schade opnieuw melden, nog geen tijd te hebben gehad of 
wachten op de omkering van de bewijslast die nu ophanden is. 

(Faber et al. 2015, pag. 25) 
 
De situatie zal na 2015 zeker veranderd zijn, maar zoals uit de aangehaalde latere onderzoeken 
blijkt  is nog steeds niet aannemelijk dat alle schades gemeld worden. Er zou ook sprake kunnen 
zijn van bias, omdat het onderzoek van Faber et al. laat zien dat ontevredenheid met de 
meldingsprocedure groter is bij oudere panden en bij een hoger schadebedrag. 
 
Op grond van het voorgaande bestaat er een gerede kans dat niet alle schade 
gemeld wordt of bekend is op de peildatum die wordt gehanteerd in een 
hedonische prijsanalyse, terwijl het aannemelijk is dat die schade wel een rol zal 
spelen in het verkoopproces op die peildatum.  
 

4.1.2 Beperkingen van het gebruik van geaccepteerde schades als 
indicator. 

In verschillende onderzoeken (onder andere Koster (2016)) worden niet de gemelde, maar de 
geaccepteerde schades als indicator gebruikt. Schades worden als geaccepteerd geregistreerd 
wanneer tussen de gedupeerde en NAM overeenstemming is bereikt over de aard van de schade 
en het verband met aardbevingen. In dat geval en daarmee in overeenstemming wordt ook een 
budget voor herstel toegekend. Dit blijkt – zoals aangegeven in hoofdstuk 3. – voor kopers en 
verkopers belangrijke informatie te zijn.  
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Maar het heeft wel enige bezwaren om (alleen de) geaccepteerde schades als indicator te 
gebruiken. Zowel in licht getroffen gebieden als in zwaar getroffen gebieden zou de 
aardbevingsinvloed door het (uitsluitend) gebruik van deze indicator onderschat kunnen 
worden. In licht getroffen gebieden worden schades wellicht niet zo gauw gemeld (en dus ook 
niet erkend), en in zwaar getroffen gebieden bestaat de kans dat erkenning lang op zich laat 
wachten terwijl het mogelijk effect op de woningmarkt al wel optreedt. Daar komt bij dat het 
GGD onderzoek uitwijst dat het voor wat betreft stress bij de verkopers in ieder geval niet uit 
maakt of schade wel of niet is erkend (Postmes, Lekander et al. 2017) pag. 3  
 

4.1.3 Invloed van eigen investeringen naast het herstelbudget. 
Herstel remt tot op zekere hoogte de waardevermindering; dat is een aannemelijk gevolg, dat in 
alle  modellen van Atlas ook statistisch wordt aangetoond (Bosker, Garretsen et al. 2016, Atlas 
voor gemeenten 2017, Bosker, Garretsen et al. 2018). Maar het is niet aannemelijk dat dit zoals 
Atlas suggereert geheel aan het toegekende schadebudget kan worden toegerekend. Uit het 
onderzoek van de Kam en Mey (2017) blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten de 
besteding van het herstelbudget combineert met investeringen voor eigen rekening. De discussie 
met het onderzoek van Atlas wordt in dit rapport als volgt verwoord: 

De werkzaamheden variëren van voor de hand liggende zaken als binnen 
schilderwerk, buitenschilderwerk, extra voegwerk, stukadoren, isolatie en cv 
ketels/zonnepanelen tot grotere structurele onderhouds- en verbeteringsinvesteringen. 
Een aantal eigenaren zegt ook voor eigen rekening c-schades te hebben hersteld, of 
bijvoorbeeld meer ankers te hebben aangebracht dan NAM had bepaald. 
 
Dat betekent dat de genoemde regelingen voor een aantal eigenaren kennelijk een 
prikkel zijn om ook zelf te investeren. Dat kan een positief effect hebben op de 
verkoopbaarheid (wat overigens niet geldt voor de respondenten in dit onderzoek, zie 
hoofdstuk 9) en de prijs van woningen. Van alle genoemde activiteiten mag worden 
aangenomen dat deze de verkoopbaarheid in positieve zin hebben beïnvloed, een 
aantal zou echter ook zonder aardbevingsaanleiding voor de hand liggend zijn. 
Sommige soorten investeringen kunnen de woning in het NVM stelsel in een hogere 
beoordelingsklasse voor het onderhoud binnen en of buiten hebben gebracht, en dat is 
een variabele met een relatief sterk effect die veel in kenmerkenmodellen voor de 
prijsontwikkeling wordt gebruikt, bijvoorbeeld door het CBS.  
 
We brengen in herinnering dat het onderzoek van Bosker et al (2016) een 
(substantieel) positief prijseffect laat zien van de toekenning van een schadebudget. Bij 
een woning met het gemiddelde toegekende schadebudget van 7.600 euro zou de prijs 
4,5% hoger zijn dan van een vergelijkbare woning zonder schade. Voor een 
substantieel aantal woningen zou dit het door deze onderzoekers berekende negatieve 
effect van ligging en voelbare aardbevingen compenseren of zelfs overtreffen. Zelfs bij 
1.000 euro schadebudget zou een woning al 3.5% meer opbrengen dan een woning 
zonder schade. De onderzoekers schrijven dit effect toe aan het herstel ((Marlet, Ponds 
et al. 2016). Zij noemen niet dat het effect deels het gevolg kan zijn van extra 
investeringen uit eigen middelen in combinatie met het door NAM betaalde herstel, 
zoals het geval is bij de helft van de respondenten in dit onderzoek. Per saldo is het 
nadeel voor eigenaren die deze keus gemaakt hebben groter dan de door Bosker et al 
berekende som van het negatieve liggingseffect en het positieve effect van een 
schadebudget. 
 
We hebben geanalyseerd of er een verband is tussen het al dan niet bij-investeren uit 
eigen middelen en enkele kenmerken van respondenten, woningen en de mate van 
aardbevingsinvloed. Het spreekt min of meer vanzelf dat dit extra investeren vaker 
gebeurt naarmate woningen (meer/zwaardere schade hebben en/of liggen in een 
gebied met veel schademeldingen. Het gebeurt vaker bij duurdere woningen, maar er 
is geen verband met inkomen of financiële speelruimte van de verkoper. Het lijkt 
overwegend een zakelijke beslissing te zijn, deze wordt vaker genomen door verkopers 
die een directe aantasting van hun woongenot rapporteren, en last hebben van 
rompslomp rond schade. Het gebeurt vaker bij respondenten met een vorige 
woonplaats in de elf risicogemeenten, maar afgemeten naar de variabelen die de meer 
emotionele aspecten van de beleving van aardbevingen weerspiegelen (zoals stress) 
zien we geen verschil tussen respondenten die wel of niet extra investeren.  



 

 › 24 

(De Kam & Mey, 2017, pag.  58-59) 
 
Het is opvallend dat in de latere onderzoeken van Atlas het materiele effect van de omvang van 
schadebudgetten moeilijker te traceren is, er wordt meestal gewerkt met een dummy variabele 
voor een toegekend budget van 1.000 euro of meer.  
 

4.1.4 Problemen met verkrijgbaarheid van schade gegevens 
Naast deze kanttekeningen met betrekking tot de objectiviteit en betrouwbaarheid zijn er ook 
problemen met de verkrijgbaarheid van schade gegevens. 
Om te beginnen wordt niet systematisch geregistreerd of er zichtbare schade is, terwijl dit wel 
belangrijke informatie is voor kopers. 
De overige soorten schadegegevens per woning worden beheerd door NAM en CVW, inmiddels 
bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Op woningniveau kunnen tot nu toe 
alleen de onderzoekers van Atlas (die in opdracht van NAM werken) deze gegevens in hun 
analyses gebruiken. Geaggregeerde gegevens op 4 PC niveau zijn eerder (o.a.) ter beschikking 
gesteld aan de Provincie Groningen, OTB, Postmes c.s. en CBS. Maar navraag bij het bestuur 
van de WAG heeft opgeleverd dat NAM heeft geweigerd vergelijkbare geaggregeerde sets aan de 
stichting WAG ter beschikking te stellen, laat staan gegevens op woningniveau. Inmiddels heeft 
NAM deze gegevens wel aan Elhorst ter beschikking gesteld, onder voorwaarde dat deze alleen 
voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gebruikt mogen worden. Dat is een belangrijke 
nieuwe ontwikkeling, omdat het nu mogelijk wordt om een volwaardige doorontwikkeling van 
het model van Elhorst te realiseren, op een manier waarop de uitkomsten beter vergeleken 
kunnen worden met die van Bosker (2018), het model waaraan de commissie Hammerstein de 
voorkeur geeft. Zo kan een beter verantwoorde keuze voor een model gemaakt worden als 
onderlegger van een regeling van de rijksoverheid. Het wordt zo mogelijk een meer volledig 
beeld van de indicator voor schademeldingen in de modellen te betrekken, in aanvulling op de 
effecten die tot nu toe slechts bij benadering geschat konden worden met behulp van secundaire 
analyses.  
 
Enkele suggesties voor de manier waarop uit de schadedatabase (aanvullende) indicatoren 
kunnen worden afgeleid zijn: 

- Per woning het aantal keren dat voor deze woning schade is gemeld voorafgaand aan de 
transactie (1 keer, twee keer, meer dan twee keer) 

- Per woning het tijdsverloop tussen de eerste schademelding en het moment dat de 
woning te koop werd gezet 

- Per woning het tijdsverloop tussen de eerste schademelding en het moment dat de 
woning verkocht is 

- Per woning het totale toegekende schadebudget in de periode voorafgaand aan de 
verkoop. 

- Met behulp van  GIS software een omgevingskenmerk bepalen, berekend als het aantal 
woningen met een of meerdere schademeldingen voorafgaand aan de transactie binnen 
een staffel van afstanden, het percentage woningen met een of meerdere 
schademeldingen ten opzichte van het aantal woningen binnen die staffel, het 
gemiddelde budget per schadewoning binnen die staffel, steeds met onderscheid naar 
koop- en huurwoningen. 

- Met behulp van GIS software bepalen hoeveel woningen met schade (absoluut en in 
procenten) ziet de koper op weg van zijn herkomst woonplaats als hij heen en terug een 
verschillende kortste route neemt, op een afstand van 500, 1000, 2000, 5000 meter van 
de gekochte woning?  

 
 De gecumuleerde grondsnelheid 4.2

De gecumuleerde grondsnelheid is een variabele die ontwikkeld en berekend is door Elhorst en 
Duran voor hun onderzoek naar het prijseffect van aardbevingen in de drie Noordelijke 
provincies (Elhorst en Duran 2018), en ook is opgenomen in recente onderzoeken van Atlas 
(Bosker, 2018), Elhorst (2019) en Invisor (2019. 
Elhorst en Duran hebben in de eerste versie van hun onderzoek voor de locatie van iedere 
verkochte woning  bij iedere opeenvolgende beving (gerekend vanaf 1985) de grondsnelheid 
berekend. Daarbij is rekening gehouden met alle bevingen met een kracht groter dan 1 op de 
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schaal van Richter. . De grondsnelheid is berekend met gangbare seismische formules van het 
KNMI (Dost 2004) . De logaritme van de som van al deze grondsnelheden per locatie is als 
indicator voor het aardbevingseffect gebruikt. Deze variabele (in het vervolg aan te duiden als 
SPGV) blijkt in het door Duran en Elhorst ontwikkelde hedonische prijsmodel vanaf een 
bepaalde waarde een significant prijseffect te hebben,  en dat effect wordt groter  naarmate de 
waarde van SPGV hoger is.  
 
In recente onderzoeken (Bosker 2018, Elhorst 2019, Invisor 2019) is de cumulatieve 
grondsnelheid (ook) berekend met formules die zijn ontwikkeld door Bommer. Deze zijn 
blijkens de toelichting in Bosker (2018) bepaald op grond van een langere tijdreeks van 
metingen, met een uitgebreider meetnet, en zouden derhalve om technische redenen te 
prefereren zijn. Bezwaar is wel dat de voorkeursvariant van Bosker op basis van Bommer alleen 
bevingen boven M 1,8 meetelt. Deze keuze wordt ook door Elhorst (2019) gevolgd, waardoor de 
mogelijkheid vervalt om ook het mogelijk effect van lichtere bevingen in modeluitkomsten te 
betrekken. Zie verder ook paragraaf 4.2.3. over het gebruik van drempelwaarden. 
 
Afgezien van de technische kwaliteit is het een nadeel van dit type variabele  dat het niet een 
verschijnsel beschrijft dat rechtstreeks door verkoper en koper beleefd wordt – we komen daar 
nog uitgebreid op terug in hoofdstuk 6 
 
 

4.2.1 Aardbevingseffecten gecumuleerd: is er sprake van een 
‘geheugen’? 

Bij gebruik van een variabele die grondsnelheden (of andere effecten) cumuleert is  het de vraag 
of aardbevingen uit een verder weg liggende periode een zelfde gewicht moeten hebben in de 
SPGV variabele als de meer recente aardbevingen. Die vraag is door Bosker verkend, door 
binnen het door hen ontwikkelde model te analyseren wat het prijseffect is als eerdere 
aardbevingen minder zwaar worden meegeteld dan recentere. (Bosker 2018 pp 70 t/m 73). Dit 
is gedaan door verkenning van een range waarbij per kwartaal terugkijkend een beving minder 
zwaar zou meetellen. Die range loopt van 5% kleinere invloed per kwartaal tot 30% kleinere 
invloed per kwartaal. Dus een beving van twee jaar geleden heeft bij een disconteringsvoet van 
5% een waarde 0,95^8 kwartalen = 0,66; in het geval van een disconteringsvoet van 10% zou het 
0,44 zijn. De bevingshistorie wordt dus de som van de verdisconteerde bevingen uit het 
verleden, men kijkt tot 10 jaar terug. Atlas ziet in de uitkomsten GEEN aanleiding om 
discontering mee te rekenen. Dat is ook niet zo vreemd als we terugdenken aan de manier 
waarop aardbevingen een rol spelen in het proces van koop en verkoop. De persoonlijke 
herinnering aan eerdere aardbevingen mag misschien na verloop van tijd vervagen, maar voor 
de zichtbare al dan niet gerepareerde schade die kopers erg belangrijk vinden geldt dat niet: in 
dat opzicht heeft een woning een geheugen als een olifant. 
 
De mogelijkheid dat grondbewegingen uit een verder weggelegen periode minder prijseffect 
zouden hebben wordt bij de methode van Elhorst en Duran  deels ingecalculeerd doordat niet de 
som van de grondsnelheden als indicator wordt gebruikt, maar de logaritme van die som. Dat 
betekent dat de invloed van een nieuwe aardbeving op de waarde van SPGV kleiner is op een 
locatie waar al veel aardbevingen geweest zijn dan op een locatie die nog maar een korte 
aardbevingshistorie heeft.  
 
Het (aangepaste) model van Elhorst (2019) rekent met eerste verschillen in de variabelen, en 
daardoor wordt de invloed van in een verder weg liggende verleden opgebouwd PGV niveau 
kleiner. Invisor (2019) test verschillende varianten voor de periode (3 of 5 jaar) waar over het 
effect van een toename van de cumulatieve grondsnelheid wordt meegenomen in een 
aardbevingsindicator, en maakt uiteindelijk een keuze voor 3 jaar, op grond van een set 
expliciete criteria, waaronder de mate van correlatie met het percentage gemelde schades in een 
gebied. 

4.2.2 Effect van herhaalde trillingen 
Met betrekking tot het effect van herhaalde trillingen heeft onderzoek van de TU Delft 
(Onderzoek Oorzaken Schade Groningen juli 2018, Van Staalduinen, Terwel, Rots) uitgewezen 
dat materialen in gebouwen niet onderhevig zijn aan vermoeidheid zoals bij aluminium in de 
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vliegtuigbouw. Manifeste schade ontstaat wanneer een trilling werkt als ‘trigger’ voor de 
ontlading van spanningen die in de voorafgaande periode door zetting en in de constructie zijn 
ontstaan. Na een trilling vindt de constructie een nieuwe spanningsbalans die mogelijk door een 
opvolgende trilling weer kan worden ontladen. Door herhaaldelijke trillingen kan het 
verouderingsproces van een constructie worden versneld. Bij moderne panden veroudert vooral 
de binnen constructie door gebruik van harde materialen als kalkzandsteen onder en boven het 
maaiveld en harde platen op een flexibel frame. De buitenmuren van moderne panden zijn 
veelal gedilateerd, waardoor hier bij moderne huizen minder vaak schade wordt vastgesteld. Bij 
oude panden is vaak spanningsopbouw door zetting van het fundament met ongelijk 
draagvermogen op de ondergrond en de constructie die in de loop van de tijd aangepast kan 
zijn, dan wel in de oorspronkelijke vorm spanningen opwekte. Vooroorlogs metselwerk heeft 
veelal niet de adhesie om de blootstelling van trillingen op de onder spanning staande 
constructie te weerstaan. Bij oude panden kan al door geringe trillingen herhaaldelijk schade 
ontstaan, ook in de buitengebieden, door de triggerwerking en ontlading van spanning. Dit 
betekent dat niet op voorhand mag worden aangenomen dat lichtere trillingen geen (prijs) effect 
zouden kunnen hebben, het is niet uit te sluiten dat de cumulatie van trillingen die ieder op zich 
te licht zijn om een effect te hebben wel een effect heeft.  
 

4.2.3 Wel of geen drempelwaarde gebruiken? 
De mogelijkheid dat ook herhaalde op zichzelf lichte trillingen een effect hebben pleit er voor om 
geen drempelwaarde te hanteren, of een heel lage drempelwaarde, dan wel een onderscheid in 
een indicator te maken voor lichte en zwaardere trillingen. Illustratief is de hieronder 
opgenomen grafiek in Bosker et al (2018, figuur 4.3. p 46: 
 
Bosker beredeneert op basis van trillingsrichtlijnen dat de drempelwaarden van 2,9 en 5,5 mm/s 
relevant zijn voor prijseffecten, en neemt als absolute onderdrempel 1 mm/s, de grens voor 
voelbare aardbevingen. Daar is echter op drie punten iets op aan te merken.  
Om te beginnen gaat het steeds om de berekende grondsnelheid van 1 enkele aardbeving. En 
zoals gezegd, meerdere trillingen die ieder voor zich beneden een bepaalde drempel blijven (en 
dus in de benadering van Bosker niet meegeteld worden) kunnen gezamenlijk het zelfde effect 
hebben als van een trilling boven een drempelwaarde. Dat zou er voor pleiten om ook de lichtste 
trillingen mee te nemen in een sommering, en pas op het totaal een afkappunt toe te passen. 
Deze werkwijze is gevolgd door Duran en Elhorst (2018). De kritiek dat dan het prijseffect mede 
(of zoals Bosker beweert zelfs in hoge mate) zou worden bepaald door lichte trillingen is niet op 
onderzoek in de Groningse situatie gebaseerd.  
Het tweede punt van kritiek is naar voren gebracht door Bal (2018), te weten dat het aansluiten 
bij drempelwaarden uit de SBR trilling richtlijnen in de analyse van aan aardbevingen 
gerelateerde verschijnselen niet opportuun is, omdat de bestaande trilling richtlijnen zijn 
opgesteld voor hoogfrequente trillingen (zoals verkeersbewegingen), en niet voor de 
laagfrequente trillingen die aardbevingen teweeg brengen.  
 

4.2.4 Invloed van bodemgesteldheid en kwetsbaarheid van woningen 
(nog) niet in beeld 

Het derde punt van kritiek betreft de impliciete veronderstelling dat een berekende PGV waarde 
in het dagelijks leven onderscheidende betekenis heeft, en dus mogelijk ook een prijseffect in de 
woningmarkt. Dat is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het effect van een  
berekende grondsnelheid op een gebouw wordt afgezwakt of versterkt door de samenstelling 
van de bovenste grondlagen. En de mate waarin de resulterende grondbeweging schade of 
instortingsgevaar veroorzaakt hangt vervolgens af van de kwetsbaarheid van het gebouw. Deze 
laatste twee stappen zijn belangrijke onderdelen in het HRA model waarmee de 
versterkingsopgave wordt geanalyseerd: De resulterende grondbeweging in het Ground Motion 
Model is inclusief het effect van de samenstelling van de bovenste grondlagen. En een groot 
aantal relevante gebouwkenmerken is opgenomen in een – tot nu toe niet openbaar 
toegankelijke – database die door NAM wordt beheerd. In geen van de modellen voor 
prijseffecten zijn deze twee aspecten (bodemgesteldheid en kwetsbaarheid van woningen) als 
indicatoren meegenomen, en het moet op zijn minst verkend worden wat de effecten zijn 
wanneer dat wel gedaan wordt.  
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De relevantie van het meenemen van bodemgesteldheid kan goed geïllustreerd worden aan de 
hand van het verband tussen met SPGV berekende grondbewegingen en schademeldingen. Het 
is aannemelijk dat een hogere SPGV- waarde samenhangt met een grotere waarschijnlijkheid 
dat een of meerdere aardbevingen zijn gevoeld, dat er nieuwe spanningen in de constructie zijn 
opgebouwd, dat er een of meerdere malen sprake is geweest van ‘triggerwerking’ die tot schade 
heeft geleid, en dat de woning en omgeving een sterker negatief aan aardbevingen gerelateerd 
imago of stigma hebben. 
 
Hoewel – zoals gezegd – een hogere of lagere SPGV waarde niet direct beleefd of ervaren wordt 
door kopers en verkopers, is er wel een sterk8 verband tussen SPGV en het aantal gemelde 
schades in een (4 PC) gebied9, zo blijkt uit figuur 4.1. 
 

 
Figuur 4-1 Verband tussen aardbevingseffect (SPGV) en het aantal schademeldingen per woning (2015) 

 
Zoals aangegeven in de inleiding van hoofdstuk 3 heeft de samenstelling van de ondergrond 
invloed op de manier waarop grondbewegingen worden doorgegeven aan een woning 
(aangeduid als het ‘opslingereffect’)(Nauta 2017), met mogelijk schade als gevolg. De 
samenstelling van de bodem wordt uitgedrukt in de VS30 van de bodem, de shear-wave velocity 
van de bovenste 30 meter van de bodem. De VS30 kan dus het effect van aardbevingen 
versterken of verzwakken. De grondslag bepaalt in belangrijke mate de VS30.  
 
Een tentatieve berekening laat zien dat het inderdaad zo is dat bij een gegeven niveau van SPGV 
de kans dat schade wordt gemeld toeneemt naarmate de ondergrond slapper is. Wanneer de 
waarden van SPGV worden gecorrigeerd voor het effect van de bodemsamenstelling neemt de 

— 
8 Bij een R2 van 0,50-0,75 spreekt men in het algemeen van een sterk verband, bij een R2 van 0,75-0,90 van een zeer sterk verband 
9  De berekening is uitgevoerd voor alle 4 pc gebieden in de provincie Groningen met in 2015 een spgv waarde groter dan 4 

De gegevens over schademeldingen zijn beschikbaar gesteld door de provincie Groningen (zie bijlage in De Kam 2016) en hebben 

betrekking op alle meldingen tot juni 2015. 

y = 0,3896ln(x) - 0,136 
R² = 0,5564 

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Aa
nt

al
  s

ch
ad

em
el

di
ng

en
 p

er
 w

on
in

g 

SPGV 

VERBAND TUSSEN LOCATIEGEBONDEN AARDBEVINGSEFFECT 
EN AANTAL WONINGEN MET SCHADE 

SPGV vs aantal schademeldingen per woning voor 159 4PC 
gebieden in het aardbevingsgebied in de Provincie Groningen 



 

 › 28 

verklaarde variantie in het percentage schademeldingen toe van 55,6% (in figuur 4.1.hierboven) 
tot 73,6%.. 10.  
Dit pleit er voor om het effect van de bodemgesteldheid in prijsmodellen te integreren. De 
gegevens om dit te kunnen doen zijn echter alleen beschikbaar voor locaties boven het 
Groningerveld (met een beperkte ruimtelijke extra marge van enkele kilometers daar om heen. 
Voor dat gebied zou een deelmodel gemaakt kunnen worden, om een zo realistisch mogelijke 
schatting van de lokaal verschillende prijseffecten te kunnen maken. Daarbij dient wel rekening 
te worden gehouden met het gegeven dat de bodemgesteldheid een omgevingskenmerk is dat 
ook afgezien van aardbevingsinvloeden een prijseffect kan hebben. Het klassieke voorbeeld van 
‘zand en veen’ laat zien dat kopers in het algemeen een hogere prijs willen betalen voor wonen 
op zand. Aangezien de grondslag op zich al een waarde-effect heeft op woningen interfereert de 
VS30 dus met de “omgevingsdimensie” in hedonische prijsmodellen. Dit blijkt ook uit de 
resultaten van het ontbinden in de verschillende dimensies. Het komt er in het kort op neer dat 
met de VS30 een gecombineerd omgevings/aardbevingseffect wordt berekend. Indien de 
bijdrage van VS30 aan elk van die dimensies niet te scheiden is, dan is die variabele niet 
bruikbaar om alleen de WRA (waardedaling door aardbevingen) te berekenen. Hier kan in het 
model rekening mee worden gehouden door de variabele SPGV te transformeren met een factor 
voor de bodemgesteldheid, en de getransformeerde SPGV als een van de aardbevingsindicatoren 
te gebruiken.  
 
Wanneer onderzoekers toegang krijgen tot de gebouwen database van het HRA model kan 
bovendien een relevante set additionele woningkenmerken aan  het model worden toegevoegd. 
Dit kan meer inzicht geven in de differentiatie in prijseffecten, en mogelijk aanleiding zijn om 
separate modellen te schatten voor meer of minder kwetsbare woningtypen..  
 
Duidelijk is dat de SPGV – gemeten aan de sterke relatie met schademeldingen – een behoorlijk 
goed presterende aardbevingsindicator is. Maar hierboven zijn ook een aantal kanttekeningen 
bij deze variabele geplaatst. Tegenover deze kanttekeningen bij de SPGV als 
aardbevingsindicator staat echter een belangrijk voordeel. De SPGV variabele kan op een 
transparante, uniforme en objectieve wijze precies berekend worden voor iedere locatie en dus 
woning, op ieder moment in de tijd, en de benodigde gegevens zijn voor een ieder vrij 
beschikbaar. Daarnaast kan op basis van thans beschikbare informatie voor het hart van het 
aardbevingsgebied het effect van bodemgesteldheid worden meegenomen. Dat maakt dat 
wanneer gekozen wordt om slechts een enkele indicator in een model op te nemen deze SPGV 
variabele– bij voorkeur in de met Vs30 getransformeerde variant -  in principe het best geschikt 
is voor het schatten van het prijseffect van aardbevingen bij een individuele woning. Daarom  
dient deze indicator een belangrijke plaats te krijgen in de modelmatige onderbouwing van de 
berekening van de waardevermindering door aardbevingen. Te overwegen is echter ook om 
meerdere indicatoren te combineren in een samengestelde indicator. Dat komt aan de orde in 
paragraaf 4.4. 
 

 Overige indicatoren 4.3
De overige indicatoren zijn om verschillende redenen minder sterk dan de bovengenoemde, en 
we volstaan met enkele opmerkingen over deze indicatoren. 
Ligging in risicogebied heeft als beperking dat de keuze van de begrenzing problematisch is, en 
een scherp onderscheid maakt tussen woningen binnen en buiten het gebied. De subjectieve 
beleving van wat het risicogebied is verschilt echter sterk (zie hoofdstuk 3.2.) Tegen het 
(uitsluitend) gebruik van ligging in een risicogebied pleit ook dat de verschillende andere hier 
besproken indicatoren voor aardbevingseffecten per deelgebied grote verschillen laten zien, ook 
nog binnen relatief kleine ruimtelijke eenheden zoals gemeenten. 

— 
10  Een maat voor de manier waarop de bovenste 30 meter van de ondergrond een seismische beweging doorgeven is de schuifsnelheid 

(shear –wave velocity, aangeduid als Vs30. Bij een lage waarde van vs30 is de grond slapper en de impact van een schok groter 

(opslingereffect). Daarom is de verwachting dat het verband tussen SPGV gedeeld door Vs30 en het aantal schademeldingen sterker is 

dan het verband tussen alleen SPGV en het aantal schademeldingen. Die verwachting wordt bevestigd bij toetsing voor dat deel van het 

aardbevingsgebied waarvoor de waarden van Vs30 bekend zijn. De verklaarde variantie in het aantal schademeldingen neemt toe van 

55,6 procent tot 73,6 procent. Door het ontbreken van gegevens kan de berekening echter niet voor het gehele gebied gemaakt worden,  



 

 › 29 

Het aantal voelbare aardbevingen heeft als bezwaar dat de definitie van wat voelbaar is niet 
overeenkomt met de ervaring van bewoners in het gebied ((Postmes and al. 2018) en daarnaast 
is het de vraag of de optelling van aantallen aardbevingen ongeacht de verschillen in sterkte de 
juiste keuze is. 
Het totaal aantal aardbevingen heeft niet het bezwaar van de discutabele normering van wat 
voelbaar is, maar wel het bezwaar van de optelling van aantallen aardbevingen ongeacht de 
sterkte. 
 

 Samengestelde indicator 4.4
Omdat duidelijk is geworden dat de in het voorgaande besproken indicatoren verschillende 
aspecten van het aardbevingseffect vertegenwoordigen, ligt het voor de hand ook een 
samengestelde variabele te construeren, waarin ieder van de samenstellende indicatoren is 
verdisconteerd. Het verdient aanbeveling deze gecombineerde variabele een plaats te geven in 
(varianten van) modellen om de prijseffecten van aardbevingen te bepalen, en dat is uitvoerbaar 
als  als onderzoekers over gedetailleerde schadegegevens kunnen beschikken. 
 
Om te verkennen wat de verklarende waarde van een samengestelde indicator kan zijn, in 
vergelijking met indicatoren die slechts één aspect van de aardbevingsimpact beschrijven is een 
samengestelde indicator berekend voor het 4 pc postcode gebieden niveau – dat is het laagste 
schaalniveau waarvoor de meest recente openbare schade cijfers beschikbaar zijn11.  Dit zijn het 
aantal voelbare aardbevingen (Koster & van Ommeren), het aantal geregistreerde aardbevingen 
per eenheid van oppervlakte, de over de tijd gesommeerde Peak Ground Velocity (Dúran & 
Elhorst) en het percentage schademeldingen (Atlas, 2017, Vijf jaar na Huizinge). Daarnaast 
speelt zoals in hoofdstuk 4.2.4. beschreven de VS30 mee in deze combi variabele. Deze variabele 
combineert de “best of all worlds”, de netto bijdrage van alle mogelijke aardbevingsvariabelen 
aan de aardbevingsdimensie. 

 
Figuur 4-2 Verband tussen PCA Combivariabele en percentage schade aan woningen 

 

— 
11  In de bronpublicatie alleen voor 4 pc gebieden met meer dan 20% schademeldingen; de correlatie kon daarom ook alleen maar voor 

deze gebieden bepaald worden. 
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Figuur 4-3 Verband tussen PCA-Combivariabele en SPGV 

 
De vergelijking van de uitkomsten weergegeven in figuur 4.2 en 4.3. vormt een sterke aanwijzing 
dat het testen van de invloed van een combi variabele in modellen niet zou mogen ontbreken. De 
hier gepresenteerde combi-variabele heeft een zeer sterke correlatie met gecumuleerde schade, 
en daarnaast een sterke correlatie met de gecumuleerde grondsnelheid. We zagen al dat de 
correlatie tussen schademeldingen en SPGV sterker werd door introductie van de variabele voor 
samenstelling van de bodem. In de combi variabele gebeurt dat ook, maar wordt ook de invloed 
meegenomen van het aantal voelbare aardbevingen. Het blijkt dus dat door een standaard 
statistische routine het niet nodig is om op grond van a priori veronderstellingen exclusief te 
kiezen voor een bepaald type impactvariabele – met de daarmee verbonden inhoudelijke 
bezwaren/kanttekeningen. De hier gepresenteerde combi variabele slaat een degelijke brug 
tussen objectief meetbare partiele indicatoren – waarvan echter relatief moeilijk te bewijzen is 
welke rol deze  spelen in het proces van koop en verkoop – en het subjectief gerapporteerde 
schadepatroon, waarvoor er sterkere aanwijzingen zijn dat dit het proces van koop en verkoop 
beïnvloedt.  
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5 Gewikt en bewogen: kritiek op en heranalyse van 
“Nog altijd in beweging”. 

In de navolgende paragrafen zal  aangetoond worden waarom het model van Bosker et al 
(2018)12  zoals uiteengezet in het rapport “Nog altijd in beweging” geen betrouwbare schatting 
geeft van de waardedaling van woningen als gevolg van het risico op aardbevingen. Hiertoe 
wordt de aanpak van Bosker kritisch geanalyseerd en aan de hand van een model wordt 
geïllustreerde welke tekortkomingen dit model kent waardoor de schatting van de waardedaling 
van woningen als het gevolg van het risico op aardbevingen te laag uitkomt. 
 

 Analyse van model en werkwijze van Bosker 5.1
De filosofie achter het model van Bosker is dat de locaties waar woningen staan op basis van 
omgevingskenmerken vergeleken kunnen worden, en dat de locaties waar woningen op 
verschillende plaatsen in Nederland identiek kunnen zijn op basis van deze kenmerken. Als dan 
ook nog de woningeigenschappen van de woningen die daar staan vergelijkbaar zijn of kunnen 
worden gemaakt, dan zou ook de prijs per vierkante meter van deze woningen gelijk moeten 
zijn. Vooropgesteld dat dit soort gelijkwaardige paren te vormen zijn waarvan er één in een 
gebied met aardbevingen ligt en de ander in een gebied zonder aardbevingen dan zou volgens 
deze filosofie -ceterus paribus – het verschil in prijs per vierkante meter geheel toe te schrijven 
zijn aan deze factor aardbevingen. Het model van Bosker werkt daarom in drie stappen 

1. Het risicogebied wordt gedefinieerd als die (delen van) gemeenten waar waardedaling 
als gevolg van risico op aardbevingen mogelijk is. 

2. Locaties in het risicogebied waar woningtransacties hebben plaatsgevonden in de 
periode tussen 2012 en 2018 worden gematched aan identieke locaties elders in 
Nederland waar woningtransacties hebben plaatsgevonden in dezelfde periode. 

3. Voor de risicowoningen en referentiewoningen wordt een meervoudig lineair 
regressiemodel opgebouwd uit objectvariabelen (die controleren voor 
woningeigenschappen) en aardbevingsvariabelen. 

 
Op zich is er niets mis met deze aanpak, mits die ook op die manier in praktijk uitvoerbaar zou 
blijken. De Commissie Waardedaling- die zoals bekend heeft geadviseerd om de methode van 
Atlas als grondslag voor de publieke regeling te kiezen 13 - heeft zelf overigens twijfels over de 
door Bosker gehanteerde aanpak:  
“De aanname van Atlas (=Bosker) is dat de woningprijzen in de referentiegebieden en in het 
risicogebied zich in de loop van de tijd op dezelfde wijze bewegen op het effect van de 
aardbevingen na. Het is niet vanzelfsprekend dat dit het geval is als gebieden in het basisjaar 
dezelfde waarde van de grondprijsindicator hebben. De bewegingen van de huizenprijzen in 
een gebied worden bepaald door macro-economische invloeden zoals de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. Het is heel goed voorstelbaar dat die zich anders ontwikkelt in het Groningse 
aardbevingsgebied dan aan de Friese Waddenkust, in de Gelderse Achterhoek of op de 
Zeeuwse eilanden en dat de huizenprijzen daar dus een andere trend laten zien. In dat geval is 
het niet gerechtvaardigd om deze gebieden als referentie te nemen”  
Op zich is dat een logische en terechte veronderstelling van de commissie. De ontwikkeling van 
de woningwaarde wordt weliswaar overal door dezelfde factoren bepaald, maar de manier 
waarop die factoren zich ontwikkelen kan van plaats tot plaats verschillen. Vervolgens 
veronderstelt de commissie waardedaling dat Bosker dit potentiele lek heeft gedicht door de 
hedonische prijsmodellen te schatten met de door Atlas  gebruikte omgevingsvariabelen: 
“Atlas heeft deze potentiële tekortkoming nader bekeken door de belangrijkste hedonische 
prijsmodellen tevens te schatten met de meest prijsbepalende en in de tijd veranderlijke 
omgevingsvariabelen als controlevariabelen. Dit corrigeert bovendien voor eventuele 
correlatie van dergelijke variabelen binnen het risicogebied, met de bevingsvariabele die 
wordt gehanteerd. De uitkomsten van deze alternatieve specificaties zijn robuust en in lijn met 
de modellen zonder deze omgevingsvariabelen. Dat is een duidelijke aanwijzing dat dit 
potentiële risico in de praktijk meevalt”. 

— 
12 Bosker et al (2018) Nog altijd in beweging. Atlas voor gemeenten. 
13 Het advies is gebpubliceerd in Wiebes (2019) 
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De manier waarop Bosker met de kritische kanttekening van de commissie is omgegaan is niet 
afdoende om redenen die hier onder worden toegelicht. 
 
De matching-methode zelf is ontwikkeld door de co-auteurs van “Nog altijd in beweging” en 
onder andere beschreven en toegepast in (Vermeulen, de Groot et al. 2011). Uitgangspunt is om 
de grondprijs van 2011 te verklaren uit factoren die betrekking hebben op de kwaliteit van de 
omgeving vanuit de “productiekant” en de “consumptiekant”. Dat is een methode die een 
redelijk goed resultaat oplevert, maar voorbij gaat aan een aantal belangrijke aspecten. Het 
verschil in prijs tussen vergelijkbare woningen in zeg Appingedam of Laren is namelijk niet 
uitsluitend te verklaren uit het verschil in uitzicht, of het aantal binnen een uur bereikbare 
banen in de directe omgeving, of elke van de andere 106 eigenschappen die door Bosker in “nog 
altijd in beweging” hiervoor worden gebruikt. Het gaat er ook om wie er op die locaties wonen. 
Een inwoner van Appingedam woont daar met een reden, namelijk dat hij of zij zich in die 
omgeving prettig voelt en zijn wensen en mogelijkheden aansluiten bij de ruimtelijke en sociaal 
economische structuur van de omgeving en wat deze hem of haar te bieden heeft. Het ligt 
meestal ook niet in de mogelijkheden voor een inwoner in Appingedam om een high-end baan te 
ambiëren bij een zakelijke dienstverlener op de Zuidas.  Daarvoor ontbreekt de opleiding en de 
ervaring. Had die inwoner die opleiding en ervaring wél gehad, dan was deze waarschijnlijk al 
lang naar een passende omgeving in de Randstad verhuisd.  
 
Zo zal een inwoner van Laren zich niet prettig voelen in een huis dat verder geheel identiek is 
aan zijn huis, maar elders staat, zeg in de wijk Overvecht in Utrecht. Terwijl dit toch ook een 
wijk is met ruimtelijke kwaliteit: open, veel groen, direct aan de Vecht en uitkijkend over het 
Gagelbos. Het verschil zit dan ook vooral in de sociaal economische structuur. In (delen van) 
Laren woont de absolute elite van Nederland, terwijl de wijk Overvecht vooral het domein is van 
het precariaat (sociale minima) van Utrecht. Als men puur kijkt naar de verschillen in 
ruimtelijke kwaliteit van die omgeving, dan zijn die niet zo heel erg groot. Het kan zelfs zijn dat 
Overvecht het op een aantal punten zal “winnen” van Laren. Dus alleen met 
omgevingskenmerken kom je er niet om te verklaren waarom die Larenaar niet in Overvecht wil 
wonen. 
 
Het is echter wel begrijpelijk waarom Bosker juist voor de methodiek kiest die vooral naar 
vergelijkbare fysieke omgevingskenmerken kijkt en de sociaal economische aspecten niet in 
beschouwing neemt. Om dergelijke grote aantallen woningen te kunnen matchen, zijn grote 
aantallen referentiewoningen nodig. Volgens opgave in bijlage 2 van “nog altijd in beweging” 
gaat het om meer dan 400.000 gebieden met rond de 20 woningen in Nederland waaruit die 
selectie is gemaakt. De fysieke eigenschappen (uitzicht, natuur, werk, voorzieningen en 
veiligheid) van die gebieden zijn prima te definiëren, zoals Bosker ook doet aan de hand van de 
106 kenmerken die zijn opgesomd. 
 
Maar om de verschillen tussen prijzen op twee locaties volledig met elkaar te kunnen vergelijken 
is de beschouwing van de sociaal economische verschillen van essentieel belang. Het gaat niet 
alleen om de plaats maar ook om “ons soort mensen”. Dit fenomeen is toegelicht en uitgewerkt 
door Hol en Stohr (2019) Het betekent in praktijk dus ook dat de waarde van de woningen op 
verschillende locaties vooral wordt bepaald door wat men financieel kan opbrengen, of (met 
opleidings- en carrière perspectief) in de toekomst zou kunnen opbrengen, en dat wordt in 
belangrijke mate bepaald door de sociaal economische groep. Deze constatering is overigens niet 
nieuw maar werd al eerder gedaan door Visser en van Dam (2006) 
 
“Zoals ook andere studies laten zien, wordt de woningprijs voor een groot deel (tot 50 procent) 
bepaald door de fysieke woningkenmerken. Het is daarbij vooral de omvang van de woning 
(oppervlakte, inhoud) die een doorslaggevende rol speelt in de prijsvorming. Door de 
woningprijzen te corrigeren voor de oppervlakte van de woning, wordt de bijdrage van de 
fysieke woningkenmerken aan de woningprijs echter gereduceerd tot zo’n 28 procent. Dit geldt 
zowel voor de grondgebonden woningen als voor de appartementen. Deze studie toont 
daarmee duidelijk aan dat ook kenmerken van de woonomgeving een grote rol spelen in de 
prijsvorming van woningen. De ‘kwaliteit’ van de woonomgeving is blijkbaar heel belangrijk 



 

 › 33 

voor mensen. Daarbij valt op dat de fysieke kenmerken van de woonomgeving minder 
belangrijk zijn dan we op basis van eerder verricht onderzoek zouden verwachten. Het zijn 
vooral de sociale en functionele kenmerken van de woonomgeving die de woningprijs, of met 
andere woorden de voorkeuren en het keuzegedrag van mensen, bepalen.” 
 
Een voorbeeld: bij het optreden van  gentrificatie, waarbij een economisch sterkere groep een 
buurt “overneemt” van een zwakkere groep, is een van de gevolgen ook snel toenemende 
woningwaarde simpelweg omdat die nieuwkomers zich financieel meer kunnen veroorloven. 
Met als gevolg verdringing van de zittende bewoners die zich deze woningen nu niet meer 
kunnen veroorloven. Aan de locatie en aan de omgeving is in die vaak korte tijd helemaal niets 
veranderd. De criminaliteit is nog net zo groot en de voorzieningen nog precies hetzelfde. Het 
uitzicht kan zelfs minder zijn geworden door het realiseren van bouwplannen om nog meer 
woningen voor de doelgroep in de markt te zetten. De woningwaarde heeft zich simpelweg 
aangepast aan het betaalvermogen van de nieuwe buurtbewoners. Dit is te zien aan de 
waardeontwikkeling die zich in gentrificerende buurten voltrekt. De buurten “2de Daalse buurt, 
Egelantierstraat e.o., Julianapark en Elinkwijk gelegen in Utrecht noordwest zijn in het 
onderzoek van Hol en Stohr (2019) aangemerkt als “gentrificerende buurten waar de dominante 
sociaal economische groep tussen 2013 en 2018 is veranderd”. Daarnaast is er in die periode in 
deze buurten niet of nauwelijks gebouwd. De stijging van de WOZ waarde was respectievelijk 
16,5%, 15,8%, 18,1% en 18,4%, een groot verschil met de stijging in Utrecht-gemiddeld met 
“slechts” 11,5%. We mogen er dus vanuit gaan dat juist de betaalcapaciteit van de instromers, 
alsmede het nieuwe “hippe” imago van deze buurten voor de veel snellere prijsstijging 
verantwoordelijk is. 
 
Dit fenomeen onderbouwt het belangrijke punt hier dat het gehele spectrum aan sociaal 
economische karakteristiek een noodzakelijk onderdeel moet zijn van een matching methodiek 
om gelijkwaardigheid tussen plaatsen te garanderen. En niet alleen het verschil in beloning is 
daarbij belangrijk, maar ook aspecten als werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid en andere 
aspecten die de sociaal economische groepen definiëren. En dan komen we terug naar de 
werkwijze voor de matching omdat in verband met de beperkte schikbaarheid van gegevens op 
het laagste ruimtelijke schaalniveau het toevoegen van deze aspecten het aggregeren van deze 
400.000 20-woningen gebieden tot ongeveer 4.000 grotere ruimtelijke eenheden noodzakelijk 
maakt. Als het inderdaad zo is – en dat zal in het vervolg van dit betoog  worden aangetoond – 
dat de 106 door Bosker gebruikte karakteristieken voor wat betreft verklaring van de 
prijsverschillen tussen gebieden inferieur zijn aan de sociaal economische karakteristieken, dan 
faalt  niet alleen de matching methode – er zijn nu immers nog maar 4.000 bruikbare gebieden, 
een factor 100 minder volgens Bosker - maar ook verliezen de geruststellende woorden van de 
Commissie waardedaling over de robuustheid van het model hun waarde. Het toevoegen van de 
hier bedoelde sociaal economische karakteristieken zal dan namelijk een aardverschuiving tot 
gevolg hebben voor de coëfficiënten van het model, en van de “robuustheid” van het model blijft 
dan weinig meer over. 
 
Bosker is zich overigens wel bewust van het feit dat het hedonische prijsmodel te weinig van de 
variantie verklaart. Dat zou in principe oplosbaar zijn door bijvoorbeeld sociaal economische 
variabelen toe te voegen. De tabel 5.3 in paragraaf 5.4 laat zien dat deze variabelen nauwelijks 
onderling gecorreleerd zijn, en dat ook de correlatie met de aardbevingsindicator klein is. 
Hetgeen betekent dat collineariteit of het door Bosker aangevoerde dummy effect geen rol van 
betekenis speelt. De argumentatie op bladzijde 33 en 34 van “Nog altijd in beweging” om geen 
verdere omgevingskenmerken toe te voegen snijdt dus geen hout, maar zou – indien wel 
uitgevoerd – een andere set model coëfficiënten hebben opgeleverd. En daarmee ook een ander 
percentage waardedaling.  
 
Het is belangrijk om te demonstreren wat er precies gebeurt als sociaal economische kenmerken 
wél worden toegevoegd aan een hedonisch prijsmodel. En wat er gebeurt als je deze variabelen 
niet zou toevoegen aan dit model. Hiertoe wordt een model gebouwd waarin duidelijk zichtbaar 
wordt wat deze variabelen precies doen en hoe ze de schatting van de model coëfficiënten (en in 
het bijzonder de coëfficiënt van de aardbevingsindicator, waarmee de waardedaling wordt 
berekend) beïnvloeden. 
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 De opbouw van een simpel landelijk model  5.2

Het verklaren van prijsverschillen tussen gemeenten onderling zou in principe moeten kunnen 
door gebruik te maken van referentiewoningen, referentiegebieden of referentiegemeenten. 
Uitgaande van de meest grove benadering – het matchen van gemeenten –  is de keus niet zo 
heel groot. In de periode tussen 2013-2017 waren er rond de 400 gemeenten in Nederland en 
hun aantal neemt elk jaar door fusie af. Hoe gemeenten van elkaar verschillen en welke factoren 
daarbij het meest verantwoordelijk zijn voor de verschillen wordt toegelicht in Hol en Stohr 
(2017))14 in hun beschouwing van de Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten. Met een 
gebiedsbenadering heeft men beschikking over rond 15.000 buurten. Op woningniveau heeft 
men in die periode de beschikking over 7,5 tot 7,6 miljoen woningen in Nederland. De vraag 
doet zich dan voor welk niveau hier de beste resultaten geeft. Hoe grover het niveau, hoe 
robuuster de gemiddelde waarden zijn, en hoe meer variabelen er beschikbaar zijn waarmee die 
verschillen tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Op buurtniveau wordt het al lastiger: om 
een sociaal economische analyse te kunnen maken van buurten, waarmee deze kunnen worden 
geclassificeerd zijn van slechts ongeveer 8.500 á 9.000 van de 15.000 buurten gegevens 
beschikbaar. Voor het geval dat er op woningniveau gewerkt wordt met referentiewoningen, dan 
zullen naast de gegevens van de woning, ook de gegevens van de buurt waarin de woning ligt 
relevant zijn. Is deze omgeving stedelijk of juist landelijk? Wat voor mensen wonen er, hoe is het 
gesteld met de inkomens?. Wat is de “attractiviteit” (het inwoner-genormaliseerde 
migratiesaldo) van de gemeente waarin de woning ligt? Dus ook als referentiewoningen gebruikt 
worden zijn buurt- en gemeentegegevens relevant. Matching aan een veelvoud van kenmerken is 
noodzakelijk waardoor een “perfecte” match tussen een groot aantal woningen uit een 
risicogebied (met aardbevingen) en een referentiegebied (zonder aardbevingen) statistisch al 
onmogelijk is.  
Dit betekent dat hoe dan ook de verschillen tussen woningwaarde van woningen in “referentie” 
gebieden en risicogebieden verklaard zullen moeten worden aan de hand van een set 
omgevingsvariabelen die de verschillen tussen die gebieden (volledig) tot uitdrukking brengen. 
In een hiervoor passend model maakt een aardbevingsindicator deel uit van deze set van 
“omgevingsvariabelen”.  In het model dat Invisor heeft ontwikkeld om de argumentatie in dit 
hoofdstuk te onderbouwen (aan te duiden als het MACRO model)   wordt gebruik gemaakt van 
gemiddelde vraagprijzen per vierkante meter per jaar per gemeente als afhankelijke variabele in 
de periode 2013-2017. De verschillen die er landelijk zijn in prijs per vierkante meter worden 
dus geheel verklaard aan de hand van  

1. objectvariabelen (wat er bekend is van de verschillen tussen type, bouwjaar, etc. van 
woningen),  

2. omgevingsvariabelen (wat er bekend is over verschillen in omgevingskwaliteit, 
voorzieningen en sociaal economische structuur tussen gemeenten), 

3. systeemvariabelen (landelijke trends, zoals mutaties in het bruto binnenlands product 
en verschillende deelaspecten van het consumentenvertrouwen), 

4. een aardbevingsindicator (formeel is dit ook een omgevingsvariabele). 
 
Als afhankelijke (te verklaren) variabele wordt de prijsindicator die door www.Huizenzoeker.nl 
sinds 2008 wordt geregistreerd gebruikt (te downloaden als CSV-bestand). We beschouwen 
daarbij alle gemeenten van Nederland en dus wordt er automatisch onderscheid gemaakt tussen 
gemeenten waar er sprake is van een aardbevingsimpact en gemeenten waar dat niet het geval 
is. De groep met gemeenten waar – op basis van de SPGV - waardedaling als gevolg van risico op 
aardbevingen aan de orde is bedraagt tussen ca. 20 en 50 gemeenten. De tweede groep 
gemeenten waar “Groningse” aardbevingen niet aan de orde zijn, rond 350 gemeenten Deze 
laatste groep is dus in zijn geheel referentiegroep. In totaal zijn er gegevens beschikbaar 
(afhankelijke – prijs per vierkante meter - en alle benodigde onafhankelijke variabelen) voor de 

— 
14 De “Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten” is een systematiek waarbij gemeenten op basis van hun 
bedrijvigheidsstructuur met behulp van clusteranalyse zijn ingedeeld in verschillende groepen met gelijksoortige 
ruimtelijke en sociaal economische kenmerken. Gebleken is dat de bedrijvigheidsstructuur wordt gereflecteerd in de 
demografie, de woningmarkt, de sociaal economische structuur en zelfs het medicijngebruik. Zie hiervoor Hol, E. & 
Stohr, J. (2017). De Taxonomie van de Nederlandse gemeenten. Ruimte + Wonen Vol 1 (02) /2017, pp. 82-92. En 
vervolgpublicaties waarin deze systematiek wordt toegepast. 
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tijdperiode van 2013-2017. Dit zou neerkomen op ca. 2000 bruikbare waarnemingen. Door 
bijvoorbeeld fusie van gemeenten (waarbij telkens delen aan andere gemeenten zijn toebedeeld) 
is het aantal bruikbare gegevens minder en blijven er na schoning van de gehele gegevens set 
1889 waarnemingen over. Indien de afhankelijke variabelen in het model onderling weinig 
gecorreleerd zijn (R2 < 0,5) en de door het verklaarde variantie in het  model hoog is, dan zijn 
dit ruim voldoende waarnemingen om de kans op Type II fouten in de schatting van de model 
coëfficiënten afdoende uit te sluiten. Het minimaal benodigd aantal waarnemingen in berekend 
met G-power, zie Mayr et al (2007). De voorliggende opgave is – zoals reeds eerder is 
aangegeven- niet om een model te ontwikkelen waarmee de prijs vierkante meter van woningen 
(zo nauwkeurig mogelijk) kan worden bepaald, maar om een nauwkeurige en stabiele schatting 
te doen van de model coëfficiënt van de aardbevingsindicator, waarmee de waardedaling kan 
worden berekend. Dit in feitelijk een oneigenlijk gebruik van het meervoudig regressie model 
dat hiervoor wordt toegepast. Het beschikken over een volledige set met verklarende variabelen 
zonder multi-collineariteit is van essentieel belang voor een nauwkeurige en stabiele (robuuste) 
schatting van de aardbevingen coëfficiënt. 
 
Alle variabelen zijn zo gekozen dat ze niet-categorisch zijn en daardoor ook soms iets minder 
gedetailleerde informatie geven over de typering van de “gemiddelde” woning in de gemeente. 
Daar waar verklarende variabelen mogelijk niet normaal verdeeld zouden kunnen zijn, is een Z-
transformatie uitgevoerd, soms in combinatie met een log-transformatie. Omdat voor elk jaar de 
verklarende variabelen andere waarden hebben, kunnen deze ook de verschillen tussen de 
verschillende jaargangen verklaren en is het niet nodig om jaar-dummies op te nemen. 
Voor enkele verklarende variabelen bestaat mogelijk een niet-lineaire relatie met de afhankelijke 
variabele. Dit geldt voor de beide uitkerings-indices. Met alle andere variabelen is de relatie bij 
eerste inschatting wel lineair, hetgeen ook het geval is voor de belangrijkste determinant. Dus in 
eerste benadering is geen moeite gedaan om de verklarende variabelen verder te transformeren. 
Later wordt de gegevensreeks nog gesorteerd op verschil tussen berekende en werkelijke waarde 
en vervolgens gefragmenteerd in vijf delen waarvan voor elk opnieuw de model coëfficiënten 
bepaald zijn  
 
In tabel 5.1 zijn de 20 variabelen weergegeven die getest zijn in het MACRO model als 
verklarende variabelen voor de ppm2 (prijs per vierkante meter), en wat de betekenis is van elk 
van die variabelen. In totaal zijn 5 variabelen getest die betrekking hebben op de aard van de 
woningvoorraad in elke gemeente. Er zijn 9 variabelen getest die de kwaliteit van de gemeente 
beschrijven qua wonen, werken en verdiencapaciteit. De gemiddelde waarde van de 
consumentenvertrouwen indicator “goede tijd voor grote aankopen” is gebruikt als een 
conjunctuurindicator en neemt feitelijk de rol waar van een tijddummy. Slechts één van de 
variabelen bleek statistisch niet significant te zijn in het MACRO model. 
In het MACRO model is het snijpunt in principe op nul gesteld, dit bleek overigens ook 
statistisch niet significant te zijn. Het snijpunt op nul stellen is beter in overeenstemming met de 
werkelijkheid (geen restwaarde als alle andere variabelen op nul gesteld worden). De model 
coëfficiënten zijn echter ook uitgerekend mét toepassing van een snijpunt. 
Er wordt gewerkt met zowel “object” eigenschappen als omgevingseigenschappen. De meest 
relevante objecteigenschappen hebben betrekking op bouwjaar, type woning, de gemiddelde 
oppervlakte van de woningen in een gemeente en het gemiddelde energieverbruik. Daarentegen 
zijn de omgevingseigenschappen juist weer specifieker en vooral betrouwbaarder omdat deze op 
gemeenteniveau zijn verzameld en zijn samengesteld uit meer relevante informatie dan 
bijvoorbeeld op buurtniveau, waar toevalligheid vaak een rol speelt. 
Als systeemvariabelen zijn mutaties in prijs en volume van het Bruto Nationaal Product 
beschouwd (als maat voor economische prestatie) en de vertaling hiervan naar wat de burger er 
van vindt in de vorm van het consumentenvertrouwen (onder meer consumentenvertrouwen, 
economisch klimaat, koopbereidheid en goede tijd voor grote aankopen) 
Als aardbevingsvariabelen worden een tweetal indicatoren onderzocht: 

• De gemeente gecentreerde SPGV (zoals berekend en aangeleverd door Nicolás Dúran) is 
gebruikt als aardbevingsindicator. Hiermee kan de vergelijking worden gemaakt met de 
resultaten van het Dúran-Elhorst model en de Bosker et al variant waarin de SPGV van 
Dúran en Elhorst in gebruikt. Daarnaast is een toename- of delta-variant gebruikt 
waarbij alleen het verschil in SPGV met het voorgaande jaar is gebruikt als variabele. 
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Deze verschillen zijn over drie jaar gesommeerd. De variabele heeft dus een “geheugen” 
van drie jaar15. 

• Het aantal meldingen van als gevolg van aardbevingen beschadigde woningen per 
gemeente. Dit bestand is omgewerkt naar percentage door aardbevingen beschadigde 
woningen aan de hand van het totale woningbestand per gemeente. Ook hiervan is een 
toename- of delta-variabele afgeleid en en in het model toegepast. Dit is de voor het 
publiek meest zichtbare aardbevingsvariabele. Woningen met schade zijn en blijven 
vaak zichtbaar en de mate van toename is op het oog lastig te registreren. Deze variabele 
was  echter op het moment van opstellen van het MACRO model slechts tot en met 2016 
in een openbare publicatie beschikbaar. 

 
Dit levert dus gezamenlijk een viertal “aardbevingsindicatoren”. Deze resulteren in het MACRO 
model in zeer vergelijkbare model coëfficiënten. Maar het is – zoals uitvoerig is betoogd in 
eerdere hoofdstukken van deze notitie - van primair belang welke aardbevingsindicator 
werkelijk door kopers/verkopers wordt gevolgd in hun aankoop/verkoopbeslissingen. 
Anderzijds kan ook worden bepaald in hoeverre deze indicatoren statistisch significant zijn, wat 
ze bijdragen aan de verklaring van de variantie in woningprijs (R-kwadraat) en hoe ze in het 
model zitten (T-waarde). Ook deze informatie telt mee in de beoordeling welke 
aardbevingsindicator de prijsverschillen het best verklaart. 
  

— 
15 Zie de beschouwing in hoofdstuk 4.2.1 van deze notitie 
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Tabel 5-1 Verklarende variabelen gebruikt in het MACRO model (prijs per vierkante meter woonoppervlak als afhankelijke variabele 

Woningeigenschappen Betekenis Significantie 

Percentage eengezinswoningen 
Aandeel "betere" woningen in de woningvoorraad per 
gemeente per jaar vastgesteld op 1 januari van dat jaar. 
2013-2017 

Ja 

Percentage bouwjaar voor 2000 
Aandeel “nieuwbouw” in de woningvoorraad per 
gemeente per jaar vastgesteld op 1 januari van dat jaar. 
2013-2017 

Ja 

Gemiddeld woonoppervlak 
Gemiddeld woonoppervlak van alle woningen per 
gemeente per jaar vastgesteld op 1 januari van dat jaar. 
2013-2017 

Ja 

Woningtype coëfficiënt 

Een indicator met een waarde tussen 1 (uitsluitend 
appartementen) en 3 (uitsluitend vrijstaande woningen) 
die gebaseerd is op het aandeel tweekappers, 
rijwoningen, hoekwoningen, vrijstaande woningen en 
appartementen 

Nee, uit het 
model 
verwijderd16 

Gemiddelde energie gebruik 
van woningen per gemeenten, 
Z-getransformeerd 

Indicator voor de grootte van de woningen per jaar 
vastgesteld op 1 januari van dat jaar. 2013-2017 Ja 

Omgevingseigenschappen  Betekenis   

Krimp/groei huishoudens Toe/afname van het aantal huishoudens per jaar per 
gemeente 2013-2017 Ja 

Attractiviteit woonomgeving17 

Aan de hand van verhuissaldo’s van de betreffende 
gemeente en alle overige gemeenten genormaliseerde 
attractiviteitsindex van een gemeente voor wonen. 2013-
2017 

Ja 

Voorzieningen index 

Een gecombineerde index op basis van aanwezigheid van 
een groot aantal voorzieningen (gezondheid, 
detailhandel, horeca, kinderopvang, onderwijs, cultuur, 
recreatie en sport) met een weging op belang van de 
verschillende voorzieningen voor bewoners. Statische 
variabele vastgesteld voor 2016, weinig verandering over 
een korte periode van tijd 

Ja 

Uitkeringsindex-index Aantal WW en bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners 
per gemeente. Per gemeente per jaar 2013-2017 Ja 

Arbeidsongeschiktheidsindex-
index 

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per 1000 
inwoners per gemeente. Per gemeente per jaar 2013-2017 Ja 

Inkomen per 
inkomensontvanger 

Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger per 
gemeente. Per gemeente per jaar 2013-2017 Ja 

Aantal banen per productieve 
inwoner 

Aantal banen per inwoner tussen 15 en 65 jaar per 
gemeente. 2013-2017 Ja 

Criminaliteit Aantal geregistreerde misdaden per inwoner 2013-2017 Ja 

Bos en natuur 
Aantal vierkante meter bos/natuur per inwoner 2015. 
Statische variabele die weinig verandert over de 
beschouwde tijdperiode. 

Ja 

Aardbevingsindicatoren  Betekenis   
SPGV of delta-SPGV met een 
geheugen van drie jaar (van 
Dúran-Elhorst) 

Cumulatieve grondversnelling gecentreerd per gemeente. 
2013-2016. Of de toename van de SPGV per jaar, 
gesommeerd over de drie laatste jaren. 

Ja 

Percentage door aardbevingen 
beschadigde woningen per 

Ontwikkeling van het aantal schademeldingen aan 
woningen, omgezet naar percentage door aardbevingen ja 

— 
16 De woningtype coëfficiënt kent een correlatie met het gemiddeld woonoppervlak van > 0,85. Het is bovendien een 
statische variabele Er is gekozen om het gemiddeld woonoppervlak te gebruiken als model coëfficiënt. 
17 Het is belangrijk om een “gezuiverde” migratiebalans te hebben tussen gemeenten. Want een verhuizing van 10 
personen uit een gemeente van 25.000 inwoners is heel wat anders dan 10 personen uit een gemeenten van 250.000 
inwoners. De attractiviteit is de som van de inwoners gecorrigeerde verhuisbalans gesommeerd over alle gemeenten. 
Alleen zo krijgt men een onverstoord beeld van de attractiviteit van een gemeente als woonomgeving. 
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Woningeigenschappen Betekenis Significantie 
gemeente; jaarlijkse toename 
van het percentage door 
aardbevingen beschadigde 
woningen 

beschadigde woningen op basis van de woningvoorraad 
per gemeente. Dit is de voor het publiek meest zichtbare 
aardbevingsindicator. 2013-2016 (deels). 2016-totaal 
bepaald door extrapolatie 

Landelijke conjunctuur 
indicator    

Consumentenvertrouwen 

Gemiddelde jaarwaarde over 12 maanden voor 
“consumentenvertrouwen”, “economisch klimaat”, 
“koopbereidheid” en "goede tijd voor grote aankopen". 
2013-2017.  Waarden identiek voor elke gemeente 

Nee 

Mutaties van het Bruto 
Nationaal Product 

Jaarlijkse mutaties van prijs en volume. 2013-2017. 
Waarden identiek voor elke gemeente Nee 

 
In dit model zijn verzamelvariabelen opgenomen voor vier van de vijf categorieën 
omgevingsvariabelen waar Bosker de omgevingsvariabelen in onderverdeelt (natuur, werk, 
voorzieningen en criminaliteit). Vermeulen et al (2011) geven aan dat in het door hen 
gehanteerde grondprijzen model op 4PC niveau 34% van de variantie wordt verklaard door 
banen en loon, 22% van de variantie door voorzieningen, en 18% van de variantie door natuur. 
De periode die in beschouwing is genomen is tussen 1985 en 2007. Het MACRO model beschikt 
dus over alle variabelen die nodig zouden moeten zijn om de prijsverschillen te kunnen 
verklaren. 
 
Een variabele die misschien nog zou kunnen ontbreken in dit model zou betrekking kunnen 
hebben op de gemiddelde onderhoudstoestand van de woningvoorraad. Echter uit het 
onderzoek van Bosker (2018) blijkt dat onderhoud van woningen slechts ten dele statistisch 
significant is, en dat de T-waarden van de overige dummies voor de onderhoudstoestand net aan 
statistisch significant zijn. Dit impliceert in de regel een minimale bijdrage aan het model. De 
verwachting is dan ook dat het ontbreken van een dergelijke variabele niet of nauwelijks invloed 
heeft op de schatting van de overige model parameters. 
 
Met het MACRO model  worden vervolgens  een aantal testen uitgevoerd: 

1. Correlatie van elke onafhankelijke variabele (uit tabel 5.1) met de afhankelijke variabele 
(prijs per vierkante meter). Hiermee wordt bepaald wat de belangrijkste determinanten 
zijn van de prijs per vierkante meter van woningen in Nederland. 

2. Onderlinge correlatie tussen de onafhankelijke variabelen om eventueel risico op 
collineariteit te bepalen 

3. Bepaling van het model en robuustheidstesten:  
a. Welke set van verklarende variabelen geeft de beste resultaten; 
b. Welke resultaten worden verkregen als uitsluitend de “Bosker” variabelen 

worden gebruikt; 
c. Zit er verschil tussen de “grote” (alle variabelen) en de “kleine” set (de 

belangrijkste determinanten). Dit is een “robuustheidstest” naar analogie van 
Bosker; 

d. Wat gebeurt er met de model coëfficiënt van de aardbevingsindicator als de 
belangrijkste determinant (inkomen) uit het model wordt gehaald; 

e. Zijn er verschillen tussen het optimale model mét en zonder snijpunt 
(modelconstante), met name voor de model coëfficiënt van de 
aardbevingsindicator. 

f. Hoe vergelijkbaar zijn de model coëfficiënten na fragmentatie in vijf segmenten 
en herschatting van de coëfficiënten voor elk segment. 

g. Hoe vergelijkbaar is de schatting van de model coëfficiënten tussen 2013 en 
2017. 

4. Welke aardbevingsindicator is het meest relevant en het meest stabiel in het model. 
a. SPGV 
b. Δ-SPGV (toename SPGV met een “geheugen” van drie jaar 
c. Percentage woningen met schade (t/m 2016) 
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De uitkomsten van de eerst genoemde 3 groepen testen worden in de volgende paragrafen van 
dit hoofdstuk besproken. De beschouwingen over de keuze van de aardbevingsindicator staan in 
hoofdstuk 6.  
 

 Correlatie onafhankelijke (verklarende) variabelen met afhankelijke 5.3
variabele 

Een eerste indicatie over welke variabelen de belangrijkste determinanten zijn van de prijs per 
vierkante meter wordt verkregen door de verschillende onafhankelijke variabelen te correleren 
met de afhankelijke variabele. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 2. Het type 
variabele (omgeving, object, aardbeving of systeem) is met kleur aangeduid 
De resultaten uit tabel 5.2 tonen aan dat de correlaties tussen de sociaal economische variabelen 
gemiddeld inkomen per inkomensontvanger, WW- en bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners 
en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per 1000 inwoners en de woningprijs per m2 het hoogst 
zijn en onderschrijven daarmee de analyse uit paragraaf 5.1 dat deze aspecten de belangrijkste 
determinanten voor woningwaarde zijn. 
De aardbevingsindicatoren zijn matig gecorreleerd met de woningprijs per m2. Niet een heel 
belangrijke determinant van de woningprijs per vierkante meter. 
Tabel 5-2 Correlatie tussen afhankelijke (verklarende) variabelen en onafhankelijke variabele (woningprijs per m2) 2013-2017 

Variabele Correlatie met prijs per m2 
krimp/groei huishoudens 0,269 
attractiviteit wonen -0,053 
banen per productieve Inwoner 0,123 
UK-index (WW- en bijstandsuitkeringen per 1000 
inwoners) -0,492 
AO-index (arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per 1000 
inwoners) -0,483 
gemiddeld inkomen per inkomensontvanger 0,783 
voorzieningen 0,171 
geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners 0,089 
bos/natuur (m2 per inwoner) 0,199 
percentage eengezinswoning -0,145 
percentage bouwjaar voor 2000 -0,087 
gemiddeld woonoppervlak (m2) -0,142 
totaal energieverbruik -0,175 
SPGV  -0,291 
delta SPGV  -0,265 
consumentenvertrouwen 0,050 
economisch klimaat 0,044 
koopbereidheid 0,059 
gunstige tijd voor grote aankopen 0,067 
BNP mutaties waarde 1 jaar 0,034 
BNP mutaties prijs 1 jaar 0,099 

 
 Onderlinge correlatie tussen afhankelijke variabelen (risico op multi-5.4

collineariteit) 
Variabelen met een te grote onderlinge samenhang zorgen voor interferentie bij het schatten van 
de model coëfficiënten. Hierdoor kunnen deze coëfficiënten waarden aannemen die onlogisch 
zijn, bijvoorbeeld negatieve waarden waar men positieve waarden zou verwachten. Er zijn dan 
meerdere variabelen in dezelfde modeldimensie die onderling “concurreren” en de (logische) 
uitkomst kunnen verstoren. Dit manifesteert zich in de regel ook door een lagere T-waarde van 
de model-coëfficiënten. Collineariteit treedt op bij een onderlinge correlatie tussen variabelen 
van 0,8 of groter. In tabel 3 is de correlatietabel weergegeven van de in de tabel 1 weergegeven 
verklarende variabelen. Van de aardbevingsvariabelen is er in tabel 3 slechts één opgenomen. 
Reden hiervoor is dat de aardbevingsindicatoren onderling sterk gecorreleerd zijn waardoor de 
correlatie met de overige variabelen ongeveer vergelijkbaar is.  
Tabel 5.3 laat zien dat er nauwelijks sprake is van samenhang tussen de variabelen. Het 
percentage eengezinswoningen kent wel afhankelijkheid met Z-scores van de voorzieningen. Dit 



 

 › 40 

is op zich logisch. Op het platteland vindt men het hoogste percentage eengezinswoningen; daar 
is tevens ook een lager voorzieningenniveau. De correlatie zou dus in theorie sterk negatief 
moeten zijn, hetgeen in praktijk ook zo uitpakt. Ook attractiviteit wonen en geregistreerde 
misdaden per inwoner zijn logischerwijs gecorreleerd met voorzieningen. 
Het belangrijkste dat tabel 3 laat zien is dat de SPGV niet of nauwelijks correleert met enige 
andere variabele in het model. De kans op interferentie door collineariteit in de schatting van 
model coëfficiënt voor de aardbevingsindicator is dus klein. In principe – teruggrijpend op het 
betoog in hoofdstuk 5.1. -zou Bosker dus gewoon andere omgevingsvariabelen toegevoegd 
kunnen hebben. 
Tabel 5-3 Correlatietabel van de verklarende variabelen gebruikt in het MACRO model met als aardbevingsindicator de SPGV 
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KRIMP huishoudens 1 
             

attractiviteit wonen  0,092 1 
            

BANEN per 
productieve Inwoner 

0,153 0,373 1 
           

UK-index -0,219 0,534 0,214 1 
          

AO-index -0,238 0,183 0,064 0,574 1 
         

inkomen per 
inkomensontvanger 

0,159 -0,097 0,059 -0,414 -0,437 1 
        

Z-scores 
voorzieningen 

0,109 0,760 0,382 0,463 0,111 0,187 1 
       

misdaden per 
inwoner 

0,053 0,566 0,520 0,533 0,290 0,077 0,689 1 
      

natuur/inwoner 0,041 -0,151 0,049 -0,110 -0,179 0,004 -0,102 0,045 1 
     

Percentage 
eengezinswoning 

-0,072 -0,562 -0,426 -0,480 -0,157 -0,138 -0,825 -0,664 0,116 1 
    

percentage bouwjaar 
voor 2000 

-0,411 -0,045 -0,140 0,210 0,212 -0,084 0,038 0,104 0,131 -0,074 1 
   

gemiddeld 
Woonoppervlak m2 

-0,086 -0,332 -0,349 -0,270 -0,039 -0,088 -0,491 -0,451 0,094 0,633 0,096 1 
  

gemiddeld 
energieverbruik 

-0,073 0,399 0,299 0,493 0,195 -0,194 0,486 0,364 -0,124 -0,636 -0,060 -0,644 1 
 

SPGV -0,188 -0,006 -0,163 0,237 0,113 -0,194 -0,116 -0,165 0,022 0,117 0,106 0,172 0,012 1 

 
 3a: Het basismodel met de SPGV als aardbevingsindicator  5.5

Met de verklarende variabelen uit tabel 3 is een basismodel gemaakt. Éen variabele (totaal 
energieverbruik) bleek statistisch niet-significant.  De overige dertien variabelen verklaren bijna 
74% van de variantie in het model (R-kwadraat = 0,739), zie tabel 5.4. Daarbij is ook nog het 
snijpunt op nul gesteld waardoor de variabele banen per productieve inwoner  statistisch 
significant is geworden.  Het is geen geweldig goed model om schattingen mee te doen van de 
prijs per vierkante meter in de toekomst, maar als verklaring voor de bijdragen van de 
verschillende variabelen is het behoorlijk goed. De kans dat er nog variabelen zijn die belangrijk 
zijn voor het verklaren van variantie in het model is niet heel erg groot. De niet-verklaarde 
variantie zal meer een gevolg zijn van inconsistentie in de variabelen en non-lineariteit tussen de 
verklarende variabelen en afhankelijke variabele.  
Niet alle variabelen zijn in hoge mate significant in het model, er zijn er slechts enkelen die in 
hoge mate bijdragen aan het model, hetgeen blijkt uit de over de linie zeer hoge T-waarden. 
Inkomen per inkomensontvanger en de Uitkerings(UK)-index en bos/natuur m2 per inwoner 
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zijn de variabelen met de hoogste T-waarden. Dit correspondeert grotendeels met de 
bevindingen uit paragraaf 5.3; de correlatie blijkt dus een redelijke voorspeller van de 
belangrijke determinanten voor woningprijs per vierkante meter. Er zijn een viertal variabelen 
die “net aan” significant zijn in het model (T-waarde < 2,5). Deze worden naar analogie van 
Bosker weggelaten worden om de coëfficiënt van de aardbevingsvariabelen met een “kleine” en 
met een “grote” set omgevingskenmerken te schatten om zo de “robuustheid” te bepalen. 
Controleren voor het tijdseffect is niet nodig. Elk jaar heeft zijn eigen unieke set met variabelen, 
die in principe voor tijd controleren. De systeemvariabelen die betrekking hebben op de staat en 
de beleving van de economie en een tijd controlerende functie hebben blijken bovendien 
statistisch niet significant te zijn in het model.  
Verder is de elasticiteit van de verschillende variabelen berekend door een toename van 10% van 
de gemiddelde waarde van elke variabele te simuleren  en dan te bepalen welke variabele(n) de 
meeste impact hebben op het resultaat. Hieruit blijkt dat inkomen per inkomensontvanger 
veruit de belangrijkste determinant is van de prijs per vierkante meter woonoppervlak. Een 10% 
stijging van het inkomen resulteert ook in bijna 11% toename van de prijs per vierkante meter. 
Ook het percentage woningen met bouwjaar voor 2000 en de UK-index zijn belangrijk. De 
bijdrage van de SPGV aan de prijs per vierkante meter is met -0,21 % impact per 10% stijging 
redelijk beperkt. 
Opvallend is verder dat de proxy’s van de door Bosker gebruikte variabelen (banen, 
geregistreerde misdrijven, voorzieningen en bos/natuur) weinig invloed hebben op de 
woningprijs per vierkante meter. 
 
Tabel 5-4 Modelspecificaties; basismodel met SPGV als aardbevingsindicator 

Methode SPGV als aardbevingsindicator bijdrage bij 
10% toename  Variabelen Coëfficiënten T-waarden 

afhankelijke variabele:     elasticiteit 
vraagprijs per m2       
        
Onafhankelijke variabelen:       
Snijpunt   NS   
krimp/groei huishoudens 7295 6,76 0,24% 
attractiviteit wonen 1,06 6,26 0,01% 
banen per productieve Inwoner 57,2 1,63 0,15% 
UK-index -13,3 -15,6 -2,30% 
AO-index -1,69 -2,15 -0,31% 
Inkomen per inkomensontvanger 79,2 44,8 10,7% 
voorzieningen -27,6 -1,73 0,16% 
geregistreerde misdrijven  1,59 2,43 0,30% 
bos/natuur (m2 per inwoner) 0,309 13,3 0,10% 
percentage eengezinswoning -3,65 -3,92 -1,25% 
percentage bouwjaar voor 2000 8,81 8,94 3,35% 
gemiddeld woonoppervlakte (m2) -1,57 -4,13 -0,91% 
SPGV  -9,79 -4,40 -0,21% 
TOTAAL     10,0% 

N-waarnemingen 1889     

R-kwadraat 0,739     

Statistische significantie 
   Niet significant   

  90% betrouwbaarheid p < 0,1 
  95% betrouwbaarheid p < 0,05 
  99% betrouwbaarheid p < 0,01 
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 3b: Het basismodel met alleen “Bosker” variabelen en  SPGV als 5.6
aardbevingsindicator  

De tweede variant van het model gebruikt een beperkte set aan variabelen. De sociaal 
economische variabelen ( krimp/groei huishoudens, attractiviteit wonen, UK-index, AO-index 
en gemiddeld inkomen per inkomensontvanger) zijn uit het model verwijderd. In totaal zijn er 
nog negen variabelen in het model 
Tabel 5.5 laat zien hoe het model er nu uitziet na het verwijderen van de belangrijkste 
determinanten. De R-kwadraat bedraagt nu ca. 31%, terwijl de statistisch meest significante 
“variabele” de modelconstante (snijpunt) is. Het model lijkt nu ook daadwerkelijk op het Bosker 
model, met dien verstande dat geen log transformaties zijn toegepast en geen categorische 
variabelen (dummies) zijn gebruikt. De overeenkomst zit in de hoge waarde van de 
modelconstante, de grote T-waarde van de modelconstante en de lage R-kwadraat van het 
model. In minder sterke modellen zoals dit model en ook het Bosker-model, is de 
modelconstante (het snijpunt) vaak de meest dominante component. 
 
Tabel 5-5 Modelspecificaties; model met alleen “Bosker” omgevingsvariabelen met SPGV als aardbevingsindicator 

Methode SPGV als aardbevingsindicator bijdrage bij 
10% toename  Variabelen Coëfficiënten T-waarden 

afhankelijke variabele:     elasticiteit 
vraagprijs per m2       
        
Onafhankelijke variabelen:       
Snijpunt 5361 22,1   
banen per productieve Inwoner 121 2,08 -0,23% 
voorzieningen 108 5,58 0,45% 
geregistreerde misdrijven  -7,24 -7,59 0,97% 
bos/natuur (m2 per inwoner) 0,431 11,9 -0,10% 
percentage eengezinswoning -11,7 -6,93 2,87% 
percentage bouwjaar voor 2000 -10,4 -4,94 2,83% 
gemiddeld woonoppervlakte (m2) -6,36 -9,47 2,65% 
Gemiddeld energieverbruik -162 -19,2 0,01% 
SPGV  -34,6 -10,2 0,54% 
TOTAAL     10,0% 

N-waarnemingen 1889     

R-kwadraat 0,306     

Statistische significantie 
   Niet significant   

  90% betrouwbaarheid p < 0,1 
  95% betrouwbaarheid p < 0,05 
  99% betrouwbaarheid p < 0,01 
   

De model coëfficiënten lijken in niets meer op de model coëfficiënten in tabel 5.4. De 
coëfficiënten voor voorzieningen en geregistreerde misdrijven zijn zelfs van teken veranderd.  
Bos/natuur is ongeveer hetzelfde gebleven. De coëfficiënt voor percentage eengezinswoningen 
is verdrievoudigd, en de coëfficiënt van percentage bouwjaar voor 2000 is van teken 
veranderd. De coëfficiënt voor gemiddeld woonoppervlak is met een factor vier toegenomen. 
Ook de coëfficiënt van de SPGV is meer dan verdrievoudigd. 
 
Kortom, het wegnemen van de belangrijkste determinanten heeft grote gevolgen voor de model 
coëfficiënten van het model. De verschillende coëfficiënten zijn overigens (nog steeds) 
statistisch zeer significant.  
 
In dit geval is van een behoorlijk goed model een veel minder goed model gemaakt, en zijn de 
gevolgen duidelijk. Indien van een niet zo goed model (zoals dat van Bosker, herkenbaar aan een 
relatief lage R-kwadraat en een hoge T-waarde voor het snijpunt) een beter model zou worden 
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gemaakt, door het toevoegen van (sociaal economische) variabelen die er echt toe doen, dan 
gebeurt precies hetzelfde: Alle model coëfficiënten zullen waarschijnlijk behoorlijk veranderen, 
mogelijk enkel malen over de kop gaan zoals in dit voorbeeld, en zelfs mogelijk van teken 
veranderen. 
 

 3c: Een robuustheidstest uitvoeren  met een “grote” en met een “kleine” 5.7
gegevensset 

De commissie Waardedaling was zeer onder de indruk van het schatten van de model 
coëfficiënten met een set met de “meest prijsbepalende factoren”. Bij de  analyse in deze 
paragraaf bepalen we of dat terecht is, door te verkennen in hoeverre het weghalen van een 
aantal variabelen de coëfficiënt voor de SPGV ook daadwerkelijk zal beïnvloeden. Alle “Bosker” 
omgevingsvariabelen zijn uit het basismodel uit paragraaf 1.5 verwijderd (banen per 
productieve inwoner, voorzieningen, geregistreerde misdaden, hoeveelheid bos/natuur per 
inwoner), alsmede het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per 1000 inwoners. Het 
model is gemaakt met de resterende variabelen aangevuld met het gemiddeld energieverbruik 
(dat in het basismodel statistisch niet significant is). Het resultaat van het model na 
verwijdering van de “Bosker” variabelen is weergegeven in tabel 5.6.  
 
Tabel 5-6  Modelspecificaties; model zonder “Bosker” omgevingsvariabelen met SPGV als aardbevingsindicator 

Methode SPGV als aardbevingsindicator bijdrage bij 
10% toename  Variabelen Coëfficiënten T-waarden 

afhankelijke variabele:     elasticiteit 
vraagprijs per m2       
        
Onafhankelijke variabelen:       
Snijpunt     
krimp/groei huishoudens 9100 8,08 0,23% 
attractiviteit wonen 0,867 6,60 0,01% 
UK-index  -13,7 -17,3 -1,86% 
Inkomen per inkomensontvanger 78,4 48,7 8,34% 
percentage eengezinswoning -3,67 -5,14 -1,00% 
percentage bouwjaar voor 2000 -2,17 -4,99 -0,65% 
gemiddeld woonoppervlakte (m2) 11,1 10,8 5,10% 
Gemiddeld energieverbruik -12,1 -2,25 0,00% 
SPGV  -9,64 -4,25 -0,17% 
TOTAAL     10,0% 

N-waarnemingen 1889     

R-kwadraat 0,704     

Statistische significantie 
   Niet significant   

  90% betrouwbaarheid p < 0,1 
  95% betrouwbaarheid p < 0,05 
  99% betrouwbaarheid p < 0,01 
   

Een aantal model coëfficiënten zijn nagenoeg onveranderd. Het betreft dan de coëfficiënten voor 
de  UK-index (WW- en bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners), inkomen per 
inkomensontvanger en de SPGV. De verandering van deze coëfficiënten is minder dan 10%. De 
overige coëfficiënten zijn wel sterk veranderd en soms zelfs van teken gewisseld. De R-kwadraat 
is met 0,704 nog altijd zeer behoorlijk. Ook de elasticiteit verandert behoorlijk. In dit model 
speelt het gemiddeld woonoppervlak in vergelijking tot het basismodel een veel belangrijkere 
rol. Een verandering van 10% levert een 5% toename van de vraagprijs per vierkante meter. De 
bijdrage van een 10% toename van de SPGV levert (nog steeds) een daling van ca. 0,2% van de 
vraagprijs per vierkant meter op. 
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Uit dit model blijkt dat het weghalen van omgevingsvariabelen die er niet heel erg toe doen, de 
kern van het model niet echt verandert. De schatting van de coëfficiënten voor inkomens, UK-
index en SPGV is zeer robuust. Dit geldt uiteraard andersom ook. Bosker voegt aan zijn 
basismodel een aantal omgevingsvariabelen toe die er feitelijk niet heel erg toe doen, met als 
resultaat dat de coëfficiënten niet erg veranderen. Maar in geval van Bosker heeft het resultaat 
niets met robuustheid te maken. De omgevingsvariabelen zijn “gerecycled” uit de matching 
methodiek. Het resultaat is een WC-eend achtige zelfaanprijzing door een ogenschijnlijk goed 
robuust resultaat.  Het is echter nagenoeg zeker dat als Bosker ook daadwerkelijk sociaal 
economische variabelen had gebruikt bij deze controletesten, het resultaat er heel anders had 
uitgezien. Het effect daarvan wordt in de volgende paragraaf gedemonstreerd. 
 

 3d: Het basismodel zonder de belangrijkste determinanten (gemiddeld 5.8
inkomen per inkomensontvanger en UK-index) met de SPGV als 
aardbevingsindicator. 

De enige modificatie ten opzichte van het basismodel uit paragraaf 5.5 is het verwijderen van de 
belangrijkste determinant en (gemiddeld inkomen per inkomensontvanger en UK-index). Het 
resultaat is weergegeven in tabel 5.7. Ook in dit model is – ter vergelijking met het basismodel – 
het snijpunt op nul gesteld. 
 
Tabel 5-7 Modelspecificaties; basismodel zonder belangrijke determinanten  (inkomens en UK-index), SPGV als aardbevingsindicator 

Methode SPGV als aardbevingsindicator bijdrage bij 
10% toename  Variabelen Coëfficiënten T-waarden 

afhankelijke variabele:     elasticiteit 
vraagprijs per m2       
        
Onafhankelijke variabelen:       
Snijpunt   

 
  

krimp/groei huishoudens 19146 11,4 0,41% 
attractiviteit wonen -2,39 -9,71 -0,01% 
banen per productieve Inwoner 319 5,82 0,55% 
AO-index -20,6 -19,5 -2,49% 
voorzieningen 235 9,86 -0,89% 
geregistreerde misdrijven  3,62 3,70 0,45% 
bos/natuur (m2 per inwoner) 0,09 2,45 0,02% 
percentage eengezinswoning 9,37 6,58 2,12% 
percentage bouwjaar voor 2000 -0,40 -0,66 -0,10% 
gemiddeld woonoppervlakte (m2) 27,0 22,1 10,34% 
SPGV  -27,3 -8,18 -0,39% 
TOTAAL     10,0% 

N-waarnemingen 1889     

R-kwadraat 0,392     

Statistische significantie 
   Niet significant   

  90% betrouwbaarheid p < 0,1 
  95% betrouwbaarheid p < 0,05 
  99% betrouwbaarheid p < 0,01 
   

Ook in deze variant is er sprake van een aardverschuiving in de waarde van de verschillende 
coëfficiënten.  De objectvariabele gemiddeld woonoppervlak lijkt de rol in het model over te 
nemen van de omgevingsvariabele gemiddeld inkomen per inkomensontvanger. Percentage 
bouwjaar voor 2000 is niet meer statistisch significant en bos/natuur per inwoner is 
nauwelijks statistisch significant. De R-kwadraat van het model is bijna gehalveerd en de model 
coëfficiënt voor de SPGV bijna verdrievoudigd. In tegenstelling tot paragraaf 5.7 waar vijf 
minder belangrijke variabelen werden verwijderd zonder noemenswaardige gevolgen voor de 
coëfficiënt van de SPGV, blijkt dat het verwijderen van twee sleutelvariabelen een enorme 
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impact heeft op de structuur en de coëfficiënten van het resterende model. De coëfficiënt van de 
SPGV wordt drie keer zo hoog. Dit geeft tevens ongeveer weer wat het effect zou zijn van het 
toevoegen van deze twee variabelen aan het Bosker model. 
 

 3e: Het basismodel met snijpunt en met de SPGV als aardbevingsindicator. 5.9
Het gebruiken van een matig lineair regressie model met snijpunt kan een onjuiste inschatting 
van de model coëfficiënten tot gevolg hebben, in het bijzonder als er sprake is van collineariteit 
tussen de modelvariabelen onderling en model variabelen en het intercept (snijpunt; zie o.a. 
Simon and  Lesage (1988),  Belsley (1987) en Belsley et al (1980). In het standaardmodel bestaat 
het vermoeden voor collineariteit tussen snijpunt en banen per productieve inwoner. Dit soort 
problemen leidt tot inaccurate schattingen van de model coëfficiënten en zijn met 
standaardtechnieken en standaard software (zoals SPSS en SAS) lastig op te sporen. Door het 
standaardmodel met en zonder snijpunt te berekenen worden de verschillen duidelijk en wordt 
inzichtelijk of de coëfficiënt voor de SPGV hierdoor verandert. Tabel 5.8 geeft het basismodel 
mét snijpunt. 
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Tabel 5-8  Modelspecificaties; basismodel met snijpunt en SPGV als aardbevingsindicator 

Methode SPGV als aardbevingsindicator bijdrage bij 
10% toename  Variabelen Coëfficiënten T-waarden 

afhankelijke variabele:     elasticiteit 
vraagprijs per m2       
        
Onafhankelijke variabelen:       
Snijpunt 531 3,07   
krimp/groei huishoudens 5971 5,15 0,21% 
attractiviteit wonen 1,02 6,05 0,01% 
banen per productieve Inwoner 26,0 0,71 0,07% 
UK-index -14,2 -15,8 -2,67% 
AO-index -1,9 -2,47 -0,39% 
Inkomen per inkomensontvanger 76,2 37,9 11,3% 
Voorzieningen -28,2 -1,78 0,18% 
geregistreerde misdrijven  1,68 2,59 0,35% 
bos/natuur (m2 per inwoner) 0,318 13,6 0,11% 
percentage eengezinswoning -4,97 -4,85 -1,87% 
percentage bouwjaar voor 2000 -1,54 -4,06 -0,64% 
gemiddeld woonoppervlakte (m2) 5,65 3,97 3,60% 
SPGV  -9,39 -4,22 -0,23% 
TOTAAL     10,0% 

N-waarnemingen 1889     

R-kwadraat 0,739     

Statistische significantie 
   Niet significant   

  90% betrouwbaarheid p < 0,1 
  95% betrouwbaarheid p < 0,05 
  99% betrouwbaarheid p < 0,01 
   

Uit de resultaten blijkt dat er mogelijk sprake is van interferentie tussen het snijpunt en banen 
per productieve inwoner en met krimp/groei huishoudens. In het basismodel mét snijpunt zijn 
de coëfficiënten voor de beide variabelen behoorlijk anders en we zien zelfs dat banen per 
productieve inwoner niet statistisch significant in het model mét snijpunt. Ook blijkt dat de 
coëfficiënt van de SPGV iets lager is geschat als in het model zonder snijpunt. De afwijking valt 
met rond 4% nog mee. Het basismodel blijkt robuust voor toepassing mét of zonder snijpunt. 
Dit gaat wel ten koste van de variabele banen per productieve inwoner. 
 

 3f: Het basismodel gesorteerd en gefragmenteerd in vijf segmenten. 5.10
Het basismodel kan nog verder onderzocht worden door het model te fragmenteren in kleinere 
secties door middel van een sortering op standaard storingen (gestandaardiseerd verschil tussen 
voorspelde en werkelijke waarde). In paragraaf 5.5 is verondersteld dat de kans dat er nog 
variabelen zijn die belangrijk zijn voor het verklaren van variantie in het model niet heel erg 
groot is. De niet-verklaarde variantie zal meer een gevolg zijn van inconsistentie in de variabelen 
en non-lineariteit tussen de verklarende variabelen en afhankelijke variabele.  Dit aspect wordt 
met de sortering en fragmentatie onderzocht. Figuur 5.1 geeft schematisch aan wat deze aanpak 
– in een multidimensionaal vlak waarvan figuur 1 een tweedimensionale vereenvoudiging is – 
beoogt te doen. 
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Figuur 5-1 Fragmentatie in segmenten van een niet lineair model in secties 

 
Dit geeft onder verwijzing naar Young (2018)tevens invulling aan de opmerking van Bosker et al 
over het toetsen van modellen op robuustheid. We hebben de opmerkingen en suggesties van 
Young – zie hiervoor details  in Young, Kroeger & Muñoz (2013), Young (2018); Muñoz & Young 
(2018)  en ook in Mason en Perreault (1991) toegepast in de vorm van deze fragmentatie 
methode om beter grip te krijgen op betekenis, belang en robuustheid  van de toegepaste 
variabelen in de verklarende modellen. Indien het model (of voorspellende variabelen hiervan) 
niet helemaal lineair zouden zijn met de afhankelijke variabele over het gehele bereik, dan kan 
dit een verbetering van de modelfit tot gevolg hebben. Nieuwe schattingen van de coëfficiënten 
per sectie en geeft bovendien een standaard deviatie van de schattingen van de verschillende 
model coëfficiënten. Hoe beter het oorspronkelijke model werkt, des te minder de afwijking zal 
zijn, des te lager de standaard deviatie, des te robuuster een variabele in het model zit. 
Variabelen die niet lineair in het multidimensionale oorspronkelijke vlak zitten, krijgen nu een 
grotere standaard deviatie omdat de model coëfficiënten hiervan voor elk van de fragmenten net 
even iets anders zijn. De meer robuuste lineaire variabelen hebben in elk segment nagenoeg 
dezelfde coëfficiënt met als gevolg een kleine standaard deviatie. Tabel 5.9 geeft het resultaat 
weer van deze exercitie. 
 
Tabel 5-9  Modelspecificaties basismodel na sorteren op standaard storingen en fragmentatie in 5 segmenten 

Variabelen Coëfficiënten T-waarden St Dev RSD 
Snijpunt   NS     
krimp/groei huishoudens 7142 15,5 639 9,0% 
attractiviteit wonen 0,943 14,3 0,189 20,0% 
banen per productieve Inwoner 33,6 3,7 71,5 222,9% 
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UK-index -12,7 -37,0 1,32 -10,4% 
AO-index -2,10 -6,4 0,432 -20,5% 
Inkomen per inkomensontvanger 79,3 88,6 3,23 4,1% 
voorzieningen -23,5 -3,8 14,54 -60,8% 
geregistreerde misdrijven  1,75 6,7 0,571 32,6% 
bos/natuur (m2 per inwoner) 0,329 37,3 0,034 10,3% 
percentage eengezinswoning -3,81 -9,0 0,630 -16,4% 
percentage bouwjaar voor 2000 8,72 15,7 1,65 19,0% 
gemiddeld woonoppervlakte (m2) -1,44 -10,6 0,319 -22,1% 
SPGV  -9,73 -11,9 0,842 -8,6% 
          
R-kwadraat   0,978       
N 5 x 360       
 
Uit de relatieve standaard deviatie (RSD) blijkt dat een aantal variabelen niet lekker in het 
model zitten. Het betreft dan vooral banen per productieve inwoner, voorzieningen en 
geregistreerde misdrijven. De meest stabiele verklarende variabelen zijn krimp/groei 
huishoudens, de UK-index, gemiddeld inkomen per inkomensontvanger, hoeveelheid 
bos/natuur per inwoner en ook de aardbevingsindicator SPGV. De model coëfficiënten zijn 
door deze bewerking niet veranderd en robuust voor het effect van een dergelijke bewerking. 
Verder blijkt de R-kwadraat van elk segment zeer hoog is. Dit onderschrijft de veronderstelling 
dat de niet-verklaarde variantie vooral een gevolg is van inconsistentie in de variabelen en non-
lineariteit. Zowel aan de voorzijde als de achterzijde van de sortering zijn 45 waarnemingen niet 
in beschouwing genomen omdat dit mogelijk uitbijters zijn in het basis-MACRO-model. 
 
Het basis-MACRO-model kan niet verder geoptimaliseerd worden door toevoeging van 
variabelen. De schatting van de coëfficiënt van de SPGV is zeer consistent en robuust ondanks 
verschillende bewerkingen die worden toegepast, door het verwijderen van variabelen. De 
reikwijdte van het model is geografisch superieur aan alle andere modellen, waaronder Bosker, 
omdat het geldig is voor alle gemeenten in Nederland.  
 

 3g: Het basis-MACRO-model berekend voor verschillende jaargangen 5.11
Uit de bewerking uit de voorgaande paragrafen zou blijken dat het tijdselement redelijk tot goed 
verdisconteerd is door gebruik van een aantal jaardynamische variabelen, die het tijdseffect 
zouden moeten ondervangen. De proef op de som is om de gegevens set in jaargangen op te 
delen en elk van van deze jaargangen afzonderlijk de model coëfficiënten te berekenen. Doordat 
de statistische kracht van het model minder wordt is het gevolg waarschijnlijk dat de variabelen 
die nu al nauwelijks significant zijn niet langer statistisch significant zijn en uit het model vallen. 
Tabel 5.10 geeft de coëfficiënten weer van de variabelen die statistisch significant zijn. Tabel 5.11 
geeft de T-waarden weer van deze variabelen. 
 
Uit de resultaten blijkt is dat er verloop is van de model coëfficiënten over tijd. Met name de 
SPGV neemt behoorlijk af in de periode 2013-2015, waarna de coëfficiënten zich stabiliseren. 
Uit het verloop van de tijdreeks blijkt dat effect van de zware aardbeving in Huizinge goed 
zichtbaar is in 2013. In de jaren nadien zwakt het effect af om vervolgens weer enigszins toe te 
nemen. Mogelijk als gevolg van de zware aardbeving bij Zeerijp. De waardedaling die met de 
hier bepaalde coëfficiënten geschat kan worden is voor 2017 echter nog steeds aanzienlijk hoger 
dan de door Bosker berekende waardedaling. Wel blijkt dat ook de statistische significantie van 
de SPGV snel afneemt. In 2017 is de SPGV nog maar net statistisch significant. 
 
Grosso mode zijn de verschillen niet zo heel groot tussen de bepalende coëfficiënten voor ieder 
jaar. Het is niet onlogisch dat voor de gehele periode van 5 jaar het basis-macro-model een 
redelijk goed model is voor de bepaling van de prijs per vierkante meter. De opgave is echter 
niet om de prijs per vierkante meter te berekenen, maar om een degelijke schatting te krijgen 
voor de coëfficiënt van de SPGV. En deze blijkt dus trend dynamisch te zijn en moet – gelet op 
de verschillen – per jaargang worden berekend. 
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Tabel 5-10 Model coëfficiënten van het basis-MACRO-model na verdeling in 5 jaargangen 

Model coëfficiënten 2013 2014 2015 2016 2017 
Snijpunt           
krimp/groei huishoudens 4963 10318 12331 15497 4516 
attractiviteit wonen 1,11 1,10 1,18 0,934 0,853 
banen per productieve Inwoner           
UK-index -12,5 -11,8 -13,4 -13,5 -7,98 
AO-index           
Inkomen per inkomensontvanger 70,2 73,0 73,7 84,7 105 
voorzieningen     -52,5     
geregistreerde misdrijven      2,51     
bos/natuur (m2 per inwoner) 0,352 0,299 0,262 0,361 0,334 
percentage eengezinswoning -3,45 -3,43 -4,53 -4,19 -2,95 
percentage bouwjaar voor 2000 9,44 12,2 11,2 8,62   
gemiddeld woonoppervlakte (m2)   -1,99 -2,32 -2,40 -3,50 
Gemiddeld energieverbruik -21,1 -43,4 -34,4     
SPGV -17,6 -13,0 -8,66 -7,47 -7,79 
  
Tabel 5-11  T-waarden van de model coëfficiënten van het basis-MACRO-model na verdeling in 5 jaargangen 

model coëfficiënten 2013 2014 2015 2016 2017 
Snijpunt           
krimp/groei huishoudens 1,99 3,91 4,74 5,60 2,23 
attractiviteit wonen 4,20 4,10 3,34 3,28 3,03 
banen per productieve Inwoner           
UK-index -8,37 -7,50 -7,58 -8,33 -6,03 
AO-index           
Inkomen per inkomensontvanger 20,2 21,3 20,2 25,90 39,8 
voorzieningen     -1,63     
geregistreerde misdrijven      1,84     
bos/natuur (m2 per inwoner) 7,97 6,57 5,63 7,55 5,89 
percentage eengezinswoning -2,58 -2,44 -2,37 -2,85 -1,76 
percentage bouwjaar voor 2000 4,74 5,77 5,46 4,15   
gemiddeld woonoppervlakte (m2)   -2,25 -2,70 -2,87 -3,52 
Gemiddeld energieverbruik -1,95 -2,83 -2,44     
SPGV -3,56 -2,84 -1,98 -1,67 -1,63 
n-waarnemingen 370 369 381 383 386 
R-kwadraat 0,726 0,729 0,764 0,765 0,757 

Statistische significantie 
 Niet significant   

90% betrouwbaarheid p < 0,1 
95% betrouwbaarheid p < 0,05 
99% betrouwbaarheid p < 0,01 

 
Dit betekent dus dat voor elke jaargang afzonderlijk de coëfficiënten voor de SPGV zullen 
worden berekend en dat ook het percentage waardedaling voor elke jaargang met de 
verschillende coëfficiënten zal worden berekend. 
 
Overigens is het op basis van verschillen tussen berekende en werkelijke waarde gesorteerde en 
gefragmenteerde basis-MACRO-model niet tijd-dynamisch. Voor elke van de verschillende 
fragmenten van 380 waarnemingen kan het gemiddelde van de jaargang worden berekend. Bij 
een tijd dynamische serie zou jaargang dan een “omitted variabele” zijn, die (deels) 
verantwoordelijk is voor de verschillen tussen de werkelijke en de berekende waarde. Uit tabel 
5.12 blijkt dat dit niet het geval is. 
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Tabel 5-12  gemiddelde van de jaargangen van de op verschil tussen berekende en werkelijke waarde gesorteerde fragmenten 

Gesorteerd fragment Aantal waarnemingen Gemiddelde van 
jaargangen 

1 380 2015,01 
2 380 2015,14 
3 380 2015,06 
4 380 2014,90 
5 380 2014,89 
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6 Het effect van de keuze van een 
aardbevingsindicator: wat beweegt de 
consument? 

In de eerste hoofdstukken van deze notitie is betoogd dat een goede aardbevingsindicator in de 
eerste plaats een weerspiegeling dient te zijn van  het consumentengedrag bij koop en verkoop 
van woningen. Dat betekent dat de technisch meest perfecte indicator niet persé ook de 
indicator zal zijn die het koopgedrag het best reflecteert. 
 
Uit hoofdstuk 5  is gebleken dat een indicator voor aardbevingen statistisch significant blijkt te 
zijn in een landelijke model waarmee op gemeente niveau de prijs per vierkante meter van 
woningen kan worden verklaard. Er zijn echter verschillende indicatoren denkbaar die een 
indicatie kunnen geven voor aardbevingen in een gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld 

• Totaal aantal aardbevingen in een gebied 
• Aantal aardbevingen per hectare 
• Aantal voelbare aardbevingen in een gebied 
• (al dan niet cumulatief) percentage door aardbevingen beschadigde woningen in een 

gebied 
• (al dan niet cumulatief) percentage van buitenaf zichtbaar beschadigde woningen in een 

gebied 
• Grondversnelling of cumulatieve grondsnelheid of grondversnelling op een plaats of in 

een gebied, berekend aan de hand van diverse methoden; 
• Voor bodemtype (met de VS30 schuifsnelheid) gecorrigeerde grondsnelheid of 

grondversnelling op een plaats of in een gebied. 
• Een “imago” variabele 
• Eem combivariabele, samengesteld uit bovenstaande variabelen. 

 
Er is dus een veelvoud van mogelijkheden, die allemaal verschillende uitkomsten opleveren (in 
de vorm van model coëfficiënten met daaraan gerelateerde waardedaling) indien toegepast in 
een verklarend model. Uit de beschouwingen in hoofdstuk 5 blijkt dat een aardbevingsindicator 
redelijk “stevig” in het model zit maar dat het “verklarende belang” hiervan niet zo heel groot is. 
Juist daarom kan de bijdrage van elke van de verschillende variabelen aan het model in de vorm 
van de bijbehorende model coëfficiënten nogal uiteenlopen. Model technisch zijn dit kleine 
details, echter voor de gedupeerden vertaalt de model coëfficiënt zich direct in een (te 
compenseren) waardedaling en hierbij gaat het dan om grote bedragen. Het is dus van belang 
om goed  te kijken naar het “data  generating proces”. Hoe komen kopers en verkopers van 
woningen aan hun informatie en hoe wordt deze gebruikt in de vaststelling van vraag- en 
transactieprijzen?  
 
Een van de conclusies uit hoofdstuk 3 is dat  het percentage door aardbevingen beschadigde 
woningen een goede indicatie is voor “wat er te wachten staat” en dus lijkt de waardedaling als 
gevolg van aardbevingen een reflectie van het percentage beschadigde woningen.  Verder blijkt 
er een redelijk sterk verband te bestaan tussen “percentage schade aan woningen door 
aardbevingen” en de met seismische modellen berekende SPGV (cumulatieve grondsnelheid). 
Zo bezien zou de SPGV  een redelijke proxy kunnen zijn voor de wijze waarop kopers en 
verkopers het risico voor aardbevingen in hun vraag- en transactieprijzen verdisconteren. 
 
Aan de andere kant zien we dat Bosker het percentage door aardbevingen beschadigde 
woningen niet gebruikt als modelvariabele, maar alleen om op een vrij willekeurige manier het 
risicogebied van het referentiegebied te onderscheiden, namelijk door een 20% drempel 
hiervoor op te werpen (zie ook hoofdstuk 7). In hoofdstuk 4.1.1. is aangetoond dat dit onder 
andere discutabel is omdat  het percentage bewoners in een koopwoning dat melding doet van 
schade veel groter is dan het percentage bewoners in een sociale huurwoning dat melding doet 
van schade. In die zin zou sowieso een correctie van deze schade percentages noodzakelijk zijn 
om een begrenzing op deze manier vast te stellen. Bosker vindt vervolgens wel een gebieds- of 
imago effect binnen het gehele op 20 procent schademeldingen afgegrensde gebied. In het basis-
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MACRO-model wordt de variabele “attractiviteit wonen” gebruikt om dit “imago-effect” te 
ondervangen. In het basis-MACRO-model is dit echter geen aardbevingsindicator maar geeft 
deze indicator generiek weer welke plaatsen wél en welke plaatsen juist niet populair zijn om te 
wonen. Daarbij kunnen aardbevingen een rol spelen, maar daarnaast zijn er vele andere imago-
effecten denkbaar die niet of nauwelijks van elkaar te scheiden zijn. 
 
Meer voor de hand zou liggen om te bepalen in hoeverre het percentage schade aan woningen 
door aardbevingen een bruikbare aardbevingsindicator zou kunnen zijn in een hedonisch 
prijsmodel. Deze indicator is de meest voor de hand liggend trait-d’union tussen model en 
gedrag en zou dus op zijn minst getest moeten worden op bruikbaarheid in een model. Tot nu 
toe heeft alleen Koster (2016) dit gedaan. Na (deels gefundeerde) kritiek op zijn model heeft 
deze benadering geen vervolg gekregen, ook in verband met de terughoudendheid van NAM bij 
het vertrekken van gedetailleerde schade gegevens. 
 
Vanuit de technische kant kan beoordeeld worden hoe stevig een variabele in een model zit (T-
waarde), hoeveel van de variantie in de prijs per vierkante meter er mee wordt verklaard en hoe 
robuust de variabele is ten aanzien van toevoegen en wegnemen van andere verklarende 
variabelen. In de voorgaande paragrafen is vastgesteld dat de SPGV in technische zin een zeer 
bruikbare aardbevings indicator is. Behoorlijk significant en behoorlijk robuust. De bijdrage aan 
de verklaring van de variantie is sowieso niet heel erg groot.  
Langs deze weg is het in ieder geval mogelijk om een indruk te krijgen van de prestaties van de 
verschillende variabelen in een hedonisch prijsmodel. Aan de hand hiervan kan op technische 
gronden een keuze worden gemaakt en worden gematched met de bevindingen uit de praktijk. 
Hat basis-MACRO-model wordt hiertoe geladen met een drietal aardbevingsindicatoren en de 
effecten op de model coëfficiënten, de T-waarden, de model R-kwadraat en de resulterende 
percentages waardedaling worden beschouwd. Het “grote” basis-MACRO-model (zoals 
beschreven in hoofdstuk 5.5.) wordt hiervoor gebruikt, ondanks de verschillen in individuele 
model coëfficiënten bij verschillende modellen voor elke jaargang. Uit het grote model is immers 
gebleken dat na sorteren en fractioneren er geen sprake is van een tijd trend. 
Als aardbevings indicatoren worden gebruikt: 

1. De SPGV (het “basis MACRO-model”) 2013-2017 
2. De Δ-SPGV, oftewel de jaarlijkse toename van de SPGV, gesommeerd over drie jaar over 

de periode 2011-2017. Deze variant heeft dus een “geheugen” van drie jaar, andere 
varianten zijn mogelijk. 

3. Het cumulatieve percentage door aardbevingen beschadigde woningen. Beschikbaar uit 
openbare gegevens voor de periode tussen 2013 en 2016, waarbij de laatste 5 maanden 
van 2016 zijn geëxtrapoleerd op basis van de gegevens van de voorgaande maanden. 

 
Tabel 6.1 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de drie modellen (model 
coëfficiënten, T-waarden en R-kwadraat. 
 
De coëfficiënten veranderen het meest in het model met het cumulatieve percentage door 
aardbevingen beschadigde woningen. Dat is op zich logisch omdat een hele jaargang (2017) 
ontbreekt. Zelfs met die beperkingen in achtgenomen zijn de veranderingen in de model 
coëfficiënten bij gebruik van andere aardbevingsvariabelen niet heel erg groot en dus goed 
vergelijkbaar. 
In tabellen 6.2. 6.3 en 6.4 zijn de percentages waardedaling als gevolg van het risico op 
aardbevingen voor elk van deze drie variabelen weergegeven, voor de verschillende jaargangen. 
Wellicht ten overvloede merken we op dat we niet pretenderen dat de hier gepresenteerde cijfers 
per gemeente de ‘juiste’ waardedaling per gemeente weergeven; daarvoor is het gebruikte 
MACRO model niet nauwkeurig genoeg. Het gaat er wel om dat de verschillen duidelijk worden 
die binnen een en hetzelfde model een gevolg zijn van de keuze voor een specifieke 
aardbevingsindicator.  
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Tabel 6-1  Kengetallen van het basis-MACRO model uitgevoerd met drie verschillende aardbevingsindicatoren 

3 aardbevings 
indicatoren Coëfficiënten T-waarden 

Variabelen SPGV Δ-SPGV % schade SPGV Δ-SPGV 
% 
schade 

Snijpunt             
KRIMP huishoudens 7328 7452 8910 6,79 6,90 6,73 
attractiviteit wonen  1,06 1,04 1,15 6,27 6,15 6,18 
BANEN per productieve 
Inwoner 66,4 57,3   1,86 1,63   

UK-index -13,0 -13,7 -14,6 -14,4 -16,1 -16,9 
AO-index -1,68 -1,66 -1,51 -2,15 -2,11 -1,79 
inkomen per 
inkomensontvanger 79,2 79,0 74,2 44,8 44,6 37,7 

Z-scores voorzieningen -27,0 -26,4 -38,7 -1,69 -1,66 -2,29 
criminaliteit per inwoner 1,42 1,81 2,49 2,14 2,80 3,71 
natuur/inwoner 0,308 0,306 0,306 13,2 13,1 12,5 
Percentage 
eengezinswoning -3,79 -3,62 -3,62 -4,05 -3,88 -3,65 

percentage bouwjaar voor 
2000 9,14 8,92 9,86 9,00 9,04 9,52 

gemiddeld 
Woonoppervlak m2 -1,79 -1,60 -1,06 -4,33 -4,22 -2,71 

SPGV -9,81     -4,41     
Δ-SPGV   -31,2     -3,47   
% schade aan woningen     -373     -3,99 
              
n-waarnemingen 1889 1889 1503       
R-kwadraat 0,738 0,737 0,739       
Niet significant   
90% betrouwbaarheid p < 0,1 
95% betrouwbaarheid p < 0,05 
99% betrouwbaarheid p < 0,01 

 
Tabel 6-2 waardedalingen van woningen berekend met  het basis-MACRO met SPGV als aardbevingsindicator 

Gemeente 2013 2014 2015 2016 2017 Bosker 2019 
Appingedam -8,7% -9,4% -10,4% -10,8% -11,4% -4,9% 
Bedum -6,5% -7,2% -7,6% -7,8% -8,1% -3,7% 
De Marne -2,2% -2,4% -2,6% -2,7% -2,8% -1,5% 
Delfzijl -6,2% -6,8% -7,5% -7,7% -8,2% -1,8% 
Eemsmond -7,9% -8,6% -9,0% -9,2% -9,6% -4,9% 
Groningen  -5,2% -4,0% -4,5% -4,8% -5,0% -1,7% 
Haren -3,8% -4,3% -4,6% -4,8% -5,0% 0,0% 
Hoogezand-Sappemeer -4,6% -5,4% -5,9% -6,3% -6,5% -1,6% 
Loppersum -14,5% -15,6% -16,4% -16,7% -17,3% -10,2% 
Menterwolde         -5,2% -1,6% 
Oldambt     -3,0% -3,1% -3,3% -1,5% 
Slochteren -6,7% -7,8% -8,8% -9,2% -9,6% -3,3% 
Ten Boer -8,7% -9,7% -10,3% -10,6% -11,0% -4,3% 
Veendam -3,0% -3,4% -3,7% -3,9% -4,0% 0,0% 
Winsum -4,2% -4,6% -4,9% -5,0% -5,2% -2,3% 
Zuidhorn -2,3% -2,5% -2,7% -2,8% -2,9% -1,5% 
gemiddeld ONGEWOGEN -6,0% -6,5% -7,1% -7,3% -7,6% -3,0% 
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Tabel 6-3 waardedalingen van woningen berekend met  het basis-MACRO met Δ-SPGV als aardbevingsindicator 

Gemeente 2013 2014 2015 2016 2017 Bosker 2019 
Appingedam -11,7% -10,9% -12,5% -8,4% -7,5% -4,9% 
Bedum -8,1% -8,1% -7,2% -4,7% -3,3% -3,7% 
De Marne -2,8% -3,0% -3,0% -2,0% -1,6% -1,5% 
Delfzijl -9,1% -9,0% -10,2% -7,2% -6,6% -1,8% 
Eemsmond -11,3% -12,2% -11,4% -6,0% -4,5% -4,9% 
Groningen  -2,1% -4,3% -4,7% -4,6% -3,2% -1,7% 
Haren -3,2% -3,5% -3,5% -2,6% -1,7% 0,0% 
Hoogezand-Sappemeer -6,0% -7,3% -8,5% -7,3% -5,1% -1,6% 
Loppersum -17,5% -18,1% -15,2% -9,5% -7,4% -10,2% 
Menterwolde         -3,0% -1,6% 
Oldambt     -3,7% -2,9% -2,4% -1,5% 
Slochteren -8,1% -9,4% -10,8% -9,2% -6,8% -3,3% 
Ten Boer -11,4% -12,0% -11,8% -7,6% -5,1% -4,3% 
Veendam -3,5% -3,8% -4,3% -3,5% -2,8% 0,0% 
Winsum -5,1% -5,5% -4,9% -3,1% -2,3% -2,3% 
Zuidhorn -2,8% -3,0% -2,9% -2,0% -1,5% -1,5% 
gemiddeld ONGEWOGEN -7,3% -7,9% -7,9% -5,6% -4,2% -3,0% 

 
 
Tabel 6-4 waardedalingen van woningen berekend met  het basis-MACRO met % beschadigde woningen als aardbevingsindicator 

Gemeente 2013 2014 2015 2016 Bosker 2019 
Appingedam -2,1% -6,4% -9,6% -10,2% -4,9% 
Bedum -4,2% -9,3% -10,9% -13,6% -3,7% 
De Marne -1,5% -4,4% -6,1% -7,4% -1,5% 
Delfzijl -1,9% -7,3% -10,7% -11,7% -1,8% 
Eemsmond -6,9% -11,5% -13,9% -17,8% -4,9% 
Groningen  -0,1% -0,6% -1,0% -1,7% -1,7% 
Haren 0,0% -0,1% -0,7% -0,7% 0,0% 
Hoogezand-Sappemeer -0,2% -2,9% -8,9% -9,2% -1,6% 
Loppersum -7,7% -12,0% -19,7% -23,3% -10,2% 
Menterwolde         -1,6% 
Oldambt     -0,9% -1,5% -1,5% 
Slochteren -2,4% -9,1% -12,4% -15,0% -3,3% 
Ten Boer -6,0% -13,5% -15,4% -19,8% -4,3% 
Veendam 0,0% -0,1% -0,4% -0,7% 0,0% 
Winsum -2,6% -8,3% -9,6% -11,8% -2,3% 
Zuidhorn -0,1% -0,7% -1,3% -2,1% -1,5% 
gemiddeld ONGEWOGEN -2,6% -6,2% -8,6% -10,4% -3,0% 

 
De tabellen 6.2, 6.3 en 6.4 laten zeer duidelijk zien dat aardbevingsindicatoren die 
ogenschijnlijk model technisch vergelijkbare eigenschappen en kwaliteiten hebben, met 
hetzelfde basis-MACRO-model zeer verschillende resultaten produceren voor wat betreft het 
percentage waardedaling als gevolg van het risico op aardbevingen. Tabel 6.2 (met de SPGV als 
aardbevingsindicator) laat een nagenoeg stabiele reeks zien tussen 2013 en 2017 die iets 
oploopt. De ongewogen waardedaling in 2017 bedraagt hier -7,6%. Tabel 6.3 (met de Δ-SPGV als 
aardbevingsindicator) laat juist een aflopende reeks zien, die in zekere mate overeenkomt met 
de waardedaling die door Bosker wordt gepostuleerd. De waardedaling in 2017 bedraagt hier -
4,2%. In Tabel 6.4 tenslotte geeft de aardbevingsindicator “cumulatief percentage beschadigde 
woningen” een sterk stijgende reeks te zien met de hoogste waardedaling in 2016 (-10,4% 
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ongewogen)18. Wat op zich logisch is als het percentage woningen met schade over tijd snel 
cumulatief toeneemt. 
 
Een andere manier om zicht te krijgen op de validiteit van de verschillende indicatoren is het 
analyseren van de correlatie tussen modelmatig berekende indicatoren (zoals SPGV en de 
Bommer-variabele) en de schademeldingen. De uitkomsten op gemeenteniveau staan in 
onderstaande tabel 6.5: 
 
Tabel 6-5 Correlatie van aardbevingsindicatoren met het percentage woningen met schade 

Correlatie met percentage woningen met schade 

jaar 
Δ-SPGV-
DOST 

SPGV-
DOST 

SPGV-
BOMMER 

2013 0,868 0,861 0,673 
2014 0,858 0,812 0,534 
2015 0,896 0,895 0,668 
2016 0,792 0,872 0,626 
  
De verschillen in correlatie zijn aanzienlijk, en vormen een sterke aanwijzing dat de indicator op 
basis van Bommer die door Bosker gebruikt wordt slechts een beperkte afspiegeling is van de 
processen die tot prijsvorming in de woningmarkt leiden. Omdat het niet goed voorstelbaar is 
dat de hier beschouwde indicatoren in het model van Bosker (of andere modellen) WEL tot 
identieke percentages waardedaling zouden leiden, mag ons inziens de eis gesteld worden dat 
Bosker vergelijkbare tests doet als in dit hoofdstuk zijn gedaan.  
 
De keuze van deze technisch bijna identieke aardbevingsindicatoren zou ons inziens dus bepaald 
moeten worden door de relatie vast te stellen tussen consumentengedrag en 
aardbevingsindicator. Zonder een dergelijke analyse is een verantwoorde keuze van de “juiste” 
aardbevingsindicator überhaupt niet mogelijk. En ondanks het feit dat deze variabelen allen 
“robuust” en “statistisch zeer significant” in het model zitten is dat alleen maar een “kwalificatie 
eis” om de betreffende variabelen in overweging te nemen. Hieruit kan namelijk in het geheel 
niet worden afgeleid in hoeverre deze indicatoren ook daadwerkelijk het consumentengedrag 
reflecteren, daarvoor zijn aanvullende toetsen en criteria nodig. 
 

— 
18 De uitkomsten voor 2015 ligggen redelijk in lijn met de waardedaling die Koster (2016) vond; zie o.a. de Kam (2016) 
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7 Kritiek op de matching methode van Bosker 
 
Om woningen gelegen in het risicogebied te koppelen aan een vergelijkbare referentiewoning  
buiten het risicogebied elders in Nederland gebruikt Bosker een methode waarbij de woningen 
vergeleken worden op basis van 105 omgevingseigenschappen. Het idee is dan dat het 
prijsverschil tussen de gematchte woningen in risico- en referentiegebied geheel te verklaren is 
door verschillen in woningkenmerken tezamen met het effect van aardbevingen. Door te 
controleren voor de woningeigenschappen kan dan met een regressiemodel  het effect van 
aardbevingen in theorie worden geïsoleerd en gekwantificeerd. In  hoofdstuk 5 is reeds 
vastgesteld dat in de door Bosker gehanteerde set van omgevingseigenschappen de belangrijkste 
(sociaal economische) variabelen die het prijsverschil tussen woningen bepalen ontbreken. 
 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe nauwkeurig een matching methode eigenlijk is, met 
andere woorden, welke verschillen zijn er nog tussen woningen in een risicogebied en 
referentiegebied na matching en hoe relevant zijn deze in termen van percentage afwijking in 
woningprijs. Daarnaast bepalen we wat het effect van matching met een onvolledige set met 
omgevingsmerken is indien daarna ook de sociaal economische kenmerken worden beschouwd. 
Met deze aanpak wordt éérst gematched op omgevingskenmerken waarbij de afwijking tussen 
risico- en referentiegebied wordt bepaald voor de beste combinatie van risico- en 
referentiegebied. Vervolgens wordt deze beste combinatie getoetst op uitsluitend sociaal 
economische kenmerken. De afwijking tussen risico en referentie van de toetsing van deze 
combinatie (die geoptimaliseerd is op alleen omgevingskenmerken) wordt nu vergeleken met de 
beste combinatie indien á priori gematched zou zijn op sociaal economische kenmerken. 
Hiermee wordt in beeld gebracht of er verschillen zijn in sociaal economische kenmerken als 
hier indirect op wordt gematched (door alleen te optimaliseren voor omgevingskenmerken) of 
direct wordt gematched op sociaal economische kenmerken. 
 
De methoden die gehanteerd worden zijn ten opzichte van Bosker sterk vereenvoudigd. Ze zijn 
dan ook vooral bedoeld om de effecten van de werkwijze te illustreren en niet om de beste match 
tussen risico- en referentiegebieden te bepalen. Er wordt niet gematched op clusters van 20 
woningen, maar op CBS-buurten. De reden hiervoor is dat pas op buurtniveau volledige sets met 
sociaal economische gegevens beschikbaar zijn19. Aan de hand van deze negen sociaal 
economische kenmerken kan een buurt nauwkeurig worden gepositioneerd20. In totaal zijn er 
voor 2016 (het jaar waarmee de toetsing wordt uitgevoerd) van 8.761 buurten complete sociaal 
economische sets beschikbaar, die onderling gematched kunnen worden. Voor de toetsing op 
omgevingskenmerken is een set van 10 variabelen voor deze 8.761 buurten geselecteerd. Deze 
hebben betrekking op energieverbruik, bevolkingsdichtheid, afstand tot essentiële 
voorzieningen en criminaliteit. 
 
Alle sets zijn genormaliseerd met behulp van de Z-transformatie. Waar nodig zijn indicatoren 
voorafgaande aan de Z-transformatie nog log-getransformeerd om de verdeling te normaliseren. 
Hiermee worden eventuele afwijkingen tussen de verschillende variabelen vergelijkbaar 
gemaakt. 
Niet alleen zijn de data sets gereduceerd qua omvang. Ook wordt er een versimpelde matching 
methodiek gebruikt. In de regel wordt hiervoor een Propensity Score Matching (PSM) techniek 
gebruikt. In dit geval kan als matching algoritme gebruik gemaakt worden van correlatie. Echter 
een correlatieanalyse matched vooral op patroon. Daarom is gekozen om te matchen op de 

— 
19 Sociale indicatoren zijn gemiddelde leeftijd, percentage gescheiden, de single-ratio (aantal 
eenpersoonshuishoudens/aantal huishoudens met kinderen en het percentage Nederlanders met een niet-westerse 
migratieachtergrond. Economische indicatoren zijn het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger, de gemiddelde 
WOZ-waarde van de buurt, de inkomensspreiding (percentage hoge inkomens/percentage lage inkomens en de 
uitkeringsindex (aantal bijstands- en WW-uitkeringen per 1000 inwoners). Als negende indicator wordt het aantal 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per 1000 inwoners beschouwd. 
20 Hol, E. en J Stohr (2019). Gelijk Speelveld. Het belang van buurtonderzoeken door buurtbewoners. Ruimte & Wonen 
3(2) 
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absolute waarde som van de percentuele afwijking van de i variabelen tussen de verschillende 
buurten. 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  �𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠(
(𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )

𝑍𝑍𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑟𝑟

1

)) 

De beste combinatie is dan de laagste matching score tussen risicogebied en alle mogelijke 
referentiegebieden. Dit is een wat versimpelde variant van de PSM methode. 
 
Om te bepalen hoe groot de “fout” is tussen risico- en referentiegebied is gekozen voor een 
tweetal methodieken. Methode 1 gaat uit van lineaire regressie. In het meest optimale geval – bij 
de ideale combinatie van risico en referentie-  is de matching score nul. Als de punten van de 
verschillende indicatoren tegen elkaar worden uitgezet en er wordt een lineaire regressie 
uitgevoerd dan is het snijpunt 0; de richtingscoëfficiënt 1,000 en de R-kwadraat 1,000. Een 
rechte lijn met een hoek van 45 graden. In gevallen waar de matchingscore een waarde heeft > 
0, wijken deze kengetallen af van de “ideale” situatie (waarbij overigens het snijpunt altijd op 
nul wordt ingesteld; dus alleen de richtingscoëfficiënt en de R-kwadraat zijn de indicatoren die 
“the goodness of fit” bepalen). Hierbij wordt inzichtelijk dat er verschillen zijn maar onderlinge 
vergelijking van de afwijkingen is lastig te interpreteren. 
Methode 2 gaat uit van de door Hol en Stohr (2019) ontwikkelde methodiek, waarbij worden 
gekarakteriseerd aan de hand van “score sociaal” en “score economisch”. Score sociaal is de 
optelling van de som van de vier sociale indicatoren. Score economisch is de optelsom van de 
vier economische indicatoren. Elke buurt heeft daarmee dus een punt in een XY-vlak waarbij de 
X de score sociaal vertegenwoordigt en Y de score economisch. De afstand tussen deze punten 
voor risicogebied en (beste match met) referentiegebied kan eenvoudig berekend worden, en is 
een maat voor het verschil, en dus ook hoe goed de match is tussen beide gebieden. 
 
Als laatste stap kunnen de belangrijkste sociaal economische indicatoren voor de gepaarde 
risico- en referentiegebieden ingevoerd worden voor die indicatoren die opgenomen zijn in het 
basis-MACRO-model. Dat zijn gemiddeld inkomen per inkomensontvanger, UK (uitkerings) 
index en AO (arbeidsongeschiktheidsindex). Hiermee kan dan, ceterus paribus, het residuele 
verschil worden berekend in prijs per vierkante meter tussen de verschillende gematchte paren 
risico en referentiegebieden als percentage afwijking. 
 
In tabel 7.1 is weergegeven welke referentie gebieden de verschillende matching methoden 
opleveren voor een 50-tal risicogebieden die gelegen zijn in het aardbevingsgebied. 
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Tabel 7-1  Overzicht resultaten matching met verschillende technieken 

 
De selectie van de referentiegebieden beslaat een groter deel van Nederland dan de selectie die 
Bosker heeft gemaakt. Een groot deel ligt (net als bij Bosker)  in de periferie van Nederland, 
maar er zijn ook de nodige locaties die meer centraal in Nederland zijn gelegen. 
 
Figuur 7.11 laat zien hoe groot de sociaal economische afstand is tussen risico- en 
referentiegebieden die gekoppeld zijn aan de hand van sociaal economische kenmerken. Uit 
deze figuur blijkt dat de afstand het grootst is voor de meer stedelijke risicogebieden, zoals de 
stadscentra van Delfzijl en Appingedam en de buurten in Groningen. Hier zijn de verschillen 
extremer in het spectrum van de negen variabelen en is de keus aan gebieden met vergelijkbare 
karakteristiek dunner gezaaid. 
 
Figuur 7.2 laat zien hoe groot de afstand is tussen risico- en referentiegebieden die gekoppeld 
zijn aan de hand van omgevingskenmerken en die vervolgens op basis van sociaal economische 
kenmerken vergeleken worden. Voor de meeste gebieden blijkt dat de afstand tussen risico en 
referentiegebied groter te zijn dan wanneer deze uitsluitend op sociaal kenmerken worden 
gekoppeld.  
 
Figuur 7.3 laat tenslotte het verschil tussen figuur 7.1 en figuur 7.2 zien. De resultaten van figuur 
7.3 laten zien dat slechts voor 5 van de 51 buurten de koppeling volgens de 
omgevingseigenschappen methode een vergelijkbaar resultaat gaf in vergelijking met koppeling 
met alleen sociaal economische kenmerken. De mismatch voor sociaal economische indicatoren 
wordt dus groter als de koppelingsmethode wordt gehanteerd die Bosker gebruikt. 
 

tabel 1: overzicht resultaten matching met verschillende technieken

referentiegebied Gemeentenaam referentiegebied Gemeentenaam
Appingedam-Centrum Appingedam Eygelshoven-Kom Kerkrade Hekerbeek Valkenburg aan de Geul
Appingedam-Oost Appingedam Bakelgeert-Noord Boxmeer Krakeel Hoogeveen
Appingedam-West Appingedam Meerenburgh Lisse Nieuwe gagels Steenw ijkerland
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal Appingedam Raan-West Raalte Lekdijk Krimpenerw aard
Bedum Bedum Centrum Andijk Medemblik Meerssen Meerssen
Onderdendam Bedum Rutten-woonkern Noordoostpolder Tjerkwerd Súdw est-Fryslân
Verspreide huizen Bedum Bedum Giessendam Hardinxveld-Giessendam Opbroek Rijssen-Holten
Zuidwolde Bedum Thorn Maasgouw Bloemenbuurt Venlo
Eenrum De Marne Millingen aan de Rijn-Oost Berg en Dal Emmer-Compascuum Centrum Emmen
Kloosterburen De Marne De Brake Hellendoorn Alandsbeek-Oost Leusden
Kruisweg De Marne Hijum Leeuw arderadeel Verspreide huizen 't Harde Noord-West Elburg
Leens De Marne Smilde-Centrum Midden-Drenthe Griftebuurt Meppel
Pieterburen De Marne De Happert Leerinkstraat Doetinchem Drogteropslagen De Wolden
Ulrum De Marne Dedemsvaart-Noord Hardenberg Surhuizum Achtkarspelen
Verspreide huizen Leens De Marne Zenderen Borne Harich De Fryske Marren
Warfhuizen De Marne Hansweert - Kern Reimersw aal Eexterveenschekanaal Aa en Hunze
Wehe-Den Hoorn-West De Marne Kern Sluiskil Terneuzen Kruidenbuurt Bergen (NH.)
Zoutkamp De Marne Oude Gouw-Gommerwijk Enkhuizen Grootegast Grootegast
Bierum Delfzijl Bocholtz Simpelveld Hattemerbroek Oldebroek
Delfzijl-Centrum Delfzijl Nijlân Leeuw arden Voorsteralleekwartier Zutphen
Delfzijl-Noord Delfzijl Groenewoud-Noord Weert Centrum Leek en omgeving Leek
Delfzijl-West Delfzijl Hofkamp-Oost Almelo De Thij Oldenzaal
Farmsum Delfzijl Colijnsplaat Noord-Beveland Zeeheldenbuurt Waddinxveen
Fivelzigt Delfzijl Karveel Oost Lelystad Taalstraat en omgeving Vught
Godlinze Delfzijl Saturnusbuurt Velsen Waskemeer Ooststellingw erf
Holwierde Delfzijl Weurt-Zuid Beuningen Ballum Ameland
Meedhuizen Delfzijl Langeland Krimpen aan den IJssel
Spijk Delfzijl Vrijhoeve Waalw ijk Onstwedde Stadskanaal
Termunten Delfzijl Roosteren Echt-Susteren Tynaarlo Tynaarlo
Termunterzijl Delfzijl Haulerwijk Ooststellingw erf Augustinusga Achtkarspelen
Tuikwerd Delfzijl De Korte Akkeren-Nieuw Gouda Bangert Medemblik
Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) Delfzijl Millingen aan de Rijn-West Berg en Dal Verspreide huizen Meddo Wintersw ijk
Verspreide huizen Bierum Delfzijl Opeinde Smallingerland Verspreide huizen Gorredijk Opsterland
Wagenborgen Delfzijl Hengelo Bronckhorst Onstwedde Stadskanaal
Woldendorp Delfzijl Joure, Westermeer De Fryske Marren Tuk Steenw ijkerland
Kantens Eemsmond Augustinusga Achtkarspelen Broeksterwâld Dantumadiel
Roodeschool Eemsmond Winterswijk-Noordoost Wintersw ijk Boazum Littenseradiel
't Lage van de Weg Eemsmond Terwispel Opsterland Dalfsen-Ankummer-Es I Dalfsen
Uithuizen Eemsmond Den Dam Hellendoorn Leimuiden Kaag en Braassem
Uithuizermeeden Eemsmond Eibergen-West Berkelland Haulerwijk Ooststellingw erf
Usquert Eemsmond Dedemsvaart-Noord Hardenberg Twijzel Achtkarspelen
Verspreide huizen Kantens Eemsmond Triemen Kollumerland en Nieuw kruisland Roderwolde Noordenveld
Verspreide huizen Uithuizermeeden Eemsmond Mantgum Littenseradiel Verspreide huizen Nij Beets Opsterland
Warffum Eemsmond Overhoven Sittard-Geleen 1e Kruisdiep Emmen
Zandeweer Eemsmond Vriezenveenseweg e.o. Haghoek Oost Almelo Jorwert Littenseradiel
Badstratenbuurt Groningen Het Noorden Zw olle Columbusweg Amersfoort
Bangeweer Groningen Tijnje Opsterland Nieuwe gagels Steenw ijkerland
Beijum-Oost Groningen Emmeloord-Centrum-Centrum Oost Noordoostpolder Malburgen West Arnhem
Beijum-West Groningen Cereslaan Gooise Meren Boxtel-Noord Boxtel
Binnenstad-Noord Groningen Elinkwijk en omgeving Utrecht Centrum-Oud Roosendaal
Noorderhoogebrug Groningen Zonneveld Alphen aan den Rijn Osdorper Bovenpolder Amsterdam
Noorderplantsoenbuurt Groningen Rochusbuurt Eindhoven Spijkerboorbuurt Haarlem

MATCH met Sociaal economische kenmerken MATCH  met omgevingskenmerkenRisicogebied Gemeentenaam
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Figuur 7-1  Afstand tussen risico en referentie. Match met sociaaleconomische indicatoren. Afstand in Z- eenheden 
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Figuur 7-2 Afstand tussen risico en referentie. Match met sociaaleconomische indicatoren, na eerste matching met omgevingsindicatoren. 

Afstand in Z-eenheden 
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Figuur 7-3 Verschil in afstand per buurt tussen matching methodes: positief (groen) = SES methode is beter; Negatief (rood) = 

omgevingsmethode is beter. Afstand in Z-eenheden 
 
In tabel 7.2 zijn de residuele verschillen berekend die ontstaan in de prijs per vierkante meter  
tussen risicobuurten en referentiebuurten als gevolg van verschillen die er zijn voor de 
indicatoren “gemiddeld inkomen per inkomensontvanger”, “UK (uitkerings)-index” en “AO 
(arbeidsongeschiktheids) –index”. Deze verschillen zijn berekend door de waarden voor deze 
drie indicatoren voor risico- en referentiebuurten in te voeren in het basis-MACRO-model en 
het percentueel verschil in prijs per vierkante meter tussen beide uitkomsten te bepalen.  
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Tabel 7-2 residuele verschillen in percent na matching op SES en matching op omgevingskenmerken gevolg door SES 

 
 
In de eerste plaats blijkt dat het residuele verschil in percent – zelfs bij een optimale match – 
vaak behoorlijk groot is. Omdat de bijdrage van de aardbevingscomponent vrij klein is – volgens 
Bosker rond 1,5 - 10% - is het dus van belang dat het residuele verschil tussen risico en 
referentiebuurten op basis van andere variabelen niet al te groot is. Indien 5% als bovengrens 
zou worden genomen, dan voldoen slechts 16 buurten op 50; hetgeen neerkomt op slechts 32%. 
De kans is dus groot dat interferentie als gevolg van deze residuele verschillen die in het Bosker 
model verklaard zouden moeten worden uit objecteigenschappen en de bijdrage van het risico 
op aardbevingen zou leiden tot een foutieve schatting van de model coëfficiënten.  

gemeente buurt match op SES match op omgeving en vervolgens op SES
Appingedam Appingedam-Centrum -11,2% -24,2%
Appingedam Appingedam-Oost 23,7% 19,3%
Appingedam Appingedam-West -0,9% 27,1%
Appingedam Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal -8,6% 8,4%
Bedum Bedum -0,5% 12,3%
Bedum Onderdendam 20,9% 53,9%
Bedum Verspreide huizen Bedum -4,6% -3,1%
Bedum Zuidw olde 0,1% -54,8%
Delfzijl Bierum -4,2% -4,4%
Delfzijl Delfzijl-Centrum 29,8% 33,8%
Delfzijl Delfzijl-Noord 112,1% 130,1%
Delfzijl Delfzijl-West 0,3% -15,3%
Delfzijl Farmsum 22,6% 56,1%
Delfzijl Fivelzigt -1,1% 43,7%
Delfzijl Godlinze 29,6% 36,0%
Delfzijl Holw ierde -5,9% 11,9%
Delfzijl Spijk 5,9% -2,9%
Delfzijl Termunten -8,0% 3,7%
Delfzijl Termunterzijl 28,1% 35,4%
Delfzijl Tuikw erd 40,8% 134,9%
Delfzijl Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) -0,6% 2,4%
Delfzijl Verspreide huizen Bierum -10,1% 14,9%
Delfzijl Wagenborgen -3,3% -16,2%
Delfzijl Woldendorp 9,4% 47,7%
De Marne Eenrum -14,5% -29,6%
De Marne Kloosterburen -1,2% 109,9%
De Marne Kruisw eg -6,6% 40,1%
De Marne Leens 10,2% 31,1%
De Marne Pieterburen 2,4% 26,5%
De Marne Ulrum 15,9% 10,3%
De Marne Verspreide huizen Leens 5,9% 19,1%
De Marne Warfhuizen 56,4% 74,6%
De Marne Wehe-Den Hoorn-West 11,4% 39,5%
De Marne Zoutkamp -13,5% -10,9%
Eemsmond Kantens 8,1% 4,4%
Eemsmond Roodeschool 34,1% 101,1%
Eemsmond 't Lage van de Weg 25,2% 26,0%
Eemsmond Uithuizen 34,3% 107,5%
Eemsmond Uithuizermeeden 8,1% 13,4%
Eemsmond Usquert -1,0% -12,8%
Eemsmond Verspreide huizen Kantens -25,1% 4,8%
Eemsmond Verspreide huizen Uithuizermeeden 2,0% -13,2%
Eemsmond Warffum -0,8% -28,0%
Eemsmond Zandew eer -2,6% 15,4%
Groningen Badstratenbuurt -15,1% -2,6%
Groningen Bangew eer 18,0% 82,7%
Groningen Beijum-Oost 308,3% 266,3%
Groningen Beijum-West 65,0% 35,1%
Groningen Binnenstad-Noord 48,3% 10,2%
Groningen Noorderhoogebrug -4,1% -7,3%
Groningen Noorderplantsoenbuurt 5,3% -74,2%
p < 0,01 AFWIJKING gemiddeld 22,1% 39,0%
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Daarnaast wordt de matching door Bosker niet uitgevoerd op de voor het prijsverschil tussen 
woningen op verschillende locaties belangrijke sociaal economische indicatoren, maar op 
omgevingseigenschappen. Als van de beste match tussen risico- en referentiebuurten op basis 
van omgevingseigenschappen het residueel verschil wordt berekend aan de hand van de sociaal 
economische indicatoren, dan zijn de verschillen nog groter. In dat geval voldoen nog maar 7 
van de 50 buurten aan de bovengrens van 5%, oftewel 14%. Hiermee is de kans op foutieve 
schattingen van de model coëfficiënten (inclusief de model coëfficiënt voor de 
aardbevingsindicator) alleen maar toegenomen. 
 
Verder blijkt dat de matching methode op sociaal economische kenmerken een gemiddelde 
percentuele afwijking van de prijs per vierkante meter tussen risico- en referentiebuurt geeft van 
+/- 22,1%.  Dat is aan de hoge kant. Voor de matching methode op basis van 
omgevingskenmerken bedraagt de percentuele afwijking van de prijs per vierkante meter tussen 
risico- en referentiebuurt zelfs 39,0%. Het verschil tussen beide methoden is statistisch 
significant (p < 0,01), daarmee blijkt de matching op sociaal economische indicatoren de betere 
(en dus te prefereren) matching methodiek. Maar juist door deze grote residuele verschillen lijkt 
de toepassing van een matching methode hoe dan ook een veel te grof middel voor de bepaling 
van het veel subtielere verschil dat wordt veroorzaakt als gevolg van het risico op aardbevingen. 
Het is dan ook de vraag wat precies de toegevoegde waarde is van matching van woningen uit 
“risico” en “referentie” gebieden. Het lijkt vooral interferentie te veroorzaken waardoor de 
schatting van de model coëfficiënten van het regressiemodel dat Bosker gebruikt om de model 
coëfficiënten te schatten, onder meer de coëfficiënt voor het risico op aardbevingen 
problematisch wordt. Daarnaast is het uitsluiten van hele gebieden in Nederland meer een 
zwakte bod dan dat het een model versterkt. Deze aanpak gaat uit van de gedachte dat de 
prijsvorming van de waarde van woningen op de ene plaats anders tot stand zou komen dan op 
andere plaatsen. Terwijl in “de prijs van de plek” juist wordt beargumenteerd dat het 
prijsvormingsmechanisme een aantal belangrijke universele kenmerken en elementen gemeen 
heeft. De toepassing hiervan voor de waardedaling als gevolg van het risico voor aardbevingen 
wordt bevestigd door het basis-MACRO-model, waarin elke gemeente in Nederland meedoet als 
referentie voor die gemeente waarin aardbevingen een rol spelen. De kengetallen voor dit basis-
MACRO-model zijn veel beter dan die van het model dat door Bosker wordt voorgesteld. Het 
belangrijkste verschil is dat het basis-MACRO model – in tegenstelling tot dat van Bosker - de 
meeste variabelen bevat die nodig zijn om de verschillen in prijzen van woningen op 
verschillende locaties te verklaren. De matching methode lijkt dan ook niet alleen overbodig 
maar introduceert bovendien vooral interferentie in de modellen. 
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8 Beschouwingen over de begrenzing van het 
risicogebied 

Het prijseffect van (het risico op) aardbevingen is niet op een eenvoudige of eenduidige manier 
te bepalen, zo blijkt uit de vergelijking van de uitkomsten van de verschillende modellen die tot 
nu toe ontwikkeld zijn. Binnen ieder model is de uitkomst ook nog eens afhankeleijk van de 
keuze voor een aardbevingsindicator. In die situatie is het niet goed te verdedigen om op 
voorhand een risicogebied te bepalen waar buiten geen prijseffect zal voorkomen (en dus ook 
geen compensatie voor waardedaling aan de orde is. En al zeker niet op de manier zoals Bosker 
doet, door het risicogebied te beperken tot 4 pc gebieden met meer dan 20% schademeldingen.  
 
We herhalen hier niet de kanttekeningen die we in hoofdstuk 4 gemaakt hebben bij de melding 
en registratie) van schades. Het gevolg is dat bij toepassing van grens zoals door Bosker 
voorgesteld eigenaren die net binnen of buiten het door Bosker gedefinieerde risicogebied 
wonen in gelijke omstandigheden niet gelijk behandeld worden. Hun recht op compensatie 
wordt afhankelijk gemaakt van het gedrag van anderen, dat zij niet kunnen beinvloeden. 
Daarom pleiten wij ervoor in modellen niet a priori een begrenzing van een risicogebied te 
bepalen, en al zeker niet op de manier die Bosker hanteert. 
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9 Samenvatting van de kritiek op het model van 
Bosker en suggesties voor verbetering 

De methode die Bosker et al hanteren om het effect van aardbevingen te modelleren is op zich 
bruikbaar en wordt vaak toegepast voor vergelijkbare vraagstukken. Het blijkt echter niet 
geschikt te zijn voor toepassing op het vraagstuk dat nu voor ligt, namelijk het bepalen van de 
waardedaling van woningen als gevolg van het risico op aardbevingen in een aantal gemeenten 
in het noorden van het land. Met een simpel en landelijk model – het basis-MACRO-model - is 
in voorgaande paragrafen aangetoond waar het precies mis gaat. De belangrijkste bezwaren 
worden hier in het kort weergegeven. 
 

 De belangrijkste manco’s van het Bosker model 9.1
• De mate van detail die Bosker suggereert in de keuze van de referentiewoningen die 

gekoppeld worden aan elke woning die verkocht is in het risicogebied klopt niet. Dat 
komt doordat men met deze selectiemethode geen rekening kan houden met de 
omgevingseigenschappen die er werkelijk toe doen. Dus in feite wordt de koppeling 
gemaakt op een aantal eigenschappen die gezamenlijk slechts in zeer beperkte mate het 
prijsverschil tussen de gekoppelde woningen bepalen. 

• Het zijn vooral de sociaal economische eigenschappen die het prijsverschil bepalen 
tussen vergelijkbare woningen op verschillende locaties. Niet het uitzicht of de ligging 
zijn daarvoor relevant, maar de bewoners van de buurt waarin die woning ligt. “Ons 
soort mensen” is de belangrijkste determinant van waar men wil wonen en bepaalt ook 
in belangrijke mate de prijs van de woningen. In het model van Bosker zijn deze 
variabelen niet opgenomen. 

• Het gevolg is dat het model waarmee Bosker de model coëfficiënten tracht te schatten 
voor de aardbevingsindicatoren, feitelijk een niet al te best model is met een veel te lage 
R-kwadraat. Dit betekent dat belangrijke verklarende variabelen ontbreken. Wanneer 
deze wél worden toegevoegd aan het model betekent dit een zeer structurele 
verandering in de schatting van de verschillende model coëfficiënten. De 
“robuustheidsanalyse” die Bosker uitvoert op zijn model wordt gedaan met sets met 
variabelen waarvan met het basis-MACRO-model is aangetoond dat ze er feitelijk niet 
heel erg toe doen bij de verklaring van prijsverschillen tussen woningen in verschillende 
gemeenten. Het is dan ook logisch dat deze toevoeging de robuustheid van het model 
niet aantast. Dit gebeurt pas als de variabelen worden toegevoegd die er wél toe doen. In 
praktijk betekent dit dat de schattingen die uit het Bosker model in deze vorm komen 
niet valide zijn. 

• Daarnaast zijn er vraagtekens bij de manier waarop Bosker via een aantal stappen het 
risicogebied afbakent. Het gaat dan om een “imago-effect” dat gebaseerd is op het 
percentage woningen met schade door aardbevingen waar een vrij willekeurige 
drempelwaarde van 20% als scherprechter wordt toegepast of een buurt al dan niet in 
het risicogebied ligt. Vervolgens wordt de ligging in het risicogebied als een dummy 
variabele in het model opgenomen. Het bezwaar tegen deze methode is enerzijds dat de 
variabele die gebruikt wordt om het gebied te bakenen op zich al een goede 
aardbevingsindicator in het model zou kunnen zijn. Dat is dus een gemiste kans om te 
bepalen of deze beter functioneert dan een meer “technische” aardbevingsindicator. 
Daarnaast wordt met het basis-MACRO-model aangetoond dat ook andere plaatsen 
“last” kunnen hebben van een “imago-effect” dat zowel positief als negatief kan zijn. Dat 
“imago-effect” wordt in het basis-MACRO-model gerepresenteerd door de “attractiviteit 
wonen”, een niet-categorische, continue variabele die een expressie is van hoe graag 
men ergens woont. Dit “imago-effect” is dus niet categorisch, dynamisch (aan 
verandering onderhevig) en zeker niet uniek voor het aardbevingsgebied in Groningen. 
Er zijn dus vraagtekens bij de betekenis van de waardedaling die Bosker berekent als 
gevolg van dit “imago-effect”. 

• Tenslotte blijkt dat in technische zin er verschillende variabelen als 
aardbevingsindicator denkbaar zijn die uitstekend in het basis-MACRO-model 
presteren en ook allemaal statistisch significant blijken te zijn (hoge T-waarde). De 
resultaten die deze variabelen produceren in termen van waardedaling als gevolg van 
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het risico op aardbevingen lopen echter sterk uiteen zowel qua trend als qua niveau van 
het “ongewogen percentage waardedaling” over de gemeenten. De trends kunnen 
oplopen (percentage woningen met schade), of juist aflopen (Δ-SPGV met drie jaar 
“geheugen”). Het verschil in ongewogen percentage waardedaling varieert van -4,2% tot 
-10,4%, een verschil van ongeveer een factor 2,5. Het punt hier is dat niet zoals Bosker 
doet op basis van de “techniek” – een keuze kan worden gemaakt welke 
aardbevingsindicator gebruikt moet worden als zijnde meest representatief voor het tot 
stand komen van vraag- en transactieprijzen bij koop/verkoop van woningen. Een 
gedegen onderzoek naar de relatie tussen model en werkelijkheid voor wat betreft het 
gebruik van aardbevingsinformatie bij prijsvorming van woningen is hiervoor 
noodzakelijk. 

 
Kan het model van Bosker op deze punten verbeterd worden? Dat zou in principe moeten 
kunnen. Daar zijn de volgende stappen voor nodig: 
 

 Aanbevelingen voor verbeteringen van het Bosker model 9.2
• Met het basis-MACRO-model wordt aangetoond dat het doelmatig selecteren van 

referentiewoningen eigenlijk niet goed mogelijk is. Het blijkt echter ook dat deze 
procedure geen toegevoegde waarde heeft. Het kan dus net zo goed achterwege 
blijven. Elke buurt of gemeente kan een goede referentie zijn en matching op 
hoofdkenmerken kan op basis van bijvoorbeeld de “Taxonomie van de Nederlandse 
Gemeenten”. 

• In plaats daarvan is het beter om het model uit te breiden met een aantal variabelen 
die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor prijsverschillen tussen woningen 
en die nu niet zijn meegenomen. 

• Daarmee kan het model een stuk sterker en robuuster gemaakt worden dan het nu 
is. 

• Het á priori definiëren van het risicogebied resulteert in een nogal arbitraire grens 
die in werkelijkheid veel minder hard is dan dat deze door Bosker gepresenteerd 
wordt. Beter zou zijn om het percentage beschadigde woningen te gebruiken als een 
modelvariabele. Deze kon wel eens belangrijk zijn in het data generating proces en 
een goede representatie geven van de prijsvorming bij woningkoop en verkoop. 

• Daarnaast doet een categorisch onderscheid tussen risicogebied en 
referentiegebieden de werkelijkheid onrecht aan. Veel eerder is het zo dat imago-
effecten overal in Nederland een rol spelen en goed gevangen zijn in de 
“attractiviteit wonen” variabele in het basis-MACRO-model. Een verbetering van 
het model zou dus kunnen zijn om een dergelijke niet-categorische variabele op te 
nemen in het model. Een eventueel effect daarvan wordt echter niet uniek en 
uitsluitend veroorzaakt door aardbevingen, maar ook andere factoren spelen daarbij 
een rol. 

• Tenslotte is het van belang om á priori vast te stellen welke aardbevingsinformatie 
kopers en verkopers van woningen in het aardbevingsgebied gebruiken voor 
prijsvorming. De aardbevingsindicator waarin deze informatie in opgenomen is zou 
dan de meest voor de hand liggende kandidaat zijn om in het model te worden 
opgenomen. 
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10 Afsluitende overwegingen bij de keuze voor een 
model 

Het is helaas een gegeven dat ondanks daarop gerichte voorstellen die zijn ingebracht bij de 
Critical Review  (Derksen 2017) geen initiatieven zijn genomen om alle modellen op basis van 
dezelfde gegevens en verschillende indicatoren door te rekenen en te actualiseren. Alleen op die 
manier kan duidelijk worden in welke mate de verschillen in uitkomsten toe te rekenen zijn aan 
de keuze voor een of meer indicatoren, of aan verschillen in de overige specificaties van de 
modellen. Dat maakte het ook noodzakelijk in deze notitie het MACRO model te ontwikkelen, 
waarmee dit soort vergelijkingen onderbouwd konden worden. 
 
Minister Wiebes is voornemens het advies van de  commissie Hammerstein te volgen, en de 
compensatie voor waardedaling te bepalen met het model van Bosker.  In het licht van de 
beschouwing in de voorgaande hoofdstukken moet helaas geconcludeerd worden dat dit  
voorkeursmodel  niet voldoet aan de eisen de gesteld mogen worden aan een model dat de 
grondslag zal moeten worden voor overheidsbeleid in de vorm van een publieke regeling. Het 
doorvoeren van de door ons voorgestelde verbeteringen zal enige tijd kosten, terwijl 
gedupeerden al (te) lang op uitkering van een compensatie wachten. Anderzijds achten wij het 
op grond van de argumenten en analyses in deze notitie zeer aannemelijk dat een beter model 
voor de overgrote meerderheid van hen tot een hogere uitkering zal leiden. Wij pleiten daarom 
voor het zo snel mogelijk uitkeren van de vergoeding berekend volgens het model dat de 
minister voorstelt, maar dan in de vorm van een (onherroepelijke) eerste tranche of voorschot. 
Binnen een jaar kan dan een eindafrekening plaats vinden op basis van een verbeterd model. 
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