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BEOORDELING WONINGMARKTMODELLEN AARDBEVINGSGEBIED 

Aanbevelingen voor een optimale 
compensatieregeling 

Het optreden van aardbevingen kan leiden tot een waardevermindering van wo

ningen in een gebied. Maar hoe groot is deze waardevermindering precies? En hoe 

kan zij het beste worden vastgesteld? Recentelijk zijn negen modellen, methoden 

en voorstellen voor compensatie geëvalueerd op basis van een aantal vooraf vast

gestelde criteria. Het huidige artikel beschrijft een aantal discussiepunten die uit dit 

onderzoek naar voren zijn gekomen, alsmede aanbevelingen om te komen tot een 

zo optimaal mogelijke compensatieregeling. 

door Sylvia J.T. Jansen, Peter J. Boelhouwer 

D e winning van aardgas uit het aard
gasveld bij Slochteren heeft recen
telijk geleid tot het optreden van 

meer en zwaardere aardbevingen. De be
vingen leiden tot een directe fysieke schade 
aan gebouwen en infrastructuur, die kan 
worden gecompenseerd via een schaderege
ling. Maar naast de directe schade aan wo
ningen kunnen ook andere negatieve effec
ten optreden, zoals schade aan persoonlijke 
bezittingen, een afname van het woongenot 
en lichamelijke en psychische problemen. 
Zowel de directe fysieke woningschade als 
de andere effecten kunnen ertoe leiden dat 
woningeigenaren uit het risicogebied willen 
verhuizen. Er komt dus meer aanbod van 
woningen, terwijl er tegelijkertijd een da
ling van de vraag plaatsvindt doordat nieu
we kopers het risicogebied mogelijk zullen 
mijden. Deze onevenwichtigheid tussen 
vraag en aanbod in het aardbevingsgebied 
kan leiden tot een waardedaling van de wo
ningen (economische schade). Dit roept de 
vraag op of huizenbezitters in het betref. 
fende gebied bij verkoop van hun woning 
gecompenseerd zouden moeten worden 
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voor deze waardedaling, en zo ja, hoe groot 
de compensatie dan zou moeten zijn. On
derzoek naar het effect van de aardbevingen 
op de prijsontwikkeling van koopwoningen 
in de regio Noordoost-Groningen is noodza
kelijk om deze vraag te kunnen beantwoor
den. 

Diverse onderzoekers hebben zich hiermee 
bezig gehouden. De huidige compensatie
regeling wordt uitgevoerd door Momenturn 
Technologies & Atlas voor Gemeenten' in 
opdracht van de NAM. Tot en met 1 mei 
2016 zijn s82 compensatieaanvragen in 
behandeling genomen. In 81% van deze 
gevallen is een financiële compensatie voor 
economische schade (waardedaling) aange
boden en in 19% nieP. Zeventig procent van 
de toegekende waardedalingen ligt tussen 
1% en 5%. Van de resterende dertig procent 
is de helft lager dan 1% en de andere helft 
hoger dan s%. 
In ander modelmatig onderzoek vinden 
Francke en Lee (2015) met behulp van een 
hedonisch prijsmodel een prijsdaling van 
3,7% in het risicogebied in de periode tus-



sen het derde kwartaal 2012 en het vierde 
kwartaal 2014. Deze prijsdaling verschilt 
echter niet statistisch significant van de 
prijsdalingen van 2,8% en 4,1% in de twee 
referentiegebieden. Met een andere metho
de (het Repeat sales model) wordt wel een 
statistisch significant verschil gevonden. De 
prijsontwikkeling in het risicogebied van 
-8,7% blijft in de genoemde periode met 
zo'n 4 procentpunt achter op de twee refe
rentiegebieden (-5,2% en -3,5%). 
Onderzoek van CBS (2015a) met een he
donisch prijsmodel, dat voortbouwt op het 
model van Franckeen Lee, laat zien dat de 
prijzen sinds het derde kwartaal van 2012 
tot en met het tweede kwartaal van 2015 met 
2>4% zijn gedaald in het risicogebied en 
met 0,5% in het referentiegebied. Dit ver
schil (1,9%) is echter eveneens niet statis
tisch significant. Ook de andere analyseme
thode die CBS hanteert (de SPAR methode) 
laat geen statistisch significant verschil zien 
tussen risicogebied en referentiegebied. 
Bosker et al (2015) vinden met een hedoni
sche regressieanalyse een statistisch signifi
cant verschil in de prij sontwikkeling tussen 
17 augustus 2012 en 16 januari 2014 van on
geveer 2% tussen het risicogebied en refe
rentielocaties. 
Tot slot hebben Koster en van Ommeren 
(2015) , eveneens met een hedonisch re
gressiemodel, gevonden dat elke 'voelbare' 
aardbeving die een woning in de provincie 
Groningen getroffen heeft, leidt tot een 
prijsdaling van 1,2%. 
Behalve de hierboven genoemde vijf onder
zoeken zijn er ook twee methoden ontwik
keld om de waardedaling te kwantificeren 
(methode Schokker en methode Tebbens 
Torringa) en zijn er twee voorstellen gedaan 
(van Garretsen en van Elhorst) voor nog 
uit te voeren onderzoek. · Deze methoden 
en voorstellen, samen met de vijf hiervoor 
besproken onderzoeken, zijn door Jansen et 
al. (2016) op een aantal vooraf vastgestelde 
criteria beoordeeld op hun geschiktheid om 
de effecten van aardbevingen op de prijs-

ontwikkeling in de koopwoningsector in 
Noordoost-Groningen in te schatten. Dit ar
tikel geeft een overzicht van de belangrijk
ste discussiepunten die uit het onderzoek 
naar voren zijn gekomen. Het eindigt met 
een overzicht van de belangrijkste conclu
sies en aanbevelingen op basis waarvan een 
zo geschikt mogelijke compensatieregeling 
kan worden opgesteld. 

Effect van de aardbevingen op de woning
prijs 
Het eerste discussiepunt betreft de wijze 
waarop het effect van de aardbevingen op 
de woningprijs gemeten wordt. In grote 
lijnen komt dit erop neer dat de verkoop
prijzen van woningen met een risico op een 
"voelbare" aardbeving ("risicowoningen") 
worden vergeleken met de verkoopprijzen 
van woningen zonder dit risico ("referentie
woningen"). Na correctie voor woningken
merken en woonomgevingkenmerken, zou 
een eventueel verschil in de verkoopprijzen 
dan toegeschreven kunnen worden aan het 
aardbevingsrisico. 
Uit het onderzoek blijkt dat er over het alge
meen twee manieren worden gebruikt om 
"risicowoningen" te onderscheiden van "re
ferentiewoningen". Bij de eerste methode 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
risicogebied en één of meerdere referentie
gebieden. Deze methode wordt gebruikt in 
de onderzoeken vanFranckeen Lee (2015), 
CBS (2015a, 2015b), Momenturn Technolo
gies & Atlas voor Gemeenten en Bosker et 
al (2015). Een voordeel van een indeling in 
risicogebied en referentiegebied(en) is dat 
ook rekening wordt gehouden met "imago
schade". Potentiële kopers kunnen bepaalde 
gebieden of gemeenten als geheel mijden, 
omdat deze bekend staan als risicogebied. 
Als dit een rol speelt, is de directe link tus
sen een woning en een aardbevingshistorie 
of -risico van minder belang. Ligging in één 
van de risicogemeenten-ongeacht het in
dividuele risico van een bepaalde woning 
- is voor een consument dan al voldoende 
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reden om van de koop van een woning af 
te zien. Een nadeel van deze methode is dat 
woningen als risicovol worden verklaard 
enkel en alleen omdat ze in een bepaalde 
gemeente liggen. Deze gemeenten zijn over 
het algemeen tamelijk uitgestrekt en het 
lijkt niet aannemelijk dat alle woningen in 
een gemeente hetzelfde risico lopen. Dit 
hangt onder meer af van het epicentrum 
van de aardbeving, de bodemsamenstelling 
en het bouwjaar van de woning. De NAM 
houdt een overzicht bij van ingediende 
schadeclaims voor schade aan woningen. 
Met behulp van deze gegevens kan worden 
vastgesteld hoe groot het aandeel woningen 
binnen een bepaalde postcode is dat ten
minste eenmaal aardbevingsschade heeft 
opgelopen. Onderzoek naar het percentage 
woningen met schade per postcode laat zien 
dat er binnen dezelfde gemeente postcodes 
kunnen zijn met relatief weinig schade (5-
39%) en postcodes met veel schade (> 6o%) 
(Boelhouwer et al, 2016, p.25). Een ander 
nadeel van deze methode is dat het gemeten 
effect van de aardbevingen op de woning
prijsontwikkeling sterk afhankelijk is van 
de keuze van risico- en referentiegebied. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan het op de juiste manier onderscheiden 
van krimpgebieden binnen zowel het risico
als het referentiegebied, waarmee wordt 
voorkomen dat een mogelijk effect van 
krimp als een aardbevingseffect wordt be
schouwd. Een gerelateerd punt betreft het 
feit dat aardbevingen zich niet aan gemeen
tegrenzen houden. Zo laat onderzoek naar 
het percentage woningen met schade per 
postcode zien dat er schademeldingen zijn 
buiten de vastgestelde risicogemeenten. Als 
een dergelijke woning in het referentiege
bied gelegen is, zou dit kunnen leiden tot 
een prijsdaling in het referentiegebied. Een 
correcte vergelijking in prijsontwikkeling 
tussen het risico- en het referentiegebied 
is dan niet meer mogelijk. Ook kunnen er 
effecten ontstaan tussen gebieden, bv. een 
uitstroom uit het risicogebied naar het aan-
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grenzende referentiegebied. Hierdoor zou 
er meer vraag naar woningen kunnen op
treden in de referentiegebieden, wat met 
een prijsstijging in deze gebieden gepaard 
zou kunnen gaan. Het verschil in prijsont
wikkeling tussen risicogebied en referentie
gebied wordt daardoor groter. Als oplossing 
voor laatstgenoemde problemen zouden 
referentiegebieden buiten Groningen geko
zen kunnen worden, zoals Momenturn & 
Atlas voor Gemeenten en Bosker et al (2015) 
doen. Die procedure heeft echter weer als 
nadeel dat de gekozen referentielocaties 
mogelijk minder vergelijkbaar zijn, bijvoor
beeld als het gaat om de woningmarktont
wikkeling. 
De tweede methode die wordt gebruikt om 
"risicowoningen" te onderscheiden van "re
ferentiewoningen" gaat uit van een maat die 
verband houdt met de sterkte en de locatie 
van aardbevingen die daadwerkelijk hebben 
plaatsgevonden. Het belangrijkste voor
beeld hiervan zien we in de studie van Kos
ter en van Ommeren (2015). Dit model bevat 
een parameter voor het aantal maal dat een 
woning op een bepaald moment is getroffen 
door een aardbeving met een PiekGrond
Snelheid (PGV) > 0,5 cmjs. Het voordeel 
van deze methode is dat de waardedaling 
voor elke woning berekend kan worden op 
basis van het aantal voelbare aardbevingen 
dat de woning getroffen heeft en dus niet 
verbonden is aan gemeentegrenzen. Een 
ander voordeel betreft het onderzoeken van 
de directe (causale) relatie tussen het optre
den van aardbevingen en prijsdalingen als 
gevolg daarvan. Een nadeel van deze metho
de is echter dat het mogelijk niet overeen
komt met de perceptie van de potentiële ko
per van wat een risicowoning is en wat niet. 
De potentiële koper zal over het algemeen 
niet op de hoogte zijn van het aantal maal 
dat een bepaalde woning is getroffen door 
een aardbeving met een PGV > 0,5 cmjs. 
Er wordt dan ook geen rekening gehouden 
met "imagoschade", zoals hiervoor beschre
ven. Een ander nadeel is dat deze methode 



afhankelijk is van de correctheid van de ge
bruikte formule voor het berekenen van de 
"impact" van een aardbeving. Bij de bereke
ning van de PGV wordt bijvoorbeeld de aan
name gedaan dat de aardbevingen plaats
vinden op een diepte van 3 km. Bovendien 
wordt een grenswaarde van PGV > 0,5 cmjs 
gekozen om te bepalen of de woning is ge
troffen door een "voelbare" aardbeving. Van 
een aardbeving met een lagere PGV wordt 
dan aangenomen dat er geen effect is op de 
waardevermindering van de woning. Toch 
zouden ook meerdere zwakkere aardbe
vingen tot fysieke of economische schade 
kunnen leiden. Tot slot kan nog als nadeel 
genoemd worden dat de methode uitgaat 
van een lineaire relatie. Het is de vraag of, 
zoals het model veronderstelt, een woning 
inderdaad bij iedere (additionele) "voelbare" 
aardbeving met 1,2% in waarde daalt. 
Samengevat zijn er twee methoden om "ri
sicowoningen" te onderscheiden van "refe
rentiewoningen" die beiden zowel voor- als 
nadelen kennen. De keuze voor de methode 
waaraan de voorkeur wordt gegeven hangt 
dan ook af van het belang dat aan deze 
voor- en nadelen wordt toegekend. Een door 
Jansen et al (2016) voorgesteld alternatief is 
om een indeling te gebruiken die gebaseerd 
is op het percentage beschadigde wonin
gen per postcode. Inmiddels is door Kos
ter (2016) onderzoek uitgevoerd met deze 
schadevariabele. De resultaten van dat on
derzoek laten zien dat wanneer het aandeel 
woningen met schade in een postcode met 
één procentpunt stijgt, de woningprijzen 
met ongeveer 0 ,2% dalen. Er is dus een sa
menhang tussen het aandeel woningen met 
schade en de grootte van de waardedaling. 
Overigens lijkt het ook bij deze methode 
niet reëel om te veronderstellen dat de rela
tie lineair is. Daarnaast is de schadevariabe
le afhankelijk van de rapportage van schade 
door bewoners, maar het lijkt aannemelijk 
dat bewoners hun schade zullen proberen 
te compenseren. Tot slot geeft de methode 
een schatting op postcode niveau, waarbij 

voorbijgegaan wordt aan mogelijke verschil
len tussen woningen binnen een postcode. 

Afhankelijk van datasets van verkochte wo
ningen 
Het tweede discussiepunt betreft de afhan
kelijkheid van de voor de analyses gebruikte 
datasets . Bijna alle geëvalueerde modellen 
en methoden maken voor het schatten van 
de waardevermindering gebruik van een da
taset van verkochte woningen (een transac
tiebestand). Daar is een aantal nadelen aan 
verbonden. 
Het eerste nadeel betreft het effect van "tijd" 
op een transactie bestand. Het kopen of ver
kopen van een woning is over het algemeen 
geen eenvoudige beslissing. Er gaat tijd over
heen om de beslissing te nemen, maar ook 
om zaken te regelen zoals het aangaan van 
een hypotheek en de taxatie van een woning. 
Dat betekent dat gebeurtenissen die van in
vloed zijn op de woningmarkt met vertraging 
tot uiting zullen komen in de transactieprij
zen van verkochte woningen. Indien - zoals 
men vaak veronderstelt - de aardbeving in 
Huizinge in augustus 2012 enjof de brief 
van minister Kamp in januari 2013 de aan
leiding is geweest tot alle commotie rondom 
de woningmarkt in Noordoost-Groningen, 
dan zullen effecten vermoedelijk pas enige 
tijd na deze datum merkbaar zijn. Daarnaast 
laat onderzoek van CBS (2015a) en Francke 
en Lee (2015) zien dat het aantal dagen dat 
verkochte woningen te koop hebben gestaan 
(verkoopduur) sinds het derde kwartaal van 
2012 in het risicogebied flink is opgelopen, 
terwijl deze in het referentiegebied is ge
daald. Ook dit zorgt voor vertraging van het 
effect in het risicogebied. Tot slot is het zelfs 
mogelijk dat bewoners in het risicogebied 
een woningverkoop uitstellen en wachten 
op betere tijden. Dit effect is echter lastig te 
onderzoeken. 
Een gerelateerd probleem betreft de repre
sentativiteit van de verkochte woningen. 
Een transactiebestand is mogelijk niet re
presentatief voor de gehele koopwoning-
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voorraad in het gebied (en zeker niet voor 
de gehele voorraad, inclusief huur). Zo laat 
onderzoek van CBS (2014) bijvoorbeeld zien 
dat- voor heel Nederland- appartementen 
relatief veel worden verkocht en vrijstaande 
woningen juist minder worden verhandeld 
dan op basis van de woningvoorraad veron
dersteld zou kunnen worden. Daar is een 
aantal redenen voor. Ten eerste is uit de li
teratuur bekend dat goedkopere en kleinere 
woningen vaker worden verkocht, omdat de 
eigenaars hun best doen om door te stro
men naar een duurdere en kwalitatiefbetere 
woning (''starter home hypothesis", Costello 
and Watkins 2002). Deze woningen zullen 
dus oververtegenwoordigd zijn in een trans
actiebestand. Een ander effect is dat duur
dere woningen (die vaker vrijstaand zijn) 
in een tijd van crisis minder snel verkocht 
worden. Tot slot worden in een crisis - en 
waarom niet in een "aardbevingscrisis"? - de 
meest aantrekkelijke woningen het eerste 
verkocht. De minder aantrekkelijke wonin
gen worden pas later verkocht en voor een 
relatief lagere prijs. Het is mogelijk dat in 
Noordoost-Groningen de minder aantrek
kelijke woningen (bijvoorbeeld door fysieke 
schade) nog niet verkocht zijn en dat het 
negatieve effect van de aardbevingen op de 
waardevermindering hierdoor wordt uitge
steld. De huidige schattingen op basis van 
verkochte woningen leveren daardoor mo
gelijk een onderschatting op van het effect 
van aardbevingen op de waardedaling van 
woningen. Vaak worden bovengenoemde 
effecten opgevangen door controle variabe
len mee te nemen in de analyse en bijvoor
beeld een analyse per woningtype te doen. 
Maar controleren voor het effect van niet
verkochte "onaantrekkelijke" woningen lijkt 
tamelijk lastig. 
Als laatste willen we een mogelijk effect 
noemen van het feit dat het NVM-bestand
waar veel onderzoekers mee werken - maar 
een deel van alle verkochte woningen in een 
bepaald gebied bevat. CBS (2015b) geeft aan 
dat de dekking van het NVM-bestand in de 
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jaren voor 2000 ongeveer so% van de markt 
bedroeg en daarna steeds verder toeneemt. 
Voor de jaren vanaf 2010 bevat het NVM
bestand ongeveer 90% van alle verkochte 
woningen in het onderzoeksgebied. Het is 
niet bekend of de ontbrekende woningen 
een "random selectie" van woningen zijn 
of dat zij afwijken van de woningen waar
van wel kenmerken bekend zijn. Mogelijk 
verklaart dit waaromFranckeen Lee (2015) 
geen statistisch significant verschil in prijs
ontwikkeling tussen risico- en referentie
gebied vinden met behulp van een hedoni
sche regressieanalyse op een NVM bestand, 
maar wel met een Repeat Sales analyse op 
een Kadasterbestand. 

Betrouwbaarheid van de geschatte waarde
vermindering 
Als derde punt noemen we de betrouwbaar
heid van de geschatte waardevermindering. 
Bij de betrouwbaarheid gaat het erom of na
genoeg dezelfde uitkomst zou worden ge
vonden indien het onderzoek onder dezelf
de omstandigheden zou worden herhaald 
door dezelfde of andere onderzoekers. Er 
zijn verschillende aspecten die van invloed 
zijn op de betrouwbaarheid. Welke aspecten 
dat zijn is afhankelijk van de methode die is 
gebruikt voor het bepalen van de compensa
tie. De huidige compensatieregeling werkt 
bijvoorbeeld onder meer met taxateurs 
(naast een modelmatige bepaling) en dan 
is het van belang of hetzelfde resultaat zou 
zijn gevonden indien een ander team van 
taxateurs de hoogte van de compensatie zou 
hebben bepaald. 
De statistische betrouwbaarheid is ook een 
aspect van betrouwbaarheid. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om de betrouwbaarheid 
van een regressiecoëfficiënt die het effect 
van de aardbevingen op de waardevermin
dering aangeeft. De betrouwbaarheid rond
om een regressiecoëfficiënt kan onderzocht 
worden met behulp van een betrouwbaar
heidsinterval. Dit zegt iets over het waar
schijnlijke bereik van de werkelijke waarde 



van de coëfficiënt. Meestal wordt het 95% 
betrouwbaarheidsinterval gebruikt; dit geeft 
het bereik van waarden waar binnen de wer
kelijke waarde in 95% van de gevallen zal 
liggen. In het onderzoek van Bosker et al 
(2.015) wordt een betrouwbaarheidscoëffici
ent gegeven voor de variabele die het effect 
aangeeft van ligging in het risicogebied ten 
opzichte van ligging in het referentiegebied. 
Voor het eerste model (van vier verschillen
de modellen) is deze coëfficiënt -0,019 (te 
interpreteren als 1,9%) met een standaard
fout van 0,012.. Het 95% betrouwbaarheids
intervalligt dan tussen ongeveer 0 ,4% en 
4,5% waardevermindering. De modellen 
van andere onderzoekers laten soortgelijke 
resultaten zien. Zo rapporteren Koster en 
van Ommeren (2.015) een standaardfout van 
o,oo2.95 voor de coëfficiënt met een grootte 
van -0,012.3 (te interpreteren als 1,2.%) voor 
de invloed van een aardbeving met PGV > 
0,5 cmjs op de woningprijs. In dit gevalligt 
de waardevermindering met 95% zekerheid 
tussen ongeveer o ,6% en 1,8% per "voelba
re" aardbeving. CBS (2.015a) rapporteert een 
negatieve prijsontwild<eling in het risicoge
bied van 2.>4% met een 95% betrouwbaar
heidsinterval tussen -4>4% en -0>4%. Het 
referentiegebied laat een negatieve prijs
ontwikkeling zien van -0,5%, met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval tussen -2. ,1% en 
1,1%. De betrouwbaarheidsmarges blijken 
tamelijk ruim te zijn. Dit wordt veroorzaakt 
doordat er veel differentiatie in het aantal 
verkochte woningen voorkomt, het aantal 
verkochte woningen voor een statistische 
analyse beperkt is en er keuzen gemaakt 
dienen te worden bij het selecteren van re
ferentiege bieden. 
Naast het probleem van betrouwbaarheid 
is het ook de vraag of en hoe de gevonden 
waardevermindering toegepast kan worden 
op een individuele woning. In de analyses 
wordt rekening gehouden met woning- en 
woonomgevingkenmerken, zoals woning
type, staat van onderhoud, bouwjaar van de 
woning en bevolkingskrimp. Voor dit soort 

generieke kenmerken wordt dan "gecorri
geerd". Maar in Noordoost-Groningen lig
gen veel unieke woningen. De waarde van 
deze woningen is heel moeilijk te schatten 
omdat er niet of nauwelijks vergelijkbare 
verkochte woningen zijn. Bovendien is een 
dergelijke unieke woning vaak meer dan 
een optelling van afzonderlijke woning
kenmerken. Het is daarom aan te bevelen 
om meer onderzoek uit te voeren naar de 
betrouwbaarheid van puntschattingen op 
basis van de resultaten van een hedonische 
regressieanalyse. 

Meer onderzoek nodig naar wisselwerking 
fysieke en economische schade 
Het vierde en laatste punt dat we noemen 
betreft de invloed van woningen met fy
sieke schade. Het is nog onduidelijk wat 
de effecten op de economische waarde 
zijn voor individuele woningen die aard
bevingsschade hebben (gehad). Franckeen 
Lee (2.014) concluderen na onderzoek dat 
er geen directe invloed van fYsieke aard
bevingsschade kan worden aangetoond 
op verkoopprijzen. Wel zien zij dat wo
ningen met een schademelding langer te 
koop staan en vaker uit de markt worden 
teruggetrokken. Dit onderzoek wordt ech
ter beperkt doordat het maar tot het tweede 
kwartaal van 2.014 loopt en maar 165 scha
demeldingen op 11.493 verkopen bevat. 
CBS (2.015b) geeft in haar rapport aan over
wogen te hebben om schademeldingen 
mee te nemen als predietor in de model
len. De onderzoekers hebben hier echter 
vanaf gezien, omdat niet op grote schaal 
achterhaald kan worden in hoeverre een 
woning schade heeft op het moment van 
verkoop (dus of de woning al dan niet is 
hersteld ten tijde van de verkoop). De hui
dige compensatiemethode houdt wel reke
ning met eventuele schade aan de woning. 
Taxateurs hebben de beschikking over 
individuele schaderapporten en bekijken 
eventuele schade ter plekke. Zij gaan na 
of een schade waarvoor een schadevergoe-
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ding is uitgekeerd al dan niet is hersteld. 
Daarnaast schatten zij in of er bovenop een 
eventuele modelmatig berekende compen
satie, ook een extra compensatie gegeven 
zou moeten worden voor een economische 
waardedaling van de woning op basis van 
(al dan niet herstelde) schade. Nadeel van 
deze methode is dat het erg arbeidsinten
sief is en daarnaast dat de aanvullende 
schadecompensatie op een subjectieve 
wijze wordt bepaald (zou een ander team 
van taxateurs tot een andere inschatting 
van het aanvullende compensatiebedrag 
zijn gekomen?). Het onderzoek van Bosker 
et al (2015) bevat een variabele die aangeeft 
of er een schadebedrag is toegekend aan 
de woning voorafgaande aan de verkoop. 
De coëfficiënt van deze variabele is posi
tief, wat aangeeft dat voor woningen met 
erkende schade over het algemeen een ho
gere prijs geschat wordt. De onderzoekers 
verklaren dit effect door ervan uit te gaan 
dat de schade aan de woning klaarblijkelijk 
hersteld is en dat de woning daardoor meer 
waard is geworden. 
Tot slot, zoals hierboven beschreven heeft 
Koster (2016) laten zien dat wanneer het 
aandeel woningen met schade in een post
code met één procentpunt stijgt, de wo
ningprijzen met ongeveer 0,2% dalen. Dit 
onderzoek heeft echter niet gekeken naar 
het effect van individuele schade. 
Samengevat laten de beschreven onderzoe
ken zien dat er geen eenduidig effect van 
erkende (herstelde) schade op de geschatte 
waarde van de woning gevonden wordt. 
Verder onderzoek is daarom nodig naar de 
wisselwerking op individueel niveau tus
sen fYsieke (al dan niet herstelde) schade 
en economische schade. Daarbij zou ook 
specifieker gekeken moeten worden naar 
de omvang van de schade en niet alleen of 
de woning schade heeft (gehad). 

Conclusies en aanbevelingen 
Het huidige artikel beschrijft vier discus
siepunten die naar voren zijn gekomen bij 
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onderzoek naar modellen en methoden om 
economische schade van aardbevingen in 
kaart te brengen. Op basis hiervan wordt 
een aantal aanbevelingen gedaan voor 
verder onderzoek, bijvoorbeeld naar de re
presentativiteit van een transactiebestand 
en naar de perceptie van de consument 
van wat een risicowoning is en wat niet. 
Daarnaast kunnen aanbevelingen worden 
gedaan voor de eisen waaraan een com
pensatiemethode voor economische schade 
zou moeten voldoen, namelijk dat de (sta
tistische) betrouwbaarheid van de methode 
bekend moet zijn en dat de methode zou 
moeten kunnen differentiëren tussen ge
bieden met meer en minder risico. Voor 
de implementatie van een compensatieme
thode voor economische schade is ook een 
aantal meer praktische aspecten van be
lang (Boelhouwer et al 2016). De methode 
moet inzichtelijk zijn voor de aanvragers 
van de compensatie en de methode moet 
rechtvaardig bevonden worden door alle 
betrokkenen. Dit is van groot belang voor 
de acceptatie van de gekozen methodiek 
Gezien het grote aantal koopwoningen dat 
in het aardbevingsgebied potentieel onder 
een waardedalingregeling valt, verdient 
het vanwege de uitvoeringskosten aanbe
veling om voor een modelmatige benade
ring te kiezen. Zeker wanneer conform de 
uitspraak van de rechter in Assen alle wo
ningeigenaren in het aardbevingsgebied 
eenmalig een compensatie kunnen aan
vragen, ligt een modelmatige benadering 
voor de hand. Tot slot zou de methode er 
niet op gericht moeten zijn om het verschil 
tussen de transactieprijs en een bepaalde 
geschatte waarde te compenseren. Hier
mee wordt voorkomen dat verkopers antici
peren op een hoge compensatie bij een (te) 
lage transactieprijs waardoor de prijsvor
ming op de woningmarkt wordt verstoord 
en er ook geen marktconforme compen
satie wordt uitgekeerd. Samengevat leiden 
deze punten tot de volgende aanbevelingen 
waaraan een methode voor het bepalen van 



de compensatie voor economische schade 
zou moeten voldoen: 

De (statistische) betrouwbaarheid van 
de methode moet bekend zijn; 
De methode moet kunnen differentië
ren tussen gebieden met meer en min
der risico. 
De methode moet inzichtelijk zijn; 
De methode moet rechtvaardig gevon
den worden door alle betrokkenen; 
De methode moet op grote schaal toe 
te passen zijn; 
De uitvoeringskosten van de regeling 

VOETNOTEN 

dienen in een redelijke verhouding te 
staan tot de uitgekeerde bedragen; 
De compensatie mag niet van invloed 
zijn op de transactieprijs. 
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1 Voor een beschrijving van deze methode, zie jansen et al (2016, hoofdstuk 8) . 
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