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In deze notitie worden alle inhoudelijke overwegingen gepresenteerd en toegelicht die van belang 
zijn voor de reactie van Stichting WAG en de woningcorporaties op de Conclusie van Antwoord van 
NAM. 
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1. Leeswijzer  
De opbouw van deze notitie is als volgt. Eerst in hoofdstuk 2 een aantal opmerkingen over de 
voorgeschiedenis, gevolgd door een samenvatting van ons betoog met de belangrijkste conclusies. 
Vervolgens een hoofdstuk (3) dat beschrijft hoe de keuze van de meest adequate 
aardbevingsindicator (1 mm/s) wordt onderbouwd. De conclusie is dat een indicator met lage 
drempelwaarde de beste representatie geeft van de invloed van aardbevingen op het gedrag van 
kopers en verkopers in het risicogebied. In hoofdstuk 4 wordt op basis van de tekortkomingen van 
het model van Atlas voor gemeenten beargumenteerd dat hiervoor een alternatief nodig is. Dat is 
ontwikkeld in de vorm van het herziene model van Invisor. Hoofdstuk 5 laat zien hoe dit zich 
onderscheidt van de benadering van Atlas van gemeenten (AvG), en hoe bij deze herziening rekening 
is gehouden met het commentaar op de eerdere versie van het model. Nieuwe gegevens (een 
aardbevingsindicator gebaseerd op de formules van Bommer, tijd dummy’s en gebieds dummy’s) en 
de uitkomsten van voortschrijdend inzicht zijn verwerkt. De conclusie is dat het herziene model van 
Invisor (het meest) geschikt is om de waardedaling te bepalen bij een indicator met lage 
drempelwaarde. In hoofdstuk 6 staat de berekening van het te claimen bedrag op basis van Invisor. 
Deze uitkomsten kunnen niet vergeleken worden met die van AvG, omdat geen variant met lage 
drempelwaarde is gepubliceerd, en dit model niet door derden gereproduceerd kan worden. Wel is 
in hoofdstuk 7 een (conservatieve) simulatie van de uitkomsten van Atlas bij een lage 
drempelwaarde (1 mm/s) gemaakt. De resultaten maken het aannemelijk dat ook het Atlas model bij 
toepassing van deze lage drempelwaarde tot een hogere waardedaling zal leiden. De methode die 
hierbij is gebruikt valideert bovendien de uitkomsten van het Invisor model, en biedt daarnaast ook 
interessante mogelijkheden om zonder ingewikkelde modellen de waardedaling per woning te 
bepalen.  
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2. De kern van de zaak 

2.1. Voorgeschiedenis 
Het Hof heeft bepaald dat de waardedaling van woningen met behulp van een model moet worden 
berekend. Het model van Atlas voor gemeenten (hierna: AvG) dat NAM wenst te gebruiken leidt niet 
tot uitkomsten die recht doen aan de (verschillen in) omstandigheden in het aardbevingsgebied. 
Daarom hebben Stichting WAG en de woningcorporaties een ander rekenmodel laten ontwikkelen. 
Het rekenmodel is gemaakt door Invisor KvRA (hierna: Invisor) in samenwerking met prof. de Kam. 
Dit model ligt ten grondslag aan de schadeclaim die in de dagvaarding van september 2019 
respectievelijk 21 april 2020 is opgenomen. 

In de conclusie van antwoord houdt NAM vast aan het model van AvG, en verwerpt de toepassing 
van het model van Invisor. NAM beroept zich daarbij op twee bronnen. De eerste is een gevolg van 
het feit dat het model van Invisor – met instemming van Stichting WAG en de andere eisers – door 
prof. de Kam ook voorgesteld is aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG) als 
grondslag voor de publieke regeling. Het IMG heeft dit model laten beoordelen door de 
Adviescommissie Waardedaling. Deze heeft geadviseerd dit oorspronkelijke Invisor model niet te 
gebruiken voor de publieke regeling.1 NAM conformeert zich in haar conclusie van antwoord aan de 
(negatieve) beoordeling door de Adviescommissie Waardedaling.  

Als tweede heeft NAM de onderzoekers van SEO gevraagd om een beoordeling van beide modellen, 
met inbegrip van een second opinion over de beoordeling door de Adviescommissie Waardedaling 
en de reactie van De Kam en Hol op deze beoordeling. Ook SEO2 komt tot het oordeel dat niet het 
oorspronkelijke model van Invisor zoals dat haar bekend is, maar het model van AvG de grondslag 
moet zijn voor het bepalen van de waardedaling.  

Wij hebben naast waardering ook kritiek op de beoordelingen van de Adviescommissie Waardedaling 
en SEO. Deze beoordelingen hebben hoe dan ook een te beperkte scope om te worden 
gekwalificeerd als een onafhankelijk deskundigenonderzoek zoals gebruikelijk is bij de voorbereiding 
van een rechterlijke uitspraak in een inhoudelijk complex geschil. Zo heeft de Adviescommissie 
Waardedaling zich beperkt tot een technische beoordeling en in het geheel geen aandacht besteed 
aan een vergelijking van de kwaliteit van de modellen in de context van de totale keten van stappen 
die moet leiden tot het bepalen van de waardedaling. Ook de inhoudelijke beoordeling voor de keuze 
van een aardbevingsindicator wordt in de adviezen waar NAM zich op beroept node gemist. Deze 
omissies zijn mede het gevolg van het feit dat Stichting WAG en haar mede-eisers geen invloed 
hebben gehad op de onderzoeksvragen noch op de formulering van het beoordelingskader3. Met 
betrekking tot het voordragen van deskundigen hebben zij bij de Adviescommissie Waardedaling 
slechts in beperkte mate inbreng gehad en bij de inschakeling van SEO in het geheel niet. 

                                                           
1 Zie: Adviescommissie Waardedaling (2020). Reactie van de (voormalige) Adviescommissie waardedaling 
woningen Groningen. 
2 De bevindingen van SEO zijn gepubliceerd in Koopmans, C. en W. Rougoor (2020). Woningwaarde op prijs 
stellen. Beoordeling van modellen voor het meten van waardevermindering van woningen door aardbevingen. 
Amsterdam, SEO Economisch Onderzoek: 71. 
3 Bovendien heeft Invisor er bij het ontwerp en de uitwerking van het model geen rekening mee gehouden dat 
op betrekkelijk korte termijn een volledig gedocumenteerde toelichting van ontwerp en werkwijze die ter 
beoordeling aan derden ter beschikking gesteld zou moeten worden. Dit heeft er toe geleid dat Invisor onder 
andere (overigens ten onrechte) wordt beticht van het niet uitvoeren van robuustheidsanalyses. 



5 
 

2.2.  Keuze van een aardbevingsindicator 
Los van de toepassing van welk model dan ook is de kern van onze benadering de keuze van de 
aardbevingsindicator. Gelet op de beschikbare gegevens kan gekozen worden voor een indicator 
afgeleid van bodembewegingen, of een indicator gebaseerd op schade. Wij baseren ons op de 
uitkomst van onderzoek naar verkoop ervaringen in het aardbevingsgebied4. Dat laat zien dat vooral 
de feitelijk waarneembare schade invloed heeft op het gedrag van kopers en verkopers. Uit een 
oogpunt van meetbaarheid zou echter een indicator op basis van grondbewegingen de voorkeur 
verdienen. Invisor heeft beide inzichten gecombineerd en vertaald in een transparant 
beoordelingskader, waarmee verschillende mogelijke aardbevingsindicatoren op twee manieren 
getoetst worden. De eerste toets gaat vooraf aan het maken van modellen. Daarbij wordt gekeken 
naar de correlatie van op grondbewegingen gebaseerde indicatoren met het voordoen van schade5. 
Bij deze toets blijkt dat een indicator met een lage drempelwaarde voor grondsnelheden (1 mm/s) – 
die geassocieerd wordt met voelbare aardbevingen - de voorkeur dient te krijgen boven de indicator 
die AvG hanteert (met de hogere drempelwaarde van 2,9 mm/s). AvG gaat er bij haar keuze zonder 
nader onderzoek van uit dat verschillen in prijseffecten goed te verklaren zijn uit bevingen die schade 
aan kwetsbaar metselwerk kunnen veroorzaken. Dat resulteert in de moeilijk te verklaren uitkomst 
dat bij rond de helft van de woningen in het risicogebied deze indicator op nul staat terwijl er wel 
degelijk schade is en prijseffecten zijn – een probleem dat AvG alleen maar kan oplossen door een 
constante waarde voor het effect voor ligging in het risicogebied (kort aangeduid als: gebiedseffect) 
in het model op te nemen.6 Bij een indicator met lagere drempelwaarde bestaat dit probleem niet, 
omdat deze veel beter aansluit bij de begrenzing van het risicogebied en overal in dat gebied een 
waarde boven nul heeft. Bij de berekening van de waardedaling dient derhalve altijd te worden 
uitgegaan van de lagere drempelwaarde (1 mm/s). 

2.3.  Herzien model van Invisor grondslag voor gewijzigde schadeclaim 
Invisor heeft een herziene versie van het model gemaakt, waarin een indicator met drempelwaarde 
van 1 mm/s is verwerkt. Bij deze herziening is een deel van het kritische commentaar van de 
Adviescommissie Waardedaling en SEO verwerkt en voor het overige is de kritiek weerlegd. Een 
weergave van onze argumenten en een beschrijving van het model en de doorgevoerde 
aanpassingen staat in de hoofdstukken 4 en 5.  

Het herziene model van Invisor werkt op hoofdlijnen als volgt. Het model berekent wat het effect is 
van de aardbevingsindicator op de gemiddelde WOZ waarde van woningen in de risicobuurten, door 
deze te vergelijken met de gemiddelde WOZ waarde van alle andere buurten in Nederland, waar 
geen aardbevingsrisico is. Door de keuze voor de gemiddelde WOZ waarde zijn de uitkomsten van 
het model niet gevoelig voor de (toevallige) variaties in transactieprijzen die wel problematisch 
kunnen zijn in het model van AvG. Om de invloed van aardbevingen te kunnen onderscheiden 
worden gecorrigeerd voor de effecten van alle andere factoren die invloed hebben op de gemiddelde 
WOZ waarde, zoals kenmerken van de woningen en de fysieke en sociaal-economische kenmerken 
van de woonomgeving. Invisor gebruikt een statistisch model om te bepalen wat de risicobuurten 

                                                           
4 Deze aanpak is door SEO gekwalificeerd als ‘interessant’. 
5 De tweede toets is de hoogte van de significantie (t-waarde) van de bijdrage van een indicator in de modellen. 
6 Bij interpretatie van de uitkomsten van het model van AvG wordt het effect van ligging in het risicogebied 
vaak benoemd als een imago effect. 
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zijn. Berekend wordt voor welke buurten in het aardbevingsgebied7 er – na correctie voor mogelijk 
uiteenlopende sociaal-economische kenmerken van die buurten - geen verschil is tussen de 
waardedaling van woningen in de periode 2012-2019 vergeleken met woningen gelegen in een vijftal 
referentiebuurten. Invisor kiest daarbij voor het gemiddelde van vijf referentiebuurten, omdat ook 
deze referentiebuurten te maken kunnen hebben met waardedaling als gevolg van fysieke factoren, 
zoals bijvoorbeeld bodemdaling. Als dit in een van de referentiebuurten aan de orde zou zijn wordt 
dit ten dele gecompenseerd doordat dit in andere buurten niet speelt. De gemiddelde (lage) waarde 
van de aardbevingsindicator verkregen aan de grens van het risicogebied wordt ingevoerd als 
drempelwaarde in het model. Het gevolg is dat iedere woning waar de indicator hoger is dan de 
drempelwaarde een vergoeding voor waardedaling krijgt, die geleidelijk oploopt met de hoogte van 
de indicator. Of een woning compensatie krijgt wordt dus niet bepaald door postcodegebieden met 
20% erkende schade (zoals bij het model van AvG), maar proportioneel door de werkelijke 
bevingsbelasting van een woning. Gelijke omstandigheden leiden dus tot een gelijke uitkering, en de 
aanvechtbare toerekening van een ‘imago-effect’ zoals in het model van AvG is niet nodig.  

Als grondslag voor de compensatie in euro’s wordt voor wat betreft de deelnemers van stichting 
WAG de WOZ waarde op 1 januari 2012 genomen, geïndexeerd naar prijspeil 1 januari 2019. Deze 
werkwijze voorkomt dat deelnemers te weinig compensatie zouden ontvangen als de WOZ waarde 
van hun woning door andere factoren dan aardbevingen sterk gedaald is. De corporaties verwachten 
dat een dergelijke situatie zich in hun bezit minder vaak zal voordoen en hebben de claim gebaseerd 
op de WOZ waarde met peildatum 1 januari 2019, analoog aan de vergoedingsregeling die door IMG 
wordt gehanteerd. 

Voor de berekening van dit bedrag verwijzen wij naar hoofdstuk 6. 

De conclusie is dat het geactualiseerde Invisor model beter bruikbaar is om de waardedaling mee te 
bepalen dan het AvG-model. Bovendien laten we in hoofdstuk 5.10 zien dat de uitkomsten van het 
aangepaste model plausibel zijn. 

2.4. Indien Invisor afgewezen wordt: herberekening Atlas model met lage 
drempelwaarde onder voorwaarde van transparantie 

Wij beargumenteren in hoofdstuk 3 waarom een indicator met drempelwaarde 1 mm/s is 
opgenomen in het herziene Invisor model dat is gebruikt voor de onderbouwing van het te claimen 
bedrag. We zijn van mening dat een indicator met een drempelwaarde van 1 mm/s in alle modellen 
toegepast moet worden, omdat hiermee een beter en nauwkeuriger waardedaling kan worden 
berekend, die beter aansluit bij de gedragingen van koper en verkoper in het koopproces van een 
woning. Geen van de adviseurs van de tegenpartij heeft bezwaar gemaakt tegen toepassing van een 
meer adequate indicator.  

In dit verband is vermeldenswaard dat AvG in 2018 ook al eens een variant met drempelwaarde 1 
mm/s heeft doorgerekend. De uitkomst gaf een groter prijseffect dan bij 2,9 mm/s en de t-waarde 
van de coëfficiënt was hoger. Men oordeelde echter dat deze variant minder geschikt was. Bij nadere 
beschouwing (zie hoofdstuk 3.4) blijkt dat die beoordeling onvoldoende onderbouwd is en meer te 
maken heeft met de beperkingen van het model van AvG dan met de intrinsieke kwaliteit van deze 

                                                           
7 Het aardbevingsgebied wordt hierbij ruim gedefinieerd, te weten als alle 4 positie postcodegebieden waar 
volgens opgave van Atlas voor gemeenten sprake is van 1% of meer erkende schademeldingen. 
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indicator met 1 mm/s. Toch heeft AvG dit argument gebruikt om de variant met 1 mm/s niet meer op 
te nemen in de rapportage die ten grondslag ligt aan het actuele AvG model dat NAM wenst te 
hanteren voor het bepalen van de waardedaling. 

Omdat AvG zijn brongegevens niet in voldoende detail publiceert en niet ter beschikking wil stellen is 
het voor derden niet mogelijk het AvG model te reproduceren en de prijseffecten tot 1 januari 2019 
bij een drempelwaarde van 1 mm/s met het AvG model te berekenen. Wij presenteren daarom een 
alternatief waarmee deze uitkomsten gesimuleerd kunnen worden, in de vorm van de directe 
methode. Zie hierna in 2.5 en de nadere uitwerking in hoofdstukken 7.2 t/m 7.4. 

2.5. Directe methode kan waardedaling berekenen onafhankelijk van 
herberekening door Atlas 

Er is een manier om - naast het geactualiseerde Invisor model en zonder herberekening door AvG - 
de waardedaling te bepalen bij de indicator met een drempelwaarde van 1 mm/s. Dit noemen wij de 
directe methode, omdat hiermee de waardedaling kan worden berekend zonder gebruik te maken 
van een prijsmodel. Voor een gedetailleerde beschrijving van de directe methode verwijzen wij naar 
hoofdstuk 7. Bij de directe methode is het vertrekpunt dat alle partijen het over drie dingen eens zijn. 
Ergens in de (voormalige) gemeente Loppersum staat een woning met de hoogste waardedaling 
(Wmax) en het risicogebied heeft een buitengrens waar geen waardedaling meer optreedt (de nul 
contour). Ten derde is er consensus dat de waardedaling van de buitengrens naar de top oploopt 
naar gelang de aardbevingsindicator hoger wordt. De indicator heeft zijn hoogste waarde bij de 
woning met maximale waardedaling en zijn laagste waarde (mogelijk nul) aan de buitengrens van het 
risicogebied. Met die gegevens kan voor iedere woning binnen het risicogebied worden bepaald welk 
deel van de maximale waardedaling daar nog van toepassing is. Dat deel wordt berekend uit de 
verhouding van de waarde van de aardbevingsindicator van de woning waarvan de waardedaling 
moet worden bepaald tot de waarde van de indicator bij de woning met de hoogste waardedaling8. 
Verhouden die zich bijvoorbeeld als 5 staat tot 10, dan is de waardedaling de helft van de maximale 
waardedaling. Deze afwikkeling verloopt geheel analoog aan de wijze waarop met een hedonisch 
prijsmodel de waardedaling wordt berekend: ook hier is sprake van een lineair verband tussen de 
aardbevingsindicator en de waardedaling. 

Uiteraard hangt de uitkomst van de directe methode in hoge mate af van de maximale waardedaling 
Wmax bij de zwaarst getroffen woning. Die ligt in een bepaalde bandbreedte. We kunnen hiervoor 
aansluiten bij één specifieke modelmatige benadering, maar evengoed de uitkomsten van 
verschillende benaderingen combineren.  

Om de uitkomsten van het model van AvG bij drempelwaarde 1 mm/s9 te simuleren hebben we de 
directe methode doorgerekend waarbij we de maximale waardedaling van het AvG model als 
uitgangspunt hebben gekozen. Bij een drempelwaarde van 2,9 mm/s en grondsnelheden als indicator 
is de maximale waardedaling 20,2%. Ook voor de buitengrens is in deze variant aangesloten bij AvG 
door hiervoor de gebieden te kiezen met 10-20% schademeldingen.  

                                                           
8 Zo nodig wordt daarbij nog gecorrigeerd voor de (lage) waarde van de indicator aan de buitengrens van het 
risicogebied. 
9 In concreto de voorkeursvariabele, dat is de logaritmisch getransformeerde waarde van de cumulatieve 
grondsnelheden boven 1 mm/s. Zie de toelichting in hoofdstuk 3. 
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De uitkomsten corresponderen in hoge mate met die van het Invisor model. De directe methode 
bewijst zich daarmee als bruikbaar alternatief voor een volledig hedonisch prijsmodel. De uitkomsten 
vormen een duidelijke aanwijzing dat ook de uitgangspunten en specificaties van het model van AvG 
tot een hogere uitkomst zullen leiden wanneer daarbij de voorkeursindicator met drempelwaarde 1 
mm/s wordt toegepast. Dit sluit aan bij het patroon dat ook in 2018 door AvG werd gevonden. 
Bovendien is de ruimtelijke spreiding van deze waardedaling proportioneel aanzienlijk beter in 
overeenstemming met de niveaus van de schade binnen het risicogebied.  

2.6.  Afrondende beschouwing 
Het gerechtshof heeft bepaald dat een modelmatige benadering gekozen zou moeten worden. Wij 
beargumenteren dat dit model het geactualiseerde model van Invisor moet zijn, en hebben met dit 
model berekend hoe hoog de schadeclaim van de eisende partijen is. Essentieel is dat een indicator 
met een lage drempelwaarde van 1 mm/s wordt gehanteerd en mocht geoordeeld worden dat toch 
een ander model moet worden gebruikt, dan zal ook dit model op een voor een ieder transparante 
en controleerbare manier met die lage drempelwaarde moeten worden doorgerekend. Een 
pragmatisch alternatief hiervoor zou zijn om een variant van de (meer transparante) directe 
methode toe te passen. In dat geval kan volstaan worden met een uitspraak over de uitgangspunten 
met betrekking tot maximale waardedaling Wmax, de grens van het risicogebied (nul-contour) en de 
aardbevingsindicator die bij deze methode moet worden toegepast. 

De waardedaling wordt berekend op basis van het aangepaste Invisor model. Hierin wordt een lage 
indicator toegepast, waarbij van belang is op te merken dat we de best passende geactualiseerde 
indicator gebruiken. De kritiek op het Invisor model wordt voor een belangrijk deel weggenomen 
door aanpassing van het model en voor het overige weerlegd. Verder leggen we de werking van de 
directe methode uit, waarbij de waardedaling vanuit een maximum (door Invisor bepaald uit 
vergelijking van buurten, maar waarbij een van de andere mogelijkheden is om dit te ontlenen aan 
AvG modellen) evenredig wordt verdeeld over de woningen naar gelang de hoogte van de 
aardbevingsindicator met lage drempelwaarde. Dit betreft geen nieuw model, maar een 
verdeelmethode voor de waardedaling, uitgaande van de (hoe dan ook bepaalde) maximale 
waardedaling bij de zwaarst getroffen woningen.  

3. Keuze van een aardbevingsindicator met lage drempelwaarde 

3.1.  Inhoudelijke motieven 
Voorafgaand aan de toepassing van welk model dan ook moet de best passende 
aardbevingsindicator gekozen worden. De invloed van aardbevingen op de uitkomsten van het 
verkoop proces van woningen is een complex fenomeen. Voor een hedonisch prijsmodel is een 
indicator nodig die deze invloed meetbaar maakt.  

Het belang van het optimaliseren van de aardbevingsindicator is evident en wordt ook gezien door 
de Adviescommissie Waardedaling. De commissie schrijft dat men zich kan voorstellen dat een 
andere indicator gekozen wordt dan door AvG wordt gebruikt, maar heeft het niet als haar taak 
gezien om inhoudelijk op dit belangrijke onderwerp in te gaan10. zegt dat het (in dit geval) aan de 

                                                           
10 De Adviescommissie schrijft op 16 april 2020 onder andere dat het (wellicht..) een terechte constatering [van 
Invisor – red.] is dat geen van de prijsmodellen de perfecte oplossing biedt voor de spanning tussen de 
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TCMG (nu IMG) is om hierin een keuze te maken. . In de lopende civiele procedure is die keuze ter 
beoordeling aan de rechter. Het door NAM ingeschakelde onderzoeksbureau SEO gaat een stap 
verder en noemt de aanpak die wij van het begin af aan gevolgd hebben – te weten het kiezen van de 
indicator op basis van optimale correlatie met het patroon van schademeldingen - ‘een interessante 
benadering’.  

De uitgangspunten van die benadering zijn al eerder beschreven en komen in het kort op het 
volgende neer. Op grond van het empirisch onderzoek naar de invloed van aardbevingen op het 
verkoop proces komen twee typen indicatoren in aanmerking: fysische indicatoren (afgeleid van 
verschillen in seismische bewegingen) en indicatoren voor de mate waarin woningen fysieke schade 
hebben ondervonden van de aardbevingen. Fysische indicatoren hebben het operationele voordeel 
dat deze met formules berekend kunnen worden, maar het blijft de vraag of en in hoeverre kopers 
verschillen in die indicatoren (her)kennen en meewegen in hun aankoop beslissingen. Dat is nooit 
wetenschappelijk onderzocht.  

Daar staat tegenover dat empirisch onderzoek11 heeft uitgewezen dat kopers aan informatie over 
fysieke schade een belangrijk gewicht toekennen in hun beslissingen. Maar de registratie van schade 
is niet vrij van bias, die onder andere wordt beïnvloed door subjectieve en institutionele factoren. 
Denk aan de regels die worden gesteld voor het melden van schade (welke meldingen uit welk 
gebied worden in behandeling genomen, bij welke instantie moet gemeld worden), en aan 
verschillen in meldingsgedrag van particuliere eigenaren en huurders/verhuurders. Wij werken dit uit 
in hoofdstuk 3.2. Uit een oogpunt van operationalisering kiezen wij daarbij voor een fysische 
indicator, net als AvG. Een belangrijk verschil is echter dat wij binnen de range aan mogelijke fysische 
indicatoren vervolgens de indicator kiezen die het beste correleert met de variantie in 
schademeldingen. Het is deze benadering die door SEO als ‘interessant’ wordt gekwalificeerd.  

3.2.  Het belang van het verkennen van de verklaringskracht van een 
indicator met lage drempelwaarde 

Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vraag of er een ondergrens is voor de invloed 
van de sterkte van grondbewegingen op de uitkomsten van het verkoopproces van woningen. Wel 
zijn ondergrenzen bepaald voor trillingsrichtlijnen in de bouw. Op grond daarvan heeft AvG in haar 
model voor de prijseffecten tot 1 januari 2019 twee varianten uitgewerkt voor trillingen met 
drempelwaarden voor grondsnelheden (per beving) van 5,0 dan wel 2,9 mm/s. AvG neemt geen 
bevingen met een grondsnelheid kleiner dan 2,9 mm/s (die volgens genoemde richtlijnen niet 
zouden kunnen leiden tot schade aan kwetsbaar metselwerk) in haar model op. De veronderstelling 
is dat trillingen onder deze drempelwaarde geen invloed kunnen hebben op de prijsvorming van 
woningen. Van meet af aan hebben wij deze keuze aangevochten, met als belangrijkste argument dat 
er bij deze indicator in ongeveer de helft van het risicogebied geen sprake zou kunnen zijn van een 
variabel prijseffect, terwijl 20 procent of meer van de woningen in dat gebied erkende schade heeft. 
                                                                                                                                                                                     
verschillende typen indicatoren. En dat zij van oordeel is dat [AvG red.]… met de toen aanwezige en huidige 
kennis en inzichten een bevredigende oplossing [ heeft  - red.] ..gekozen (p2). Vervolgens geeft de commissie 
aan niet te kunnen beoordelen of het mogelijk is om op korte termijn een meer adequate aardbevingsindicator 
te ontwikkelen, maar dat het overigens mogelijk is een andere indicator in ieder model, ook dat van Atlas, te 
implementeren. Zie Adviescommissie Waardedaling (2020a). Antwoord van de (voormalige) Adviescommissie 
waardedaling op het document van Invisor van 31 maart 2020. 
11 Zie de Kam, G. en E. Mey (2017). Ervaringen bij verkoop woningen in aardbevingsgebied - Eindrapport. 
Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen. 361. 
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Wij zien daarin een duidelijke aanwijzing dat de keuze voor een indicator door AvG berust op een 
onbewezen en onjuiste veronderstelling over de invloed van aardbevingen in het verkoop proces. 
Dat AvG dit oplost door de introductie van een gebiedseffect in het model doet voor het betoog niet 
ter zake. Voor een meer uitgebreide kritische bespreking van het model van AvG verwijzen wij naar 
hoofdstuk 4 en 5. 

Naast bouwtechnisch bepaalde drempelwaarden is ook onderzocht waar de grens ligt voor door 
mensen voelbare aardbevingen. Deze wordt in het algemeen gesteld op grondsnelheden beneden 1 
mm/s.12. Voor onze analyses (nader uit te werken in hoofdstuk 3.3.) kiezen we op basis van het 
criterium ‘voelbaarheid’ daarom 1 mm/s als laagste drempelwaarde. Bij deze keuze is er een veel 
aannemelijker verband tussen de begrenzing van het risicogebied en de waarde van de indicator 
waarmee de verschillen in prijseffecten worden bepaald. Want vrijwel alle woningen in het 
risicogebied dat AvG definieert hebben een of meerdere malen grondsnelheden ondergaan die 
groter zijn dan 1 mm/s. 

Ter illustratie is tabel 1 opgenomen. Het risicogebied dat AvG onderscheidt13 telde op 1 januari 2019 
volgens opgave van Kadaster 87.775 woningen. Daarvan had (slechts) 50,3% een of meerdere 
bevingen met grondsnelheden boven 2,9 mm/s ondergaan, tegen 98,4% woningen die een of meer 
bevingen met grondsnelheden boven 1,0 mm/s hadden ondergaan.  

Tabel 1 Percentage woningen binnen 20% risicogebied AvG bij drempelwaarden 2,9 en 1 mm/s 

Woningen aantal procent 
woningen in risicogebied AvG 87.775 100,0% 
met bevingen boven 2,9 mm/s 44.184 50,3% 
zonder bevingen boven 2,9 mm/s 43.591 49,7% 
   
woningen in risicogebied AvG 87.775 100,0% 
met bevingen boven 1,0 mm/s 86.409 98,4% 
zonder bevingen boven 1,0 mm/s 1.366 1,6% 
Bronnen: Kadaster (woningvoorraad), AvG (begrenzing risicogebied), TAU Omega (berekening aantal 
bevingen en grondsnelheden) 

 

3.3.   Statistische analyse relatie indicator en schadepatroon 
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3.1. is – gegeven de beperkingen in beschikbare data – het criterium 
voor de keuze van de best passende aardbevingsindicator gelegd bij de mate waarin deze indicator 
correleert met de ruimtelijke spreiding van schademeldingen. De toetsing aan dit criterium wordt in 
dit hoofdstuk gemaakt. Daarnaast kijken we (in hoofdstuk 5.4.2) welke van de indicatoren de 
grootste verklaringskracht heeft in het herziene Invisor model. 

                                                           
12 We verwijzen naar de beschouwingen in hoofdstuk 4 van  Bosker, M., H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, J. 
Poort, R. van Dooren en C. van Woerkens (2018). Nog altijd in beweging. Het effect van aardbevingen op de 
huizenprijzen in Groningen per 1-1-2018. Utrecht, Atlas voor gemeenten. 
13 Dit risicogebied bestaat uit 4 positie postcodegebieden waar bij meer dan 20% woningen  een of meer keren  
schade is gemeld en erkend. 
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We hebben de correlatie met schademeldingen onderzocht voor de periode van 1 januari 2012 tot 
maart 2017. Die keus is gemaakt om inhoudelijke en pragmatische redenen. De inhoudelijke reden is 
gebaseerd op het onderzoek dat gedaan is naar het proces van schademeldingen in het Groningse 
aardbevingsgebied14, waaronder het recente werk van Postmes et al15. Daaruit blijkt (onder andere) 
dat naast de intensiteit van de grondbewegingen ook institutionele factoren zoals de manier waarop 
de melding en afhandeling van schade zijn georganiseerd van invloed zijn op het aantal meldingen. 
Dat is een reden om de analyse te maken voor de genoemde periode tot maart 2017, waarin de 
institutionele dynamiek rond schademeldingen volgens het laatstgenoemde onderzoek van Postmes 
et al. minder groot was dan in de resterende ruim anderhalf jaar tot 1 januari 2019. In deze periode 
kunnen we dus de correlatie tussen grondbewegingen en schademeldingen in een verhoudingsgewijs 
“zuivere” vorm analyseren.  

Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van de correlatie tussen grondbewegingen en 
schademeldingen is de analyse beperkt tot de selectie van woningen in eigendom van natuurlijke 
personen16. 

Ruimtelijk is het gebied voor de analyses afgebakend als het aaneengesloten risicogebied17 volgens 
de definities van AvG en IMG.  

We hebben voor deze analyse contact gezocht met t prof. Elhorst, die voor wetenschappelijk 
onderzoek beschikt over een database met schadegegevens van 2012 tot maart 2017 (overgang naar 
TCMG). Prof. Elhorst heeft ermee ingestemd dat wij deze gegevens gebruiken, en gezien de 
samenstelling van de genoemde database ligt hierin het pragmatische argument om de analyse tot 
deze periode te beperken. Voor gegevens over de schademeldingen kan onderscheid gemaakt 
worden naar gemelde schades en erkende schades. Wanneer bij een schade wordt aangegeven dat 
deze geleid heeft tot een budget, hebben wij deze aangemerkt als een erkende schade. Het jaar van 
erkenning is gelijk gesteld aan het jaar van melding, omdat de erkenning van belang is, niet het 
tijdsverloop tussen melding en erkenning. Bovendien is een variabele berekend die iets zegt over de 
ernst van de schade, dat is het budget per woning gedeeld door de oppervlakte van de woning. 

Bij de analyse is onderscheid gemaakt naar de twee manieren waarop het effect van 
grondbewegingen bij een woning in een aardbevingsindicator kan worden vertaald. We kunnen 
berekenen hoeveel keren een woning onderhevig is geweest aan een beving die een grondsnelheid 
veroorzaakt boven de drempelwaarde (variabele aantal bevingen). De intensiteit van de bevingen (de 
mate waarin deze sterker zijn dan de beving die de drempelwaarde bepaalt) speelt dan geen rol 
meer in de waarde van de indicator. Die verschillen in intensiteit komen wel tot uitdrukking als we de 

                                                           
14 We verwijzen naar pp 23-26 en de daar vermelde bronnen in de De Kam, G. en E. Hol (2020). "Modellering 
van waardedaling van woningen als gevolg van risico door aardbevingen rond het Groningenveld." Ruimte & 
Maatschappij 12(1): 12-72. 
15 Zie Postmes, T., M. de Jong, A. A. M. Schoutens, W. J. Adams, C. N. van Delden, M. M. Boendermaker, B. 
Kanis en K. Stroebe (2020). Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis. 
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. 
16 Een nader onderscheid naar al dan niet verhuurde woningen van natuurlijke personen op woningniveau kon 
hierbij niet gemaakt worden. Deze beperking in de dataset zal echter weinig tot geen invloed hebben op de 
verschillen in correlatie met variabelen voor bodembewegingen die ons bij deze analyse interesseert. 
17 Het aaneengesloten risicogebied bestaat uit de 4 positie postcodegebieden met meer dan 20% 
schademeldingen, aangevuld met 6 gebieden in de stad Groningen met minder dan 20% schademeldingen. 
Deze worden min of meer omsloten door gebieden met meer dan 20% schademeldingen.  
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variabele definiëren als de cumulatieve grondsnelheden die veroorzaakt zijn door aardbevingen 
boven de drempelwaarde. Beide variabelen - aantallen bevingen en de grondsnelheden - zijn voor 
ruim 320.000 woningen in een ruim gekozen aardbevingsgebied in Groningen en de kop van Drenthe 
berekend door TAU Omega. Dit bureau heeft daarbij de zelfde formules en coëfficiënten gebruikt als 
AvG.  

We hebben kennis genomen van de kanttekening van Bommer c.s. dat de door hen berekende 
coëfficiënten minder goed bruikbaar zijn voor bevingen beneden M 1,8 (corresponderend met 2,9 
mm/s) en boven M 3,6 (dat is gelukkig nog niet aan de orde). Dat argument weegt voor onze 
toepassing niet zwaar genoeg om af te zien van berekening van de bevingen en grondsnelheden met 
drempelwaarde 1 mm/s. Het gaat er immers niet om een technische berekening uit te voeren, maar 
om een variabele te ontwikkelen die een zo goed mogelijke afspiegeling is van de invloed die lokale 
verschillen in aardbevingsinvloed hebben op het gedrag van kopers. Dit type variabele wordt 
aangeduid met de term proxy variabele. En omdat we vooral geïnteresseerd zijn in de verdeling van 
de verschillen in aardbevingsinvloed over het gebied, maakt het niet zo veel uit of er een mogelijke 
onnauwkeurigheid in de formules zit. Want we mogen aannemen dat die onnauwkeurigheid bij alle 
berekende grondsnelheden in de zelfde mate zal doorwerken zodat onderlinge verschillen er niet of 
nauwelijks door veranderen. We merken op dat het IMG de formules van Bommer ook gebruikt bij 
een lagere magnitude, en zelfs bij een toepassing die wél technische consequenties heeft, te weten 
het bepalen van de grens voor de toepassing van het bewijsvermoeden18. Ook AvG zag in een eerder 
rapport geen doorslaggevend bezwaar19 tegen toepassing van de formules van Bommer bij een 
drempelwaarde van 1 mm/s. 

De aantallen bevingen en grondsnelheden bij drempelwaarden van 1 mm/s en van 2,9 mm/s zijn 
opgeteld voor alle jaren van 2006 tot en met 2017. Dat is conform de manier waarop AvG de 
indicator in het model heeft berekend. Deze manier van berekenen houdt tot op zekere hoogte 
rekening met de mogelijkheid dat het voorkomen van schademeldingen (die pas vanaf 2012 
geregistreerd zijn) ook wordt beïnvloed door geïnduceerde bevingen als gevolg van gaswinning in de 
jaren voor 2012. 

Het is niet zeker dat een rechtlijnig verband (lineaire correlatie) de beste manier is om het verband 
tussen schademeldingen (of ook prijseffecten) en grondbewegingen te beschrijven. We verwijzen 
naar de kritiek die SEO op dit punt heeft op de aanpak van AvG. We hebben daarom ook enkele 
varianten verkend waarbij gekeken is naar de correlatie tussen schademeldingen en de logaritme van 
de bevingsindicatoren.20 

                                                           
18  Zie https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/schade-en-
geografische-afstand 
19  AvG ziet in haar rapportage over prijseffecten tot 1 januari 2018 (zie Bosker, M., H. Garretsen, G. Marlet, R. 
Ponds, J. Poort, R. van Dooren en C. van Woerkens (2018). Nog altijd in beweging. Het effect van aardbevingen 
op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2018. Utrecht, Atlas voor gemeenten.) geen bezwaar in het maken 
van berekeningen met drempelwaarde 1 mm/s. Wel beredeneert men vervolgens dat toepassing van de 
indicator met deze drempelwaarde minder geschikt zou zijn voor toepassing in het eigen model. Zie nader in 
hoofdstuk 3.4.  
20 Een logaritme (aangeduid als LOG) is een rekenkundige bewerking waarmee de toename van een variabele 
wordt afgevlakt. Bij elke ordegrootte toename van de oorspronkelijke variabele, neemt de LOG daarvan slechts 
met één eenheid toe: LOG(10)=1; LOG(100)=2; LOG(1000)=3. Wanneer bijvoorbeeld de logaritme van het 
aantal bevingen wordt gebruikt is het gevolg dat in een gebied waar al veel bevingen zijn geweest een of meer 
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We tonen nu in tabel 2 eerst het overzicht van de correlaties voor het aaneengesloten risicogebied 
op niveau van postcode 4 gebieden. De tweede kolom van links geeft de correlaties voor het gebied 
als geheel, voor alle particuliere woningen.  

Tabel 2 Correlatie tussen aardbevingsindicatoren en schademeldingen voor particuliere woningen in het aaneengesloten 
risicogebied, naar PC4 gebieden, met onderscheid naar gebieden met en zonder bevingen boven 2,9 mm/s 

Correlatie tussen aardbevingsindicatoren en 
schademeldingen voor particuliere woningen in 
aangesloten risicogebied; periode 2012- (maart) 2017. 
Schaalniveau: PC4 gebieden; N = 136 
Gerangschikt naar de hoogste correlatie gerekend over 
alle woningen. 

Alle 
woningen 

Woningen 
zonder 
bevingen 
boven 2,9 
mm/s 

Woningen 
met een 
of meer 
bevingen 
boven 2,9 
mm/s 

Correlatie met percentage meldingen per pc4 gebied 
LOG Cumulatieve grondsnelheid 21> 1 mm/s en meldingen 0,70722 0,266 0,407 
LOG Aantal bevingen > 2,9 mm/s en meldingen 0,686 - 0,284 
LOG Cumulatieve grondsnelheid > 2,9 mm/s en meldingen 0,676 - 0,310 
LOG Aantal bevingen > 1 mm/s en meldingen 0,669 0,218 0,440 
Aantal bevingen > 1 mm/s en meldingen 0,667 0,251 0,394 
Cumulatieve grondsnelheid > 1 mm/s en meldingen 0,624 0,287 0,339 
Aantal bevingen > 2,9 mm/s en meldingen 0,610 - 0,274 
Cumulatieve grondsnelheid > 2,9 mm/s en meldingen 0,571 - 0,276 
Correlatie met percentage erkende meldingen per PC4 gebied 
LOG Cumulatieve grondsnelheid > 1 mm/s en erkende 
meldingen 

0,764 0,334 0,507 

LOG Aantal bevingen > 2,9 mm/s en erkende meldingen 0,747 - 0,391 
LOG Aantal bevingen > 1 mm/s en erkende meldingen 0,730 0,282 0,525 
LOG Cum. grondsnelh. > 2,9 mm/s en erkende meldingen 0,729 - 0,420 
Aantal bevingen > 1 mm/s en erkende meldingen 0,708 0,315 0,479 
Cumulatieve grondsnelheid > 1 mm/s en erkende 
meldingen 

0,666 0,353 0,430 

Aantal bevingen > 2,9 mm/s en erkende meldingen 0,655 - 0,367 
Cum. grondsnelh. > 2,9 mm/s en erkende meldingen 0,612 - 0,367 
Correlatie met budget per m2 woning 
LOG pgv 1 mm/s en budget per m2 woning 0,649 0,345 0,522 
LOG bevingen 2,9 mm/s en budget per m2 woning 0,642 - 0,464 
LOG pgv 2,9 mm/s en budget per m2 woning 0,629 - 0,477 
LOG bevingen 1 mm/s en budget per m2 woning 0,599 0,288 0,497 
bevingen 1 mm/s en budget per m2 woning 0,588 0,325 0,458 
bevingen 2,9 mm/s en budget per m2 woning 0,584 - 0,433 
pgv 1 mm/s en budget per m2 woning 0,581 0,364 0,458 
pgv 2,9 mm/s en budget per m2 woning 0,550 - 0,428 

                                                                                                                                                                                     
extra bevingen naar verhouding minder effect zullen hebben dan in een gebied waar nog maar 1 beving is 
geweest.  
21  De cumulatieve grondsnelheid wordt elders in de tabellen 2 en 3 ook wel aangeduid als pgv, dit staat voor 
het Engelse Peak Ground Velocity 
22  Correlaties tussen twee reeksen getallen (in dit geval de gemiddelde waarde van de aardbevingsindicator en  
(bijvoorbeeld) het percentage erkende schademeldingen in postcodegebieden worden uitgedrukt in een getal 
tussen 0 en 1. Hoe hoger dit getal, hoe groter de overeenstemming tussen de reeksen waarnemingen.  
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Tabel 3 geeft het zelfde overzicht, maar dan op het ruimtelijk schaalniveau van CBS buurten 

Tabel 3 Correlatie tussen aardbevingsindicatoren en schademeldingen voor particuliere woningen in aangesloten 
risicogebied; naar CBS buurten 

Correlatie tussen aardbevingsindicatoren 
en schademeldingen voor particuliere 
woningen in aangesloten risicogebied; 
periode 2012- (maart) 2017. 
Schaalniveau: CBS buurten. N = 283 
Gerangschikt naar de hoogste correlatie 
gerekend over alle woningen. 

Alle 
woningen 

Woningen 
zonder bevingen 
boven 2,9 mm/s 

Woningen met 
een of meer 
bevingen boven 
2,9 mm/s 

Correlatie met percentage meldingen 
per CBS buurt 

   

 LOG pgv 1 mm/s en meldingen 0,602 0,290 0,449 
LOG bevingen 1 mm/s en meldingen 0,580 0,267 0,450 
LOG bevingen 2,9 mm/s en meldingen 0,573 - 0,350 
 LOG pgv 2,9 mm/s en meldingen 0,563 - 0,405 
 bevingen 1 mm/s en meldingen 0,556 0,293 0,409 
 pgv 1 mm/s en meldingen 0,515 0,297 0,382 
 bevingen 2,9 mm/s en meldingen 0,500 - 0,333 
 pgv 2,9 mm/s en meldingen 0,466 - 0,342 
Correlatie met erkende meldingen per 
CBS buurt 

   

 LOG pgv 1 mm/s en erkende meldingen 0,682 0,380 0,492 
 LOG bevingen 1 mm/s en erkende 
meldingen 

0,661 0,348 0,491 

 LOG bevingen 2,9 mm/s en erkende 
meldingen 

0,653 - 0,390 

 LOG pgv 2,9 mm/s en erkende meldingen 0,635 - 0,446 
 bevingen 1 mm/s en erkende meldingen 0,622 0,383 0,442 
 pgv 1 mm/s en erkende meldingen 0,578 0,389 0,419 
 bevingen 2,9 mm/s en erkende 
meldingen 

0,565 - 0,367 

 pgv 2,9 mm/s en erkende meldingen 0,524 - 0,379 
Correlatie met budget per m2 woning    
 LOG pgv 1 mm/s en budget per m2 
woning 

0,616 0,368 0,437 

 LOG pgv 2,9 mm/s en budget per m2 
woning 

0,609 - 0,426 

 LOG bevingen 2,9 mm/s en budget per 
m2 woning 

0,605 - 0,382 

 LOG bevingen 1 mm/s en budget per m2 
woning 

0,565 0,336 0,412 

 bevingen 1 mm/s en budget per m2 
woning 

0,564 0,365 0,384 

 bevingen 2,9 mm/s en budget per m2 
woning 

0,553 - 0,364 

 pgv 1 mm/s en budget per m2 woning 0,553 0,372 0,386 
 pgv 2,9 mm/s en budget per m2 woning 0,523 - 0,368 
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De conclusie uit beide tabellen23 is dat het toepassen van indicatoren met drempelwaarde 1 mm/s 
de voorkeur verdient boven indicatoren met drempelwaarde 2,9 mm/s, omdat de sterkere correlatie 
aangeeft dat deze  beter aansluiten bij het schadepatroon.  

Ook blijkt dat logaritmisch getransformeerde indicatoren (waarbij de logaritme is bepaald van het 
onderliggende gegeven zoals aantal bevingen of grondsnelheden) een sterkere correlatie hebben 
met het schadepatroon dan lineaire, niet-getransformeerde indicatoren. Dat betekent dat SEO 
terecht heeft gesteld dat het niet op voorhand vast staat dat er een aardbevingsvariabele lineair in 
het model moet worden opgenomen, een logaritmische (of ander type niet lineaire) transformatie 
zou mogelijk een meer realistische keuze kunnen zijn. En het is inderdaad een omissie dat AvG 
dergelijke verkenningen in het geheel niet heeft uitgevoerd. 

De conclusie is dat het toepassen van indicatoren met drempelwaarde 1 mm/s de voorkeur verdient 
boven indicatoren met drempelwaarde 2,9 mm/s, omdat deze beter aansluit bij het schadepatroon. 
Een belangrijk gevolg hiervan is dat ook in het gebied waar wel schade is, maar geen bevingen boven 
de drempel van 2,9 mm/s worden berekend, een betekenisvolle differentiatie in de uitkomsten 
wordt gerealiseerd.  

Een tweede conclusie is dat een logaritmisch getransformeerde waarde voor de aardbevingsindicator 
de voorkeur verdient omdat deze beter aansluit bij het schadepatroon dan een niet 
getransformeerde waarde. Kennelijk vlakt de toename van schade in een bepaalde mate af als de 
bevingsbelasting blijft toenemen. Bij gebruik van logaritmisch getransformeerde variabelen geeft de 
grondslag op basis van grondsnelheden de sterkste correlatie met schademeldingen.  

De verhoudingsgewijs goede correlatie van logaritmisch getransformeerde variabelen met een 
drempelwaarde van 2,9 mm/s lijkt in strijd met de bovenstaande conclusies. Dit heeft echter te 
maken met het gegeven dat grondsnelheden boven de drempel van 2,9 mm/s bij ongeveer de helft 
van de woningen in het risicogebied niet voorkomen (zie tabel 1). Dat wordt duidelijk uit de twee 
rechter kolommen van tabellen 2 en 3, waarin een onderscheid wordt gemaakt in de correlaties voor 
de woningen in het risicogebied die al dan niet een of meer bevingen boven de hoge drempelwaarde 
van 2,9 mm/s hebben ondergaan. 

Kennelijk is de relatief goede correlatie van de logaritmische indicatoren voor 2,9 mm/s over alle 
woningen in het risicogebied het min of meer toevallige gevolg van de combinatie van de relatief 
slechte correlaties in de twee deelgebieden met en zonder bevingen boven 2,9 mm/s.  

Als derde conclusie zien we (bij beide drempelwaarden) dat het verschil maakt of we het aantal 
bevingen dan wel de grondsnelheden als grondslag voor de indicator kiezen. Bij een niet 
getransformeerde indicator verdient een grondslag op basis van het aantal bevingen de voorkeur. Bij 
een logaritmisch getransformeerde indicator dient voor grondsnelheden gekozen te worden omdat 
deze indicator de beste correlatie heeft met het schadepatroon. 

Als vierde een conclusie over de tijdshorizon van de indicatoren. De vergelijking die getoond wordt 
heeft betrekking op indicatoren inclusief de jaren voor 2012, in overeenstemming met de benadering 

                                                           
23  De correlaties op het lagere schaalniveau van CBS buurten (tabel 3) zijn wat lager dan in tabel 2 (4 positie 
postcodegebieden). De correlaties zijn wat minder sterk, omdat door het lagere schaalniveau de waarden per 
buurt een wat grilliger verloop krijgen: de variantie neemt toe.. De prioriteitsvolgorde verandert echter niet. 
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van AvG, waarbij alle bevingen uit de historie in gelijke mate meetellen. Een indicator in deze vorm is 
niet stationair, waarmee wordt bedoeld dat deze in de loop van de jaren alleen maar kan toenemen. 
Er zijn theoretische bezwaren tegen het gebruiken van dit type variabele24. In het oorspronkelijke 
Invisor model was een indicator opgenomen die dit bezwaar niet heeft, omdat deze alleen een effect 
toerekent aan bevingen uit het meer recente verleden (in casu 3 jaren voorafgaand aan het jaar waar 
voor het effect op waardedaling wordt berekend). De keuze voor deze specifieke scherp begrensde 
‘geheugenperiode’ is onder andere door SEO bekritiseerd. Het verkennen of en op welke manier 
sprake is van een ‘geheugen’ blijft voor welk model dan ook een relevante vraag. Bij een 
robuustheidscheck op dit punt van het AvG model voor prijseffecten tot 1 januari 2018 werden 
onvoldoende significante aanwijzingen voor een ‘geheugen’ gevonden. Bij Elhorst is het (statistisch 
bepaald op 3 jaar) een essentieel onderdeel van de ruimtelijk-econometrische benadering.  

De bezwaren die wij in onze kritiek op het model van AvG hebben geuit tegen het gebruik van een 
niet-stationaire variabele bleken zowel voor de Adviescommissie Waardedaling als voor SEO niet zo 
zwaar te wegen. Het bezwaar zou vooral gelden bij modellen waar voorspellingen mee gedaan 
worden en minder bij de toepassingen in het aardbevingsdossier waarbij alleen het verleden wordt 
geanalyseerd en de focus ligt op verschillen tussen gebieden. Invisor conformeert zich bij de keuze 
van het type indicator in het herziene model aan deze pragmatische benadering. Dit betekent dat in 
de herziene versie van het Invisor model - net als door AvG – geen rekening wordt gehouden met een 
afzwakkend effect van bevingen uit een verder verleden.  

Op de hierboven beschreven manier hebben wij de kritiek van NAM (168)25 weerlegd dat Invisor 
verouderde formules gebruikt voor de berekening van de aardbevingsindicator en onduidelijkheid 
laat bestaan over de keuze van de drempelwaarde. We hebben uitgebreid – en aanzienlijk 
uitgebreider dan AvG of een van de door NAM aangevoerde deskundigen – aandacht besteed aan de 
keuze van de indicator en de betekenis van de daarbij gebruikte formules. Het herziene model berust 
op de meest actuele formules die ook AvG gebruikt. De manier waarop de voorkeursindicator wordt 
geselecteerd en berekend wordt toegelicht en met statistische analyses onderbouwd. Deze 
benadering van Invisor is naar onze mening beter dan die van AvG, en de uitgangspunten die we 
hanteren zijn met instemming besproken door SEO.  

Een onderdeel van dit selectieproces is de vraag of het aantal bevingen (bij een bepaalde drempel) 
dan wel de (cumulatieve) grondsnelheden bij die drempel gebruikt moeten worden. NAM heeft zelf 
nog geen berekeningen laten zien, want de uitkomsten van het AvG model zijn nooit in haar 
opdracht per woning berekend. Interessant is dat NAM (punt 291 cva) in het kader van haar voorstel 
om AvG als gerechtelijk deskundige in te schakelen aangeeft dat zij het niet eens is met de opvatting 
van de Adviescommissie Waardedaling. Deze heeft geadviseerd om de variant te kiezen met de 
hoogste gemiddelde uitkomst, en dat advies wordt inmiddels in praktijk gebracht door het IMG. NAM 
geeft aan de varianten met 2,9 en 5 mm/s, die AvG presenteert, met het aantal bevingen dan wel 
grondsnelheden als indicator in econometrisch opzicht als vrijwel gelijkwaardig te beschouwen. Een 
keuze voor de indicator en haar nadere specificatie op basis van aantal bevingen of grondsnelheden 

                                                           
24 Onder andere naar voren gebracht door Elhorst, en deze bezwaren zijn ook onderkend door de 
Adviescommissie Waardedaling en SEO. 
25 Waar in deze notitie een nummer met toevoeging cva tussen haakjes staat vermeld achter NAM, verwijst dit 
nummer naar het randnummer van een passage in de Conclusie van antwoord van NAM 
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zou op wetenschappelijke gronden gemaakt moeten worden. Daar zijn wij het geheel mee eens, en 
wij hebben laten zien dat een goed gefundeerd keuzeproces tot een eenduidige uitkomst leidt. Een 
wetenschappelijke benadering laat naar onze mening geen ruimte voor de te beperkte benadering 
van AvG die de op inhoudelijke en econometrische gronden te prefereren 1 mm/s grondsnelheden 
indicator ten onrechte uitsluit.  

Wij zijn er van overtuigd dat de kern en de conclusie van het voorgaande betoog niet zullen 
veranderen door de ontwikkelingen in bevingsbelasting en schademeldingen die tussen maart 2017 
en 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden en daarom hebben wij de nadere uitwerking van de 
schadeclaim gebaseerd op de effecten die bepaald worden met een indicator met drempelwaarde 1 
mm/s. Dit neemt niet weg dat het van belang is om ook de periode maart 2017 tot 1 januari 2019 
nader te analyseren. Daartoe heeft stichting WAG mede namens de andere eisers op 27 december 
2020 aan het IMG verzocht de schade database te mogen analyseren die eerder ook aan AvG ter 
beschikking is gesteld. Bij het sluiten van de redactie van deze notitie was nog geen antwoord op dit 
verzoek ontvangen. 

3.4.  Weerlegging van de eerdere kritiek van Atlas op het gebruik van een 
indicator met drempelwaarde 1 mm/s 

Interessant is dat ook Atlas voor gemeenten een model heeft geschat met 1 mm/s als 
drempelwaarde en de uitkomsten heeft vergeleken met die van het model met 2,9 mm/s. Deze 
modellen verklaren de prijseffecten tot 1 januari 2018. De gemiddelde prijseffecten van beide 
varianten ontlopen elkaar volgens AvG niet erg veel26. Volgens onze berekeningen zou echter het 
totaal uit te keren bedrag in euro’s hoger zijn dan bij 2,9 mm/s. Wij schatten een uitkomst van rond 
de 10% hoger bij een indicator op basis van grondsnelheden en van rond de 40% hoger bij een 
indicator op basis van het aantal bevingen boven de drempelwaarde van 1 mm/s27. 

Het is jammer dat AvG niet laat zien wat de 1 mm/s variant zou opleveren bij de transacties en de 
geactualiseerde bevingsbelasting tot 1 januari 2019. Het argument daarvoor is dat deze 
drempelwaarde in het onderzoek uit 2018 ‘tot minder robuuste en plausibele resultaten leidde’28. Bij 
nadere beschouwing blijkt het daarbij om de volgende punten te gaan: 

1) AvG stelt vast dat bij een indicator met het aantal bevingen boven de drempelwaarde 1 mm/s de 
bevingscoëfficiënt volgens verwachting lager wordt. Die verwachting is gebaseerd op het gegeven 
dat voor iedere woning het aantal bevingen dat meetelt hoger is dan bij een drempelwaarde 2,9 
mm/s. Het gebiedseffect wordt vrijwel nul en is niet meer significant. AvG geeft aan: ‘dat suggereert 
dat de bevingsvariabele bij deze lage drempelwaarde de rol van de gebiedsdummy (eerder 
aangeduid als het gebiedseffect of imago effect) overneemt’29. Onze interpretatie van deze – te 

                                                           
26 Zie tabel 4.3 en 4.4.. op pp 51-52. in Bosker, M., H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, R. van Dooren en 
C. van Woerkens (2018). Nog altijd in beweging. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen 
per 1-1-2018. Utrecht, Atlas voor gemeenten.  
27 De schattingen zijn gemaakt per woning, met toepassing van de coëfficiënten uit Bosker et al, (2018). Voor 
de inschatting van het effect van toekenning van een schadebudget is in samenwerking met prof. Elhorst 
gebruik gemaakt van schadegegevens voor de periode tot maart 2017. 
28 Zie pag. 38 in Poort, J., R. Ponds, M. Kerste, C. van Woerkens en M. Middeldorp (2019). Zeven bewogen 
jaren. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2019. Utrecht, Atlas voor 
gemeenten. 
29 Zie pag. 51 in  Bosker et al. (2018) 
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verwachten – uitkomst is dat de gebiedsdummy overbodig is als de bevingsindicator in voldoende 
mate de werkelijkheid in het veld (die onder andere tot uitdrukking komt in het schadepatroon) 
weerspiegelt. En wij hebben daar ook een oordeel over: het is beter om een verschijnsel dat binnen 
een gebied verschillende waarden aanneemt op te nemen met een variabele die deze verschillen (al 
is het bij benadering) op een plausibele wijze representeert, dan te werken met een dummy 
variabele die overal dezelfde waarde krijgt. AvG verkent nog de opties om bevingen boven de 
drempelwaarde als aanvullende restrictie van het risicogebied op te nemen, wat tot een beperkte 
verkleining (3%) van het aantal woningen binnen het risicogebied zou leiden (vergelijk het overzicht 
in tabel 1). Anderzijds komen er in dat geval ook woningen bij, die te maken hebben gehad met 
grondsnelheden boven 1 mm/s, maar buiten gebieden met meer dan 20% schade liggen – zijnde een 
groter deel van de stad Groningen en mogelijk ook Duitsland.30 (pag. 57). Deze uitbreiding van het 
risicogebied wordt door AvG afgewezen op grond van het afwezig zijn van significante waardedaling 
in die (aanvullende) gebieden, wat echter onverlet laat dat er deelgebieden met waardedaling 
kunnen zijn binnen de 4 positie postcode gebieden met minder dan 20% erkende schademeldingen, 
samen met niet getroffen gebieden waar geen waardedaling is of een waardestijging.  

2) Vervolgens stelt AvG vast dat het (in de modellen positieve) effect van een schadebudget 
aanzienlijk toeneemt, wat wordt geschat op 3,7%31. Men signaleert dat dit effect fors groter is dan 
het budget van 4.000 euro waar bewoners via de waardevermeerderingsregeling aanspraak op 
konden maken. De auteurs noemen dit als een van de redenen waarom de indicator met 
drempelwaarde 1 mm/s tot minder robuuste en plausibele resultaten zou leiden (pag. 55). Dit hoeft 
echter geenszins het geval te zijn. Ten eerste heeft AvG er geen oog voor dat eigenaren vaak uit 
eigen middelen bij-investeren op het moment dat zij een schadebudget of een vergoeding uit de 
waardevermeerderingsregeling ontvangen· Dat kan zich ook vertalen in een waarde effect dat groter 
is dan 4.000 euro. Ten tweede is het is evenzeer mogelijk dat de betrekkelijk hoge positieve 
coëfficiënt van het schadebudget binnen het model ten dele de werking heeft van een correctie voor 
het aantoonbaar niet-lineaire verloop van de invloed van bevingen op woningprijzen. Want schade 
zal vaker en in ernstiger mate voorkomen bij een hoger aantal bevingen, en daarmee zal ook de 
‘dempende’ werking van het schadebudget bij een toenemend aantal bevingen sterker zijn. Op deze 
manier resulteert de combinatie van de lineair werkende aardbevingsindicator en een toenemende 
demping die wordt geassocieerd met het schade budget in een per saldo niet lineair verband tussen 
bevingsbelasting en prijzen.  

3) Ook noemt men nog het bezwaar dat het voor het gebruik van de indicator met drempelwaarde 1 
mm/s nodig is om de formules van Bommer te extrapoleren buiten het toepassingsgebied waarvoor 
deze zijn afgeleid (pag. 56), wat mogelijk extra onzekerheden met zich mee zou brengen. Dit kan 
natuurlijk niet ontkend worden, maar het is opvallend dat de verklaringskracht van de modellen van 
AvG hier in ieder geval niet onder lijdt. Zowel bij de indicator voor het aantal bevingen als bij die voor 
grondsnelheden zijn de t-waarden voor deze variabele aanzienlijk hoger (bij aantal bevingen van -6,9 
bij 2,9 mm/s naar -12,2 bij 1 mm/s, bij grondsnelheden van -5,1 bij 2,9 mm/s naar -7,0 bij 1 mm/s32). 
En we brengen nog eens in herinnering dat het bij de keuze van de beste indicator niet gaat om de 

                                                           
30 Ibid. pag. 57 
31 Zie pag. 57 in Bosker, M., H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, R. van Dooren en C. van Woerkens 
(2018). Nog altijd in beweging. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2018. 
Utrecht, Atlas voor gemeenten. 
32 Zie de vergelijking van model 3 en 4 in tabel 4.3 (pag. 51) en van model 4 en 5 in tabel 4.4. (pag. 52) ibidem. 
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hoogste seismologische perfectie, maar om de beste representatie van een complex proces op de 
woningmarkt.  

De argumentatie van AvG om varianten met drempelwaarde 1 mm/s als “minder geschikt” (pag. 57) 
te bestempelen is dus erg zwak en wordt vooral ingegeven door de inherente beperkingen van het 
model van AvG. Men heeft geen bewijs dat deze indicatoren met lagere drempelwaarde een minder 
adequate weerspiegeling van de realiteit zouden zijn. Als het risicogebied qua omvang gehandhaafd 
wordt presteren de indicatoren met 1 mm/s binnen het AvG model zelfs beter dan die met 2,9 mm/s. 
We zien immers hogere t- waarden en een betere spreiding over het gebied.  

Ook bij de door AvG geformuleerde afwijzing van een mogelijk ruimere afbakening van het 
risicogebied zetten wij vraagtekens omdat deze gebaseerd is op de aanvechtbare selectie van 
referentiewoningen (zie hoofdstuk 4.1.1 en 5.2) en geen recht doet aan de verschillen in de impact 
van aardbevingen binnen deelgebieden van de gekozen ruimtelijke eenheden, in casu 4 positie  
postcodegebieden. 

Gezien de zwakke argumenten in het rapport van 2018 zien wij het als een ernstige tekortkoming dat 
– enkel met een verwijzing naar deze argumentatie33 – in het meest recente rapport van AvG geen 
uitkomsten van varianten met drempelwaarde 1 mm/s zijn opgenomen.  

3.5.  Afrondende beschouwingen over de aardbevingsindicator 
Los van de technische prestaties van aardbevingsindicatoren in een prijsmodel, zal ook gekeken 
moeten worden in hoeverre de output (in termen van waardedaling als gevolg van risico op schade 
door aardbevingen) de werkelijkheid “in het veld” reflecteert. De mogelijkheden daartoe zijn echter 
beperkt. De belangrijkste vraag hierbij is op welke informatie een koper, verkoper of makelaar zich 
beroept bij het vaststellen van een verkoopwaarde dan wel een transactiewaarde van een woning. 
De meeste leken zullen nog nooit van “Bommer” of “Dost” hebben gehoord terwijl de door deze 
onderzoekers opgestelde formules wel in de modellen de waardedaling bepalen. In hoeverre 
woningen in de omgeving van het te kopen of te verkopen object schade hebben gehad, hoe ernstig 
deze schade is geweest en welke kosten en ongemak er aan het herstelproces verbonden zijn, lijken 
veel meer voor de hand liggende kenmerken waarmee koper en verkoper bij een transactie rekening 
zullen houden.  
 
Daarbij is het in het verkoopproces bovendien om het even of die schade veroorzaakt is door 
aardbevingen dan wel het gevolg is van bodemdaling. Wat ook betekent dat een 
aardbevingsindicator berekend met de formules van Bommer of Dost niet persé congruent hoeft te 
zijn met het schadebeeld. Dat blijkt ook uit de correlaties die bepaald zijn in hoofdstuk 3.3. Het zou 
wel logisch zijn om een consequente lijn te volgen en schade aan woningen die in het verleden door 
deskundigen is toegeschreven aan aardbevingen dan ook als maatstaf te gebruiken om het 
werkelijkheidsgehalte van de output van het prijsmodel mee te toetsen. Dat hebben wij in dit 
hoofdstuk bijvoorbeeld gedaan door de ruimtelijke correlatie te bepalen tussen het schadebeeld en 
de inputvariabelen.  
 

                                                           
33 Zie de opmerking op pag. 38 in Poort, J., R. Ponds, M. Kerste, C. van Woerkens en M. Middeldorp (2019). 
Zeven bewogen jaren. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2019. Utrecht, 
Atlas voor gemeenten. 
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Daarnaast moeten variabelen die een “nul” waarde hebben in gebieden waar wel veel erkende 
aardbevingsschade aan woningen vastgesteld is, per definitie worden uitgesloten. Dat er toch schade 
is aan woningen in een gebied waar dit volgens de gebruikte indicator niet zou kunnen is aan 
niemand uit te leggen. Dat pleit – zoals wij herhaaldelijk betoogd hebben – tegen het gebruik van een 
indicator met hoge drempelwaarde, zoals in het model van AvG.  

3.6.  Conclusie: drempelwaarde 1 mm/s heeft de voorkeur 
De conclusie is dat het toepassen van indicatoren met drempelwaarde 1 mm/s de voorkeur verdient 
boven indicatoren met drempelwaarde 2,9 mm/s, omdat dit beter aansluit bij het schadepatroon. 
Een belangrijk gevolg hiervan is dat ook in dat deel van het risicogebied waar wel schade is, maar 
geen bevingen boven de drempel van 2,9 mm/s zijn geregistreerd, een betekenisvolle differentiatie 
in de uitkomsten wordt gerealiseerd.  

Een tweede conclusie is dat een logaritmisch getransformeerde waarde voor de aardbevingsindicator 
beter aansluit bij het schadepatroon dan een niet getransformeerde waarde. Kennelijk vlakt de 
toename van schade in een bepaalde mate af als de bevingsbelasting blijft toenemen. Bij gebruik van 
logaritmisch getransformeerde variabelen geeft de grondslag op basis van grondsnelheden de beste 
fit.  

Als derde conclusie zien we dat het bij beide drempelwaarden  verschil maakt welke grondslag wordt 
gekozen. Bij niet getransformeerde indicatoren verdient de grondslag van het aantal bevingen de 
voorkeur. Bij niet lineaire, logaritmisch getransformeerde indicatoren blijkt een variabele gebaseerd 
op grondsnelheden beter te functioneren. 

4.  Kritiek op het model van AvG 
We recapituleren in dit hoofdstuk de kritiek op het model van AvG. Dit onderzoeksbureau heeft in 
opdracht van NAM een opeenvolgende reeks rapporten geproduceerd. Daarbij is – veelal impliciet en 
soms selectief - ingespeeld op kritiek, maar niet meer afgeweken van het stramien van het model dat 
in de eerste rapporten is gepresenteerd. Kanttekeningen die wij in eerdere publicaties34 plaatsten bij 
de laatste twee rapportages zijn grotendeels onverkort van toepassing, omdat na 2019 geen nieuwe 
versie van het model is uitgebracht. AvG heeft tot nu toe niet op deze kritiek gereageerd. 
Onderdelen van ons kritisch commentaar zijn wel besproken en deels weersproken door de 
Adviescommissie Waardedaling en SEO, en we geven onze reactie daarop.  

Een belangrijk deel van ons commentaar is geïntegreerd in de beschrijving van de actualisering van 
het Invisor model in hoofdstuk 5. Dit omdat er veel onderwerpen zijn waar AvG en Invisor beiden – 
maar op verschillende wijze – aandacht aan besteden. Omwille van de leesbaarheid worden bij deze 
onderwerpen de kritiek op AvG en de alternatieve benadering van Invisor in combinatie besproken. 
Op die manier wordt het beste duidelijk wat de verschillen zijn in de benadering van Invisor en van 
AvG rond thema’s als de keuze voor WOZ waarden of transactieprijzen en de selectie van risico- en 

                                                           
34 Zie onder andere De Kam, G. en E. Hol (2020). Beschouwingen over de modelmatige bepaling van de 
waardedaling van niet verkochte woningen op basis van prijseffecten bij verkochte woningen in het 
aardbevingsgebied (2e vervolg). URSI Research Report. Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 
Rijksuniversiteit Groningen. 364 2e vervolg.  En De Kam, G. en E. Hol (2020). "Modellering van waardedaling 
van woningen als gevolg van risico door aardbevingen rond het Groningenveld." Ruimte & Maatschappij 12(1): 
12-72. 
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referentiebuurten dan wel woningen. Hoofdstuk 4.1. kan gezien worden als een ‘routekaart’ die 
toont op welke plaats verschillende onderwerpen aan bod komen.  

4.1.  Kernpunten van kritiek op het model van AvG 
Kernpunten van onze kritiek op het model van Atlas voor gemeenten zijn de volgende: 

De selectie van referentiewoningen is aanvechtbaar  
Er zijn methodologische bezwaren tegen manier waarop aan de hand van een ‘locatiescore’ 
referentiewoningen worden geselecteerd. Dit maakt het toerekenen van prijseffecten aan 
aardbevingen minder betrouwbaar. Bespreking volgt in hoofdstuk 5.2.  

Bezwaren tegen het gebruik van transactieprijzen  
Transactieprijzen weerspiegelen niet alleen de objectieve kenmerken van woning en woonomgeving, 
maar ook de invloed van allerlei andere factoren die inwerken op de uitkomst van het 
verkoopproces. Het is niet bekend hoe deze invloeden bijdragen aan de prijs van een specifiek risico 
of referentiewoning en daarom is het vergelijken van deze transactieprijzen een minder betrouwbare 
grondslag voor het bepalen van de invloed van aardbevingen op het gevonden prijsverschil. 
Bespreking volgt in hoofdstuk 5.2. 

De begrenzing van het risicogebied is kwestieus 
De bezwaren tegen de selectie van referentiewoningen en het gebruiken van transactieprijzen 
werken ook door in de manier waarop het risicogebied empirisch wordt begrensd. Bespreking volgt 
in hoofdstuk 5.3. 

Te hoge drempelwaarde aardbevingsindicator 
De gekozen aardbevingsindicator is door een te hoge drempelwaarde een slechte afspiegeling van de 
te verklaren invloed van aardbevingen op de uitkomsten van het verkoop proces. Zie hoofdstuk 3. 

Onvoldoende differentiatie naar prijseffecten binnen het risicogebied 
Mede daardoor kan het model bij ongeveer de helft van het aantal woningen in het risicogebied geen 
differentiatie maken naar prijseffecten, terwijl daar – afgemeten naar grondbewegingen en schade -
wel degelijk sprake is van onderscheid in aardbevingsinvloed. Zie hoofdstuk 3. 

4.2.  Overige punten van kritiek 
AvG geeft geen gedetailleerd inzicht welke risico- en referentiewoningen met elkaar gematcht 
worden, en mede om die reden is het model niet transparant en kan het niet gereproduceerd 
worden door derden. Soms geeft AvG een willekeurige dan wel eenzijdige interpretatie van de 
uitkomsten. We signaleerden dit bij het effect van een schadebudget dat naar voren komt in het 
model voor 2018 (Zie hoofdstuk 3.4.). 

Als laatste noemen we dat AvG geen oog heeft voor de aanwijzingen dat de onderhoudstoestand van 
woningen mogelijk deels een endogene variabele is in het prijsmodel dat aardbevingseffecten 
probeert te verklaren. Eerder35 schreven wij over dit onderwerp: 

“Bovendien is Atlas niet consequent in haar keuze om (vermeend) endogene variabelen buiten het 
model te houden. Zo wordt een kritische beschouwing over de variabelen voor de 
                                                           
35 Zie voetnoot 56 op pag. 35 in De Kam, G. en E. Hol (2020). "Modellering van waardedaling van woningen als 
gevolg van risico door aardbevingen rond het Groningenveld." Ruimte & Maatschappij 12(1): 12-72. 
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onderhoudstoestand (binnen en buiten) gemist. Dit zijn variabelen met grote invloed op de prijs: een 
woning met uitstekend binnen- en buitenonderhoud zal rond 50% meer kunnen opbrengen dan 
dezelfde woning met slecht onderhoud (CBS 2018) Dit CBS onderzoek36 laat (pp 76 t/m 84) bij 
vergelijking van risicogemeenten met referentiegemeenten in Noord Nederland zien dat bij 
toenemende aardbevingsinvloed (gemeten aan de schade-intensiteit) de negatieve coëfficiënt van 
matig buitenonderhoud sterker wordt. De positieve coëfficiënt van uitstekend buitenonderhoud 
daalt, en de verschillen in waardering voor de in het model opgenomen gradaties van de kwaliteit 
van het onderhoud worden groter. Het prijseffect van uitstekend buitenonderhoud ten opzichte van 
goed onderhoud is bij zware schade intensiteit nog slechts 1,8 procentpunt, en niet meer significant. 
Ook liggen de t-waarden voor de onderhoudstoestand binnen en buiten in gebieden met schade 
beduidend lager dan in de referentiegebieden. Het is daarom aannemelijk dat er een verband is 
tussen de omvang van de aardbevingsinvloed en de mate waarin kopers waarde hechten aan 
onderhoud. Toch neemt Atlas de onderhoudstoestand zonder enig commentaar als onafhankelijke 
variabele op in het model.” 

4.3.  Conclusie: een alternatief dan wel verbetering van het model van Atlas 
is nodig 

Op grond van de beschouwingen over de keuze van een aardbevingsindicator in hoofdstuk 3, en 
vooruitlopend op de nadere onderbouwing van onze kritiek op het model van AvG in hoofdstukken 4 
en 5 - is onze conclusie dat onze bezwaren tegen de tekortkomingen van het model van AvG niet zijn 
weggenomen. Daarom is op ons advies ervoor gekozen de schade bestaande uit waardevermindering 
van woningen door aardbevingen te begroten op basis van het geactualiseerde Invisor model.  

5.  Het geactualiseerde Invisor model 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het Invisor model is geactualiseerd en hoe daarbij is 
omgegaan met opmerkingen van NAM en de door NAM aangehaalde deskundigen van de 
Adviescommissie Waardedaling en SEO. Bij topics waar dat van toepassing is formuleren we ook onze 
kritiek op het model van AvG en gaan we in op de beoordeling van het model van Atlas door 
genoemde twee instanties.  

5.1.  De twee modules van het Invisor model: korte beschrijving 
Het Invisor model bestaat uit twee modules: 

Module 1 is een gebiedsvergelijkingsmodule die buurten die mogelijk gelegen zijn in het risicogebied 
vergelijkt met gebieden die daar zeker buiten liggen en de 5 buurten met de grootste overeenkomst 
selecteert. De bedoeling is om met deze module een reële drempelwaarde te bepalen voor de 
aardbevingsindicator die gebruikt wordt in module 2. Met module 1 wordt dus het risicogebied 
afgebakend zonder daarbij gebruik te maken van een aardbevingsindicator. Het aggregatieniveau is 
het buurtniveau volgens de indeling van het CBS. 

Module 2 is het feitelijke hedonische prijsmodel (een meervoudig lineair regressiemodel) waarmee 
aan de hand van een aantal gebiedskenmerken de woningwaarde (als WOZ-buurt, het gemiddelde 
van de WOZ waarde voor iedere buurt) wordt geschat en tevens de coëfficiënt wordt geschat voor 
                                                           
36 Zie CBS (2018). Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 1e kwartaal 1995 tot en met 2e 
kwartaal 2018. Den Haag, CBS. 
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de bijdrage van een aardbevingsindicator aan de woningwaarde. Met deze coëfficiënt kan de 
waardedaling als gevolg van het risico op schade door aardbevingen worden bepaald. Deze 
coëfficiënt wordt toegepast op een volledige set van 321.000 woningen waarvan de WOZ-waarde en 
de waarde van de aardbevingsindicator op die specifieke locatie bekend zijn. 

5.2.   Module 1: Overwegingen bij gebiedsvergelijking 
Zowel de Adviescommissie Waardedaling als SEO hebben het Invisor model beoordeeld. SEO heeft 
daartoe een aantal criteria geformuleerd. Invisor is het niet eens met de beoordelingscriteria die 
door SEO worden gebruikt om de verschillende modellen te vergelijken. Volgens Invisor ziet SEO in 
de formulering van de criteria een aantal belangrijke aspecten over het hoofd die bij de vergelijking 
van risico- en referentie woningen of – buurten tot foutieve resultaten kunnen leiden. Om die reden 
heeft Invisor zelf enkele aanvullende criteria geformuleerd die voor de constructie van de 
vergelijkingsmethodiek en van het regressiemodel worden gebruikt. Aan de hand van deze criteria 
zullen modificaties ten opzichte van de oorspronkelijke methodiek (zoals gevolgd is bij de 
onderbouwing van de claim in de dagvaardingen kort gemotiveerd worden. Met behulp van deze 
criteria worden tevens de gebreken in het model van AvG beschouwd.  

5.2.1.  Gebruik WOZ waarden 
Invisor gaat ook bij het herziene model uit van WOZ-waarden. Dit is zwaar bekritiseerd door de NAM, 
de Adviescommissie Waardedaling en SEO, die naar voren brengen dat alleen op basis van 
transactieprijzen het aardbevingseffect op een betrouwbare manier geschat kan worden. Toch blijft 
Invisor bij het gebruik van WOZ-waarden. Daar zijn verschillende redenen voor die door NAM ten 
onrechte niet of niet in voldoende mate in beschouwing zijn genomen. 

Procedurele waarborgen bij vaststelling WOZ waarden  
De WOZ-waarden worden via een zeer zorgvuldige en uniform voorgeschreven procedure van 
schatting/taxatie en hoor en wederhoor bepaald en worden vervolgens geverifieerd door de 
Waarderingskamer. De gevolgde procedure zou afkomstig kunnen zijn uit de kwaliteitsleer waar 
dergelijke procedures voorgeschreven worden om uniforme en reproduceerbare resultaten te 
verkrijgen.  

NAM wijst gebruik van WOZ waarden af en noemt onder andere de invloed van “beleidsmatige 
wijzigingen”: gemeenten zouden beleidsmatig de WOZ waarden hoger of lager kunnen vaststellen 
dan overeenkomt met de markt37. Daadwerkelijk bewijs wordt hiervoor niet aangevoerd. Wij hebben 
dit punt zelf reeds gesignaleerd en er in eerdere publicaties38 aandacht aan besteed. Tijdens de 
constructie van het Invisor model is voor de “aardbevingsgemeenten” navraag gedaan in hoeverre 
“beleidsmatige aanpassingen” aan de orde zijn. Daarbij bleek dat er aardbevingsgemeenten zijn waar 
op verzoek een afslag wordt gegeven als erkende schade nog niet is hersteld. Maar we hebben 
vastgesteld dat dit (per definitie) incidenteel gebeurt en voor slechts 1 jaar, zodat het niet veel 
invloed zal hebben op de gemiddelde WOZ waarden van alle woningen in een buurt. Bovendien 
corrigeren we in alle gemeenten voor de mate waarin WOZ waarden afwijken van geregistreerde 
vraagprijzen. 
                                                           
37 Dit verwijst naar NAM (punt 178 cva), waar de Commissie Waardedaling onze eigen constatering op dit punt 
aanhaalt. 
38 Zie De Kam, G. en E. Hol (2019). Beschouwingen over de modelmatige bepaling van de waardedaling van niet 
verkochte woningen op basis van prijseffecten bij verkochte woningen in het aardbevingsgebied (vervolg). URSI 
Research Report. Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen. 364 vervolg. 
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Verder is het erg onwaarschijnlijk dat dit soort aanpassingen de hoor/wederhoor procedure en de 
toetsing door de Waarderingskamer zouden overleven.  

SEO voert ook nog als kritiek aan (zie p 47) dat de WOZ waarde veelal op basis van taxatiemodellen 
wordt vastgesteld. De WOZ waarde kan inderdaad op basis van taxatiemodellen zijn bepaald. Deze 
kan ook (en dat is veelal de praktijk in de gemeenten in het aardbevingsgebied) worden bepaald aan 
de hand van vergelijking met gerealiseerde verkopen in de omgeving van de woning of op basis van 
taxatie ter plaatse. Door middel van hoor/wederhoor kan de eigenaar de WOZ-waarde laten 
aanpassen en worden de resultaten jaarlijks gecontroleerd door de Waarderingskamer. Er zijn dus 
voldoende checks and balances om tot een afgewogen resultaat te komen dat landelijk uniform is, 
onafhankelijk van de vraag of al dan niet taxatiemodellen worden gebruikt. 

Als laatste wijzen we er op dat de door NAM aangehaalde Adviescommissie Waardedaling niet 
consistent is in haar afwijzing van WOZ waarden als grondslag. Deze zouden niet gebruikt mogen 
worden als te verklaren variabele in het model voor waardedaling, terwijl de commissie wel adviseert 
om deze als grondslag te nemen voor de uiteindelijke schadeberekening. De commissie baseert dit 
advies op nader onderzoek dat zij heeft laten uitvoeren en concludeert: “Op basis van de analyse van 
Calcasa en de nadere informatie van de Waarderingskamer concludeert de adviescommissie dat de 
WOZ over het geheel genomen een geschikte grondslag is. Van een structureel te laag vastgestelde 
WOZ is geen sprake”.39 

Nadelen van het gebruik van transactieprijzen worden door NAM niet gezien dan wel 
onderschat 
SEO pleit voor het gebruik van transactieprijzen van individuele woningen waarbij 6ppc gebieden als 
aggregatieniveau voor de “matching methodiek” worden gebruikt. Deze benadering is foutgevoelig 
omdat er onvoldoende sprake is van uniformiteit van methode. Invisor gaat daarom niet mee in deze 
aanpak. 

Uniformiteit van methode (en daarmee ook het verkrijgen van reproduceerbare resultaten) is ver te 
zoeken wanneer gebruik wordt gemaakt van transactieprijzen. Transactieprijzen kunnen inderdaad 
handig zijn en deze zijn in de NVM database gekoppeld aan veel details over de verkochte woningen. 
Dat wil echter niet zeggen dat zonder problemen conclusies kunnen worden getrokken uit de 
vergelijking van twee transactieprijzen. De analyse van SEO en de Adviescommissie Waardedaling 
gaat niet diep genoeg om de manco’s van het werken met transactieprijzen bloot te leggen. Wij 
bestrijden daarom het oordeel dat transactieprijzen beter zijn voor het bepalen van 
waardeverschillen tussen “gepaarde” woningen.  

De totstandkoming van transactieprijzen hangt namelijk af van een aantal factoren die voor de 
woningen die met elkaar vergeleken worden tot zeer verschillende resultaten kunnen leiden. Zo zijn 
de onderhandelingsvaardigheden van koper en verkoper en de mate waarin een verkoper “van zijn 
huis af wil” of een koper “verliefd is op een woning” belangrijke factoren die de transactieprijs 
bepalen. Ook de initiële vraagprijs, die door taxatie of door een makelaar is vastgesteld is een waarde 
sturende factor die de uiteindelijke transactieprijs bepaalt. Aangezien ook taxaties nooit een 
uniforme uitkomst geven maakt het dus uit wie de taxatie uitvoert en hoe de initiële vraagprijs wordt 
vastgesteld. Het argument van SEO en van de Adviescommissie Waardedaling dat de WOZ-waarde 

                                                           
39 Ibid. p 5 
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slechts een “schatting” is snijdt daarom geen hout, omdat deze tekortkoming ook opgaat voor het 
bepalen van de transactieprijs. Een belangrijk verschil is echter dat de methodiek bij het tot stand 
komen van transactieprijzen in tegenstelling tot een WOZ-waarde niet uniform is. In deze 
beeldspraak zou de transactieprijs van een individuele woning dan dus een “tombola” zijn waarbij de 
uiteindelijke transactieprijs wordt bepaald door een aantal factoren waarvan de uiteindelijke impact 
op de transactieprijs van individuele woningen niet bekend is.  

Als een zelfde woning een andere eigenaar, een andere koper en een andere makelaar zou hebben 
gehad dan zou daarmee ook de transactieprijs anders zijn geweest. Op deze manier kunnen de twee 
transactieprijzen van risico- en referentiegebied gezien worden als een random trekking uit twee 
normale verdelingen (ari en bre) waarvan de gemiddelden van elk van die verdelingen op een zekere 
afstand van elkaar liggen. De mogelijke opties voor de keuze van ari en bre hangen dan af van de 
standaard deviatie en gemiddelde van beide verdelingen. Hoe die verdelingen er uit zien is echter bij 
de “transactiemethode” onbekend. We weten niet wat het gemiddelde en de standaard deviatie zijn 
van zowel verdeling ari als verdeling bre. Zonder de beschikking te hebben over deze kengetallen is 
het om te beginnen al onmogelijk om te bepalen of er sprake is van een significant verschil tussen 
beide verdelingen. Dit zou immers alleen bepaald kunnen worden (bijvoorbeeld met behulp van een 
t-test40) als beide kengetallen van beide verdelingen bekend zouden zijn.  

Nu is het mogelijk dat er zelfs bij een statistisch significant verschil tussen beide verdelingen (waarbij 
het gemiddelde van ari groter is dan dat van bre ) uitkomsten mogelijk zijn waarbij de transactieprijs 
van bre groter is dan die van ari. Bijgaande figuur illustreert dat: indien uit de rechter verdeling een 
waarde volgt uit het gearceerde gebied en uit de linker verdeling een waarde uit het gestippelde 

gebied.  

Deze figuur illustreert tevens dat een dergelijke 
situatie waarbij een foutieve conclusie wordt 
getrokken geenszins ondenkbeeldig is. Zonder 
beschikking te hebben over gemiddelde en 
standaard deviatie van de verdeling waaruit deze 
afkomstig zijn is de toepassing hiervan om 
verschillen tussen toevallige trekkingen uit beide 
verdelingen te beoordelen dubieus. Deze 
benadering kan daarom niet zonder meer worden 
toegepast om vast te stellen of er sprake is van 

een significant verschil in woningwaarde als de uitkomsten gegroepeerd worden op basis van 
bijvoorbeeld percentage schade aan woningen. Dat staat los van de kwaliteit van de manier waarop 
gecorrigeerd wordt voor verschillen in woningen en omgeving. Wat hier ter zake doet is dat de 
onderliggende verdelingen niet bekend zijn en dat zonder deze gegevens de AvG methodiek niet 
valide is.  

                                                           
40 Een t-test is een manier om te bepalen hoe groot de kans is dat het verschil tussen de gemiddelden van twee 
groepen waarnemingen op toeval berust. Als de kans kleiner is dan 5% wordt het verschil meestal als 
significant beschouwd: er is dan 95% kans dat het verschil significant is. Bij de t-test wordt een t-waarde 
berekend als maat voor de significantie; voor 95% significantie ligt deze iets onder de 2, hogere t-waarden 
betekenen dat de significantie ook hoger is, bijvoorbeeld als deze hoger dan 99% is, ligt de t-waarde boven 2,5.  
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Dit probleem kan opgelost worden door de vergelijking te baseren op gemiddelde (WOZ) waarden 
voor bijvoorbeeld buurten en in de buurtvergelijking de woningeigenschappen mee te wegen (wat 
met de Invisor vergelijkingsmethode ook gebeurt). Een andere methode is om het transactieresultaat 
te corrigeren voor factoren die van uitvloed zijn op de uitkomst. Pas wanneer het effect van deze 
factoren als corrigerende variabelen in de hedonische prijsmodellen zouden zijn opgenomen, is er 
sprake van uniformiteit in de prijsverschillen tussen twee woningen en kunnen transactieprijzen als 
grondslag worden gebruikt.  

Aangezien een dergelijke correctie voor zover ons bekend geen deel uitmaakt van het NVM bestand 
is de vergelijking van woningen op basis van transactieprijzen onvoldoende uniform om de 
verschillen tussen twee transacties (“risico”- en referentiewoning) te kunnen beoordelen. De 
afwijking ten opzichte van het fictieve gemiddelde als gevolg van dit soort verschillen zit er nu 
immers twee keer in. Omdat het geheel van woningtransacties in Nederland de basis vormt van de 
WOZ-methodiek worden de eerder genoemde verschillen op deze manier verevend. Daarom is deze 
methodiek het meest objectief en uniform, zeker ook omdat hoor- en wederhoor en 
kwaliteitscontrole daarbij worden toegepast. Deze methodiek levert dus het beste resultaat. De 
WOZ-methodiek produceert een fictief transactieresultaat dat een “gemiddelde gestandaardiseerde 
onderhandelaar” zou bereiken bij de koop van willekeurig welke woning in Nederland. Hiermee is het 
gemiddelde van de beide verdelingen in bovengenoemd voorbeeld bekend en wordt met de WOZ-
methodiek een essentieel gegeven verkregen dat met de transactiemethode onbekend blijft.  

Samenvattend: Invisor toont aan dat juist de WOZ-waarde een uniforme methodiek is waarin diverse 
kwaliteitselementen zijn ingebouwd, terwijl actuele verkoopprijzen eenmalige trekkingen zijn uit 
verdelingen waarvan zowel het gemiddelde als de standaarddeviatie niet bekend zijn. Vanuit dat 
perspectief is het onmogelijk om iets zinnigs te zeggen over de betekenis van gebrekkig gecorrigeerde 
waardeverschillen uit deze verdelingen. De methode van AvG, gebaseerd op actuele verkoopdata van 
één op één gematchte woningen, is daarmee minder geschikt voor het beoogde doel. 

 

Op basis van gemiddelden kan een betrouwbare uitkomst bepaald worden 
In het verlengde van de voorgaande paragraaf gaan we in op de kritiek van de NAM en SEO dat niet 
met gemiddelden gewerkt zou moeten worden omdat ‘verschillen in woningprijzen, 
aardbevingsrisico’s, woningkenmerken en locatiekenmerken tussen woningen in een gebied bijdragen 
aan een goede inschatting van het aardbevingsrisico’ 41 

In principe is dit juist maar het gaat bij de feitelijke toepassing van de modellen om het vinden van 
een coëfficiënt die voor alle woningen de door aardbevingsrisico veroorzaakte daling van de WOZ 
waarde bepaalt. Daarbij zet ieder model een aantal stappen in de databewerking, ieder met een 
eigen mate van detail. Maar het is uiteindelijk de kwaliteit van de totale keten van stappen die 
bepaalt of het eindresultaat gezien kan worden als een goede inschatting van de waardedaling. Het 
gebruiken van gemiddelden op het lage schaalniveau van buurten heeft het voordeel dat het de 
invloed van toevallige verschillen in de uitkomsten reduceert.  

                                                           
41 Zie  SEO p 17, NAM nr. 177, SEO p 54 
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Wij wijzen er op dat ook AvG werkt met gemiddelden voor locatiekenmerken, schadepercentages en 
de aardbevingsindicator. En het is ontegenzeggelijk zo dat de NVM database een schat aan gegevens 
over woningen en transacties bevat. Tegelijkertijd is deze database niet representatief voor alle 
verkopen, en bevat ze subjectieve elementen in de omschrijving van de onderhoudstoestand binnen 
en buiten, waarvan wij aannemelijk hebben gemaakt dat de veronderstelde waardering van deze 
kenmerken door kopers samenhangt met de mate van aardbevingsinvloed en schade42.  

Daarnaast (zie hiervoor het voorgaande aandachtspunt) liggen de geregistreerde transactieprijzen als 
gevolg van subjectieve of andere onbekende factoren in het onderhandelingsproces in een 
bandbreedte rond de gemiddelde ‘werkelijke’ prijs waarin we de invloed van aardbevingen willen 
isoleren. Omdat vervolgens bij de toepassing in het AvG model op een aanvechtbare manier (vaak 
meerdere) risicowoningen worden gekoppeld aan slechts één referentiewoning wordt de invloed van 
de hiervoor beschreven factoren die afbreuk doen aan de waarde van de gedetailleerdheid van de 
gegevens over transacties sterk uitvergroot. Dit risico is kleiner wanneer zoals Invisor doet van meet 
af aan gemiddelden genomen worden en subjectieve elementen in de kenmerken worden 
uitgesloten.  

Bovendien is een bron van onnauwkeurigheid in de toepassing van het AvG model, dat de op basis 
van vergelijking van transactiegegevens berekende coëfficiënten op 6 positie postcode niveau voor 
iedere woning in gelijke mate worden omgeslagen over individuele WOZ waarde. Hier hebben aan 
het eind van het traject alle problematisch geachte aspecten van het verband tussen 
transactieprijzen en WOZ waarden invloed op de bepaling van de waardedaling, en wordt bovendien 
beschikbare informatie over de differentiatie van de aardbevingsindicator binnen het 6 ppc gebied 
genegeerd.  

Bij Invisor speelt deze onnauwkeurigheid aan het eind van de keten geen rol omdat de coëfficiënt 
direct gebonden is aan de WOZ waarde, en nader gedifferentieerd wordt aan de hand van de 
indicator per woning. Met andere woorden: een van de kwaliteiten van de Invisor methodiek is dat 
deze rechtstreeks de verandering analyseert van de eenheden (WOZ waarden) die ook de grondslag 
zijn voor het bepalen van de uit te keren vergoeding voor waardedaling.  

5.2.2.  CBS buurten als optimaal aggregatie niveau 
Invisor neemt als optimaal aggregatieniveau het CBS-buurtniveau en heeft daarvoor een aantal 
redenen. 

In de eerste plaats strekt de werking van belangrijke prijsbepalende factoren verder dan de kleinere 
6 ppc-gebieden en de directe omgeving van een individuele woning. Daarnaast zijn postcodes in het 
leven geroepen voor de optimalisering van de postbezorging en hebben 6 ppc-gebieden dus geen 
mede op historische ontwikkeling van steden en dorpen gebaseerde sociaal-economische grondslag 
en samenhang. Dit creëert een probleem in de 6 ppc-methodiek dat technisch opgelost zou kunnen 
worden door analoog aan de methode voor de berekening van de aardbevingsvariabele voor elk van 
die omgevings- en locatiekenmerken de invloed op de locatie van iedere woning te berekenen. Dat is 
echter in de AvG-modellen niet gebeurd. Om een voorbeeld te noemen: de aanwezigheid van een 
windmolen, een COA-centrum, een 5G-mast of een hoogspanningsleiding hebben allen invloed op de 
woningwaarde. Voor verschillende van deze ruimtelijke elementen is dat met wetenschappelijk 

                                                           
42 Zie de laatste alinea van hoofdstuk 4.2 
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onderzoek – onder andere door aan SEO gelieerde onderzoekers (Koster) 43en aan RUG verbonden 
onderzoekers 44(Daams et al) aangetoond. Hierbij hangt het effect op de waarde samen met de 
afstand tot deze ruimtelijke elementen. Door te werken met wat grotere gebieden en door een 
goede keuze van de indicatoren/variabelen wordt dit effect in een model dat gebruik maakt van een 
wat groter maar ook uniformer aggregatieniveau, beter verdisconteerd dan in een op individuele 
transacties gebaseerd model waar de totale invloed van dit soort factoren met een aan de afstand 
gerelateerd effect niet is verdisconteerd. In de praktijk betekent dit dat in het AvG model de invloed 
van prijsbepalende lokale en omgevingselementen functioneel zou moeten worden verdisconteerd 
met een afstandsfunctie vergelijkbaar met die waarmee de invloed van aardbevingen wordt 
berekend. Omdat dit achterwege is gebleven voldoet het model van AvG niet aan het 
wetenschappelijk volledigheidsprincipe dat SEO propageert. 

Daarnaast wordt de grootte van een postcodegebied bepaald door het aantal adressen dat in dit 
gebied aanwezig is. Zoals SEO ook aangeeft bestaat een 6 ppc gebied uit een aantal woonadressen 
dat (bijvoorbeeld in het risicogebied) varieert van 1 enkele tot 145 woningen, met 15 als gemiddelde. 
Dit heeft echter nogal wat consequenties voor de gebiedsgrootte. 6 ppc-gebieden die gelegen zijn in 
het buitengebied zijn soms 30 tot 40 keer groter dan gebieden die gelegen zijn in een stedelijke 
omgeving. Aangezien de goede werking van de matchingmethodiek die SEO propageert gebaat is bij 
een min of meer uniforme en vergelijkbare gebiedsgrootte bepleit Invisor om deze reden het gebruik 
van CBS-buurten (die waar mogelijk wat uniformer van geografische omvang zijn en in mindere mate 
variatie vertonen in het aantal omgevingsadressen). 

Samenvattend: op grond van de hiervoor genoemde argumenten is de gemiddelde WOZ-waarde per 
CBS buurt een transparante en goed te operationaliseren grondslag voor de beoogde generieke 
regeling voor het compenseren van waardedaling. Weliswaar bieden de NVM data meer detail over 
woningkenmerken, maar dit voordeel wordt deels teniet gedaan door de genoemde vormen van bias. 
Belangrijker nog is dat het mogelijke voordeel van de grotere precisie van de NVM data wegvalt door 
de manier waarop Atlas het prijseffect bepaalt uit vergelijking van risico- en referentiewoningen. 

5.2.3. Gebruik van een beperkte set omgevingsfactoren, met inbegrip van sociaal-  
economische factoren 

Invisor kiest voor een beperkte set omgevingsfactoren die statistisch bewerkt worden om  het 
onevenredig zwaar meewegen van bepaalde factoren uit te sluiten. Bovendien worden daarbij ook 
sociaal-economische factoren in beschouwing genomen. Dus niet alleen de fysieke omgeving maar 
ook kenmerken van de mensen die daar wonen.  

Op verschillende aspecten van deze benadering is kritiek uitgesproken door de NAM, de 
Adviescommissie Waardedaling en SEO. Het zou volgens hen beter zijn een veel groter aantal 
omgevingskenmerken te gebruiken (zoals AvG doet), en het gebruik van sociaal-economische 

                                                           
43 Zie  Droës, M. en H. Koster (2019). Windturbines zonneparken en woningen,. Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam.  https://www.urbaneconomics.nl/wp-
content/uploads/2019/12/Windturbines-zonneparken-en-woningprijzen.pdf  
44 Zie: Daams, M., F. Sijtsma en A. Van der Vlist (2016). "Daams, M. N., Sijtsma, F. J., & Van der Vlist, A. J. (in 
press). The effect of natural space on property prices: Accounting for perceived attractiveness. Land Economics, 
92(3) 2016." Land Economics 92(3). 

https://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2019/12/Windturbines-zonneparken-en-woningprijzen.pdf
https://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2019/12/Windturbines-zonneparken-en-woningprijzen.pdf
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factoren in het model van Invisor wordt afgewezen omdat deze (mede) afhankelijk zouden zijn van 
de woningprijzen in een gebied.45 Voor fysieke kenmerken geldt dat in het algemeen niet.  

Weging van omgevingsfactoren niet subjectief 
SEO verwijt Invisor in haar beoordeling van het oorspronkelijke model een subjectieve weging van 
omgevingsfactoren door het gebruik van Z-getransformeerde omgevingsvariabelen. Invisor gaat mee 
in deze stelling. In de gewijzigde versie van de het model voor de vergelijkingsmethode wordt een 
statistische bewerking toegepast om dit te vermijden. Het resultaat is dat de 38 omgevingsvariabelen 
zijn teruggebracht tot 10 dimensies die elkaar geen van allen onderling beïnvloeden46.  

Het is opvallend  dat SEO geen kanttekeningen plaatst bij  de onrealistisch grote set van 108 
omgevingsvariabelen die AvG hanteert, terwijl een kritische beschouwing – zeker gelet op de kritiek 
die SEO heeft op de “weging” die Invisor in haar methodiek zou toepassen - op dit punt wel nodig 
was geweest. Wanneer op deze AvG-set van omgevingsvariabelen op dezelfde manier data reductie  
zou worden toegepast blijven er wellicht ergens tussen 10 en 20 orthogonale dimensies over. Dat 
impliceert echter dat  het  AvG model  in zijn huidige vorm “overweegt”(een te groot gewicht 
toekent) voor de meest dominante van deze resterende dimensies en daarmee juist een subjectieve 
bias introduceert bij de matching van buurten. Dit zou in principe beoordeeld kunnen worden als 
naast de coëfficiënten en de T-waarde van de verschillende variabelen ook de VIF (Variance Inflation 
Factor) zou zijn weergegeven. De VIF geeft een indicatie in hoeverre de verschillende 
omgevingsvariabelen ongeveer hetzelfde verloop hebben (collineair zijn) en op welke manier de 
locatiebeoordeling dus wordt scheefgetrokken voor bepaalde kenmerken. Invisor kiest er voor om 
deze bias door collineariteit47 van variabelen (het opnemen van een grote serie variabelen die 
allemaal hetzelfde zeggen en dus niets toevoegen terwijl ze wel de weging scheeftrekken) te 
elimineren.  

Een andere tekortkoming bij de matching van risico- en referentie woningen door AvG is dat sociaal-
economische factoren daarbij niet in beschouwing worden genomen, terwijl deze door vrijwel alle 
deskundigen als belangrijke prijsbepalende factoren worden beschouwd. Ook door SEO en de 
Adviescommissie Waardedaling, die daarbij wel  aangeven dat er bij het gebruik van deze variabelen 
in een hedonisch prijsmodel mogelijk sprake is van endogeniteit. Endogeniteit wil zeggen dat een 
variabele wordt opgenomen die zelf (deels) samenhangt met het verschijnsel (prijseffect) dat we 
willen verklaren. De genoemde deskundigen zijn  daarom terughoudend met betrekking tot het 
gebruik hiervan in een hedonisch prijsmodel. Dit punt werken we verder uit in hoofdstuk 5.4.4.  

De referentiemethodiek is echter geen hedonisch prijsmodel en de restricties ten aanzien van 
endogeniteit zijn dus niet van toepassing. Dit kan daarom geen reden zijn om in de matching 
methodiek van AvG de sociaal-economische factoren buiten beschouwing te laten.  

                                                           
45 Zie onder andere NAM (punt 172-175 cva), SEO pp 51-54 en SEO Bijlage B. 
46 Hiervoor is een zogenaamde Principale Componenten Analyse (PCA) uitgevoerd. Met behulp van deze data-
compressie is het aantal significante variabelen teruggebracht tot 10 onafhankelijke (orthogonale, dat is 
loodrecht ten opzicht van elkaar gestelde) dimensies. In bijlage 3 staat een technische toelichting op de PCA.  
47 Als twee variabelen collineair zijn dan is de statistische betekenis hiervan dit dat ze nagenoeg dezelfde 
informatie weergeven. 
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5.2.4.  Invisor corrigeert voor  divergentie van buurten 
In het herziene model houdt Invisor er bij het vergelijken van buurten met en zonder 
aardbevingsinvloed rekening mee dat kenmerken (waaronder sociaal-economische kenmerken) die 
in eerste instantie gelijk waren, zich in de loop van de tijd verschillend kunnen ontwikkelen. Deze 
belangrijke verbetering zorgt ervoor dat deze uiteenlopende ontwikkeling van risico- en 
referentiebuurten geen  verstorende factor is bij het bepalen van het effect van aardbevingen op de 
woningwaarde. Bij AvG blijft zo’n correctie voor divergentie ten onrechte achterwege, en dat maakt 
de uitkomsten minder betrouwbaar.  

Onder divergentie verstaan we het optreden van een verschil in ontwikkeling  tussen twee buurten 
tussen tijdstip t0 (het tijdstip waarop wordt vastgesteld dat twee buurten vergelijkbaar zijn) en 
tijdstip t1 (het tijdstip waarop de woningtransactie plaatsvond). Bij de matching methodiek die AvG 
hanteert wordt bij vergelijking van de omgeving uitgegaan van een referentiesituatie, een moment in 
tijd (t0, in dit geval 2011) waar twee gebieden met elkaar worden vergeleken op overeenkomsten. 
Op een later tijdstip (ten tijde van de transactie, t1, dat wil zeggen op enig moment tussen 2012 en 
2019) wordt dan bepaald (nadat gecorrigeerd is voor verschillen in woningkenmerken)  wat het 
prijsverschil is en wordt dit prijsverschil toegeschreven aan de invloed van aardbevingen. Er wordt 
echter geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat die gebieden zich in de jaren na de 
peildatum in 2011 verschillend gaan ontwikkelen. Het zou zomaar kunnen dat in het referentiegebied 
tussen t0 en t1 een asielzoekerscentrum is gevestigd, of dat een GSM/UMTS mast of windmolen is 
geplaatst nabij de referentiewoning. Dat heeft dan een drukkend effect  op de woningwaarde in het 
referentiegebied. Ook bij andere kenmerken kan deze divergentie zich voordoen48. De in eerste 
aanleg (in 2011) goede match tussen risico en referentiewoningen wordt dan verstoord. Het gevolg is 
dat het prijsverschil op de verkoopdatum niet meer volledig toegeschreven kan worden aan de 
invloed van aardbevingen.  

Invisor heeft een methode om te corrigeren voor divergentie. Door een aanpassing van de 
vergelijksmodule is voor alle ruim 8.000 buurten het verloop van de (ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde) gestandaardiseerde WOZ waarden bepaald tussen 2002 en 2019. Daarbij valt op dat de 
door lokale omgevingsfactoren gestuurde prijsdynamiek  voor vrijwel alle gebieden zeer verschillend 
is, wat de noodzaak bevestigt om voor de divergentie voor risico- en referentiegebieden tussen t0 en 
t1 te corrigeren, welke die correctie is opgenomen in de gebiedsvergelijkingsmodule van het 
aangepaste Invisor model.49  Het gevolg is dat het verschil in WOZ-waarden tussen risico- en 
referentiegebieden met de Invisor vergelijkingsmodule  nu hoofdzakelijk wordt bepaald door het 
risico van aardbevingen. Divergentie is zeker ook een potentieel verstorende factor die een rol speelt 
in de AvG matching methodiek, maar er wordt niet voor gecorrigeerd.  

                                                           
48  Een voorbeeld van de invloed van divergentie vinden we  door de gestandaardiseerde prijsontwikkeling van 
woningen in Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen te beschouwen. De gestandaardiseerde WOZ waarden in 
Zuid-Limburg blijven in de periode 2012-2019 min of meer stabiel terwijl die in Zeeuws-Vlaanderen juist 
toenemen. Daar liggen oorzaken aan ten grondslag die in de AvG methodiek niet zijn verdisconteerd 
(bijvoorbeeld dat Zeeuws-Vlaanderen als woongebied qua prijsstelling aantrekkelijk is geworden voor Belgen 
uit Antwerpen, Gent en Brugge en dat in Zuid-Limburg het stringente woningbouwbeleid zijn vruchten heeft 
afgeworpen). Het vergelijken van transacties tussen dergelijke gebieden zonder correctie voor divergentie door 
dit soort factoren is daardoor zeer foutgevoelig. 
49 De beschrijving van de manier waarop gecorrigeerd wordt voor divergentie staat in hoofdstuk 5.3 en in 
bijlage 1 
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5.2.5.  Beperking van de verstoring door niet in de vergelijking opgenomen kenmerken 
De correctie voor divergentie die in de gemodificeerde vergelijkingsmethodiek van Invisor wordt 
toegepast helpt ook bij het corrigeren voor prijsverschillen die veroorzaakt zijn door factoren die niet 
als matchingvariabelen zijn opgenomen maar wél prijsbepalend zijn. Dit is een algemeen probleem 
bij het maken van modellen. De belangrijkste reden is dat er onvoldoende gegevens zijn om alle (in 
principe relevante) factoren op te nemen. De vergelijkingsmethodiek kan dat net zo min als AvG 
oplossen, maar biedt wel een correctie voor de bijdrage van deze factoren aan de divergentie. 

We signaleren in dit verband een probleem met de selectie van referentiegebieden door AvG. In een 
aantal (door AvG gebruikte) referentie gebieden is de bodemdaling aanzienlijk. Dat heeft er 
bijvoorbeeld toe geleid dat in één van deze gebieden (ten zuiden van Emmen) recentelijk nog door 
onderzoeksbureau Fugro een onderzoek opgestart naar funderingsschade als gevolg van 
bodemdaling en het daarbij behorende effect op de woningwaarde (Project onderzoek bodemdaling 
Nieuw-Amsterdam 2020). Hierbij wordt ook naar schade aan woningen gekeken. Gezien het feit dat 
een van de leden van de Adviescommissie Waardedaling nauw betrokken is bij het Kenniscentrum 
Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)50, dat betrokken is bij het ontwerp van dit project, heeft het 
ons verbaasd dat de Adviescommissie Waardedaling geen aandacht heeft geschonken aan deze 
tekortkoming in de matching methodiek van AvG. Het advies van de commissie Wij zien dit – gezien 
de beschouwingen in de voorgaande hoofdstukken – als een plausibele uitkomst. Wij wijzen er in dat 
verband op dat ook een eerdere studie van AvG liet zien dat de uitkomsten bij een 1 mm/s variant 
hoger zijn dan bij 2,9 mm. De waardedaling die Invisor op deze manier berekent is een op fysische 
indicatoren gebaseerde uitkomst die goed aansluit bij de ruimtelijke spreiding van schademeldingen. 
De uitkomst is proportioneel met het verloop van de meest adequate indicator, zonder de moeilijk te 
verdedigen scherpe overgang die het AvG model aan de buitengrens van het risicogebied laat zien, 
en zonder een randzone waar alleen of hoofdzakelijk woningen staan met een uitkering die volgens 
het gebiedseffect wordt berekend omdat de indicator met drempelwaarde 2,9 mm/s die AvG 
hanteert daar (vrijwel) gelijk is aan nul.  

 

We  illustreren het verschil  in de uitkomsten met de volgende twee figuren. We hebben een lijn van 
West naar Oost door het risicogebied getrokken (zie figuur 7, de lijn op de kaart van A naar A’)). Van 
alle woningen die in een band ter breedte van 300 meter aan weerszijden van die lijn liggen is de 
waardedaling bepaald met het voorkeursmodel van Invisor bij drempelwaarde 1 mm/s  (omwille van 
de vergelijkbaarheid zonder onzekerheidstoeslag)  en met het model van AvG bij drempelwaarde 2,9 
mm/s (eveneens zonder onzekerheidstoeslag). De gemiddelde waardedalingspercentages van de 
woningen in de band van 300 meter langs de lijn’  van A naar A’ zijn weergegeven in figuur 8. Voor 
een goed begrip: de plaatsnamen die in figuur 8. zijn vermeld dienen ter oriëntatie, het kaartbeeld 
kan niet gelezen worden als een gemiddelde uitkomst voor de gehele woonplaats die is aangeduid 
omdat alleen de waardedaling van woningen langs de lijn in de berekening is opgenomen.  

had onzes inziens moeten zijn dat gebieden met aanzienlijke bodemdaling zouden moeten worden 
uitgesloten van matching, omdat bodemdaling ook in het risicogebied een (overigens moeilijk te 
onderscheiden) factor is bij schade en waardevermindering. Het tegendeel is echter het geval: 

                                                           
50 Zie https://www.kcaf.nl/bestuursleden-kcaf/ 
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Emmen wordt zelfs als referentiegebied door de Adviescommissie Waardedaling opgevoerd voor de 
gemeente Delfzijl.51.  

Daarnaast blijkt dat het KCAF klachten en meldingen met betrekking tot funderingsproblemen 
registreert (vergelijk de figuren 1 en 2). Dit soort factoren maakt  geen onderdeel uit van de door AvG 
gehanteerde omgevingskenmerken, laat staan dat het effect (in de vorm van divergentie tussen risico 
en referentiegebied) verwerkt is in de waardeontwikkeling. In het specifieke geval van een 
referentiewoning in de omgeving van Nieuw-Amsterdam of Erica is het aannemelijk dat het verschil 
tussen risico- en referentiewoning veel kleiner is dan wanneer gecorrigeerd zou zijn voor het 
prijseffect als gevolg van bodemdaling.  

Figuur 1 Gerapporteerde meldingen en klachten over funderingsproblemen (bron: KCAF) 

Figuur 2 Overzicht van locatie risico- en referentiewoningen 
volgens AvG 2019 

 

Bodemdaling in Nederland is een algemeen fenomeen geworden dat (risico op) schade aan woning 
en fundering tot gevolg heeft. De bodemdalingskaart van Nederland, die aan de hand van 
satellietmetingen is samengesteld, laat zien dat bodemdaling in veel delen van Nederland een rol 
speelt. In figuur 3 is hier een deel van de meest recente bodemdalingskaart 2.0 weergegeven. Daarop 
is te zien dat ook in Friesland en grote delen van Drenthe het tempo waarin de bodem daalt in 
dezelfde orde van grote ligt als in het aardbevingsgebied in Groningen.  

Waardevermindering is een logisch gevolg van schade aan woningen. Dit beperkt zich niet exclusief 
tot het aardbevingsgebied in Groningen. Bij de keuze van referentiewoningen moet daarom rekening 
gehouden worden met waardevermindering van woningen als gevolg van bodemdaling. Indien dit 
niet gebeurt, is de consequentie dat de waardedaling als gevolg van het risico op aardbevingen wordt 

                                                           
51 Zie pag. 3 en bijlage 3 in Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen (2019). 
Advies november 2019. Den Haag. 
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onderschat. Daarnaast zijn er nog verschillende andere vaak fysische factoren die van invloed zijn op 
de woningwaarde. Te denken valt aan verzakkingen als gevolg van mijnbouw (Winkelcentrum Het 
Loon, Heerlen, 2011 of de zoutcavernes in Twente), bodemverontreiniging, lawaaioverlast (Schiphol) 
en overstromingsrisico (zoals bij Borgharen/Itteren of in het Grensmaasgebied in het algemeen). Als 
deze factoren aan de orde zijn in de referentiegebieden, dan betekent dit dat de waardedaling als 
gevolg van het risico op aardbevingen wordt onderschat. 

Ook Invisor heeft deze factoren die mogelijk tot een onderschatting van de waardedaling leiden niet 
in de vergelijkingsmethodiek opgenomen. Maar voor zover deze bijdragen aan divergentie wordt er 
impliciet wel voor gecorrigeerd. Daarnaast is de kans dat niet in de vergelijking betrokken 
omgevingskenmerken de betrouwbaarheid van het gevonden waarde-effect van aardbevingen 
beïnvloeden, kleiner omdat bij Invisor de referentie niet uit 1 enkele woning bestaat, maar uit het 
gemiddelde voor de vijf meest gelijkende buurten.   

Figuur 3 Bodemdalingskaart van Nederland 2.0 

 

Bron: De kaart is gebaseerd op zeer nauwkeurige hoogtemetingen per satelliet52, en gemaakt op 
initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).  

 

                                                           
52  Zie https://bodemdalingskaart.portal.skygeo.com/portal/bodemdalingskaart/u1/viewers/basic/?lang=nl 

https://bodemdalingskaart.portal.skygeo.com/portal/bodemdalingskaart/u1/viewers/basic/?lang=nl


34 
 

5.3.   Module 1: beschrijving van de Invisor gebiedsvergelijkingsmethodiek 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de Invisor gebiedsvergelijkingsmethodiek werkt, rekening 
houdend met de punten die hiervoor in 5.2 zijn besproken. De grote lijnen zijn als volgt: 

• Eerst wordt voor de jaren 2012 en 2019 bepaald hoe de gemiddelde WOZ waarde van iedere 
buurt in Nederland zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. 

• Dan wordt een set buurtkenmerken gemaakt (naar de situatie in 2018) die een goede 
verklaring geeft voor de verschillen in WOZ waarde tussen de buurten. 

• Vervolgens wordt gekozen wat de buurten zijn (doelbuurten in het potentiele risicogebied) 
waarvoor we de invloed van aardbevingen op de WOZ waarde willen weten. 

• Bij iedere doelbuurt worden de vijf referentiebuurten in Nederland gezocht die daarmee qua 
buurtkenmerken het meest overeenkomen.  

• De WOZ waarde in de doelbuurt in 2012 en 2019 wordt vergeleken met de gemiddelde WOZ 
waarde van de vijf best overeenkomende referentiebuurten. 

• Omdat doelbuurt en referentiebuurten (vrijwel) identiek zijn voor wat betreft de kenmerken 
die de WOZ waarde bepalen nemen we aan dat ze dezelfde ontwikkeling in WOZ waarde 
vertonen tussen 2012 en 2019. Als er toch een verschil is, schrijven we dit toe aan het unieke 
kenmerk dat de doelbuurten onderscheidt van de referentiegebieden: de invloed van 
aardbevingen die gerepresenteerd wordt door de gekozen aardbevingsindicator. 

Om de vergelijkingsmethodiek zo zuiver mogelijk toe te passen wordt een groot aantal statistische 
bewerkingen uitgevoerd. Deze worden in hoofdstuk 5.3.1. en in bijlage 1 toegelicht.  

5.3.1.  Toelichting bij de statistische bewerkingen in de vergelijkingsmethodiek 
Er zijn 38 continue variabelen geselecteerd op buurtniveau die voor de uitgangssituatie in 2012 als Z-
scores53 zijn opgenomen in een vergelijkingsmodule. Waar dit nodig was zijn de variabelen dusdanig 
getransformeerd (met de boogsinushyperbolicustransformatie) dat de onderliggende verdeling een 
normale verdeling is die Z-getransformeerd kan worden. Deze set van 38 variabelen is met behulp 
van PCA gecomprimeerd tot een nieuwe set van 10 PCA factoren die voor elke van de ruim 8000 
buurten berekend is. Elke van deze PCA-factoren is orthogonaal ten opzichte van de anderen en er is 
dus geen onderlinge overeenkomst of overlap tussen deze 10 PCA-factoren. Met deze “geschoonde” 
set kenmerken wordt de buurtvergelijking voor 2012 uitgevoerd. Hiermee worden dus de vijf best 
vergelijkbare buurten op tijdstip t0 (2012) bepaald.  

Kort gezegd wordt door het toepassen van een drietal statistische technieken een kleinere, krachtige 
en onafhankelijke set van nieuwe variabelen gecreëerd die nagenoeg alle relevante informatie bevat 
uit de oorspronkelijke set van 38. Het is onwaarschijnlijk dat bij toevoeging van nog meer 
bronvariabelen deze set fundamenteel zal veranderen. Sterker nog, indien een dergelijke grote niet 
getransformeerd set wordt gebruikt, zoals AvG doet, dan is de kans op bias door scheeftrekking sterk 
voor de hand liggend. 

Het tijdstip t1 is gesteld op 1 januari 2019, omdat dit in de waardedalingsregeling van het IMG als 
peildatum voor de waarde grondslag (WOZ-waarde 1 januari 2019) is gekozen. Tussen tijdstip t0 en 
tijdstip t1 moet nu de divergentie tussen referentie- en risicogebieden worden bepaald, omdat het 
zeer onwaarschijnlijk is dat risico- en referentiegebieden (afgezien van het voorkomen van 
                                                           
53  Voor toelichting op de begrippen die in deze paragraaf genoemd worden: zie bijlage 3 
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aardbevingen) eenzelfde ontwikkeling doormaken. Daartoe worden allereerst de WOZ-waarden van 
de verschillende buurten gestandaardiseerd ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bij deze 
standaardisatie wordt rekening gehouden met het aantal woningen per buurt, waardoor een 
gewogen gemiddelde wordt bepaald en het verschil met het landelijk gemiddelde per buurt en per 
jaargang kan worden vastgesteld. Op deze manier wordt voor de risico- en referentiegebieden het 
gestandaardiseerde waardeverschil tussen t0 (2012) en t1 (2019) bepaald. Dit verschil tussen risico en 
referentie wordt met de volgende formule berekend: 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = ((𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑠𝑠𝑠𝑠𝛥𝛥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟1 − 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑠𝑠𝑠𝑠𝛥𝛥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟0)− (∑ (𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟1𝑟𝑟 −
5
𝑟𝑟

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟0𝑟𝑟))/5)   (1) 

Hierbij wordt per risicogebied het gemiddelde verschil van de 5 best vergelijkbare referentiegebieden 
uit 2012 gebruikt om het verschil tussen risico en referentie te bepalen. Hiermee wordt deels al een 
correctie doorgevoerd om de effecten van divergentie “uit te middelen”. 

Vervolgens wordt nog een correctie doorgevoerd op divergentie van het imago van de verschillende 
buurten. Het imago van een buurt is gekoppeld aan de sociaal-economische status van een buurt die 
op zijn beurt gerelateerd is aan de waarde van woningen. Door nu voor de gehele set gegevens van 
2012 en 2019 het waardeverschil expliciet te schrijven als functie van het verschil in de sociaal-
economische factoren kan de bijdrage van het imago voor elk van de risico- en referentiebuurten 
met een eenvoudig regressiemodel worden bepaald en worden verdisconteerd. Op deze manier 
wordt  het waardeverschil gecorrigeerd voor sociaal-economische divergentie tussen het risicogebied 
en de referentiegebieden. 

Indirecte waardedaling geen onderdeel meer van herziene model van Invisor 
Deze “geschoonde” bepaling van het verschil in waarde tussen risico en referentiegebieden 
corrigeert voor sociaal-economische divergentie, maar heeft ook als mogelijk gevolg een 
onderschatting van het totale prijseffect van aardbevingen. De sociaal-economische structuur (en 
daarmee de sociaal-economische status die als modelvariabele wordt gebruikt) verandert als gevolg 
van ontwikkelingen in de omgeving (bijv. demografische krimp, windmolens, COA’s, etc.) en die 
effecten worden zodoende vertaald in een verandering van de sociaal-economische status. Maar ook 
aardbevingen hebben indirect langs deze weg effect op de sociaal-economische status van de 
risicobuurt. De “geschoonde” bepaling “meet” dus uitsluitend het directe effect. Het indirecte effect 
is op deze manier moeilijk te bepalen omdat de verandering in de sociaal-economische status het 
gevolg is van veel meer factoren dan aardbevingen alleen. Dit betekent dat de indirecte 
waardedaling die onderdeel was van het oorspronkelijke model van Invisor in de herziene versie niet 
meer is opgenomen. 

5.3.2. Twee toepassingen van de vergelijkingsmethodiek 
Het resultaat is dat met deze opgewaardeerde vergelijkingsmethodiek (die we aanduiden als de 
directe methode) het waarde effect van aardbevingen op woningen op buurtniveau tussen 
tijdstippen t0 en t1 kan worden bepaald,  ongeacht welke tijdstippen gekozen worden voor t0 en t1, en 
zonder dat daarvoor een aardbevingsindicator als “intermediair” wordt gebruikt. Dat maakt deze 
methode tot een krachtig instrument om voorafgaand aan het maken van hedonische prijsmodellen 
de omvang van het risicogebied te bepalen. Deze toepassing wordt nader besproken in hoofdstuk 
5.4.  
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Bij de tweede toepassing wordt de methode zonder tussenkomst van een hedonisch prijsmodel 
ingezet om de waardedaling te bepalen. Dit kan een alternatief zijn om berekeningen met een 
drempelwaarde van 1 mm/s te maken in het geval de rechter het Invisor model zou verwerpen. Deze 
toepassing –waarbij niet alleen de begrenzing van het risicogebied maar ook de maximale 
waardedaling met de vergelijkingsmethodiek wordt bepaald - komt aan de orde in hoofdstuk 6. 

 

5.4.  Module 2: Meervoudig Lineair Regressiemodel 
Het Invisor model is een landelijk model op buurtniveau, met daarin 7 jaargangen aan gegevens over 
de woningvoorraad, lokale en regionale omgevingskenmerken en sociaal-economische kenmerken. 
Dit model is reeds op hoofdlijnen beschreven in voorgaande rapportage INV 2005/R0154. Naderhand 
zijn aanpassingen gedaan (waarover meer in het vervolg van dit hoofdstuk) die resulteren in de 
herziene versie die in deze notitie wordt beschreven. 

De stappen die bij het ontwikkelen en toepassen van de herziene versie van het model gemaakt 
worden zijn op hoofdlijnen als volgt: 

• Eerst wordt een aardbevingsindicator gekozen. Dit is beschreven in hoofdstuk 3; 
• Dan wordt de begrenzing van het risicogebied bepaald. Hiervoor wordt module 1, de 

vergelijkingsmethodiek gebruikt om vast te stellen in welke buurten geen significante 
waardedaling meer gevonden wordt. De werking van module 1 is beschreven in hoofdstuk 
5.2 en 5.3; 

• Aan de hand van de begrenzing van het risicogebied wordt bepaald welke drempelwaarde de 
gekozen aardbevingsindicator heeft ter plaatse van de buitencontour. Deze wordt á priori in 
mindering gebracht op de waarden van de aardbevingsindicator; 

• Selectie en bewerking van de onafhankelijke variabelen (kenmerken van omgeving en 
woningen) die in combinatie met de aardbevingsindicator de verschillen in de gemiddelde 
WOZ waarde per buurt  verklaren; 

• Vervolgens worden de model coëfficiënten bepaald. Met behulp van meervoudige lineaire 
regressie worden de modelcoëfficiënten voor diverse combinaties van variabelen geschat. 
Dit levert de coëfficiënt voor de aardbevingsindicator op, dat is het getal dat aangeeft 
hoeveel de bijdrage van het aardbevingsrisico is aan de waardeverschillen tussen buurten; 

• De coëfficiënt van de aardbevingsindicator wordt omgezet in de gemiddelde waardedaling 
per buurt; 

• Hieruit wordt berekend welk percentage waardedaling hoort bij verschillende waarden van 
de aardbevingsindicator; 

• De waardedaling per individuele woning wordt berekend aan de hand van het percentage 
waardedaling dat hoort bij de waarde van de aardbevingsindicator op de locatie van de 
woning, en de WOZ waarde op peildatum 1 januari 2019.  

In bijlage 2 is een schema opgenomen waarin deze stappen meer in detail worden beschreven en 
toegelicht.  

                                                           
54 Invisor (2019) Uitleg werkwijze berekening waardedaling woningen in het aardbevingsgebied op peilmoment 1 januari 
2019, 20 februari 2020 
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Bij het ontwikkelen van deze herziene versie hebben we onderzocht of het Invisor model beter zou 
kunnen functioneren als gevolg van aanpassingen die door SEO en de Adviescommissie Waardedaling 
zijn voorgesteld (cursief aangegeven). Daarnaast zijn veranderingen doorgevoerd op grond van 
voortschrijdend inzicht. Het betreft de volgende punten:  

• Gebruik maken van indicatoren berekend met de meest recente formules van Bommer.  

• Waar nodig gebruik maken van á priori bepaalde drempelwaarden (bepaald met behulp van de 
“nul waarden”) in buurten aan de rand van het risicogebied uit het gemodificeerde Invisor 
gebiedsvergelijkingsmodel dat werd beschreven in hoofdstuk 5.3; 

• Toepassen van tijd dummy’s i.p.v. tijdcontrole variabelen; 

• Toepassen van een additioneel gebiedskenmerk ontleend aan de Taxonomie van de Nederlandse 
Gemeenten (Hol en Stohr, 2018)55 

• Weglaten van sociaal-economische variabelen; 

• Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses. 

• Toevoegen van een transformatiefunctie die de waarde van de aardbevingsindicator vertaalt 
naar het percentage waardedaling. 

5.4.1.  Bepaling van de begrenzing van het risicogebied met de vergelijkingsmethodiek 
In hoofdstuk 5.3 is beschreven hoe de vergelijkingsmethodiek wordt toegepast bij het bepalen van 
de buitengrens van het risicogebied. Hier maken we nog enkele opmerkingen over de uitkomsten 
daarvan. De kritiek op het oorspronkelijke model dat het zou gaan om een onaanvaardbare ad-hoc 
oplossing is niet meer van toepassing. De buitencontour wordt nu á priori bepaald op basis van 
vergelijking van risico- en referentiebuurten. Dit is analoog  aan de manier waarop AvG de 
buitengrens van het risicogebied bepaalt. Het verschil is dat Invisor een meer geavanceerde en 
gedetailleerde methode gebruikt. AvG onderscheidt (potentiële) risicogebieden op de (betrekkelijk 
grove) ruimtelijke schaal van 4 ppc gebieden. Invisor gebruikt de (kleinere) CBS buurten. AvG deelt 
die 4 ppc gebieden dan ook nog eens in naar 10 procent-klassen voor het percentage woningen 
waarbij een of meer keren een erkende schademelding is geregistreerd. Dat is (o.a.) in het nadeel 
van eigenaren in buurten met veel huurwoningen, omdat (in tegenstelling tot de ongefundeerde 
bewering van SEO op dit punt 56) aangetoond is dat bij huurwoningen minder schade gemeld 
wordt57. Invisor bepaalt de contour ‘aardbevingsvrij’ door uit alle buurten waar ooit één keer schade 
is gemeld de buurten met significante waardedaling te selecteren. 

                                                           
55 Hol, E en Stohr, J. (2018) De Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten, Ruimte&Wonen 2(2) 
56 Zie pag. .29. in SEO. SEO heeft zich kennelijk niet verdiept in bestaand onderzoek naar verschillen in 
meldingen. 
57 Zie De Kam, G. en E. Hol (2020). Beschouwingen over de modelmatige bepaling van de waardedaling van niet 
verkochte woningen op basis van prijseffecten bij verkochte woningen in het aardbevingsgebied (2e vervolg). 
URSI Research Report. Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen. 364 2e 
vervolg., zie ook Postmes, T., M. de Jong, A. A. M. Schoutens, W. J. Adams, C. N. van Delden, M. M. 
Boendermaker, B. Kanis en K. Stroebe (2020). Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar 
geschiedenis. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen. 
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Dit brengt ons ook bij de opmerking dat Invisor geen oog zou hebben voor het zogenaamde 
‘waterbedeffect’. Het is niet de doelstelling van het Invisor model  om een eventueel waterbed-effect 
op te sporen en dit te analyseren, maar om de waardedaling van woningen te bepalen binnen een 
contour waarvan vastgesteld kan worden dat ter plaatse een meetbare waardedaling is als gevolg 
van risico op schade en ander ongemak door aardbevingen. De discussie over het al dan niet 
voorkomen van een waterbedeffect is wellicht academisch interessant maar wordt door Invisor 
ongemoeid gelaten. 

De Adviescommissie Waardedaling laat echter na om in te gaan op de vreemde consequenties van de 
door AvG bepaalde buitencontour. Dit is veel meer relevant dan de academische discussie over een 
waterbedeffect. Het resulteert in een schijn-nauwkeurigheid met vergaande consequenties voor de 
gedupeerden, omdat het model aan de door postcodecijfers ontleende grens van het  ‘intuïtief 
herkenbare’ risicogebied al dan niet 2,4% waardedaling uitkeert. De benadering in het herziene 
Invisor model is in zichzelf al nauwkeuriger, en toepassing daarvan resulteert in uitkering van 
waardedaling die geleidelijk vanaf nul euro oploopt.  De benadering van Invisor voldoet daarmee ook 
beter dan die van AvG aan het de in 2016 door OTB genoemde criteria dat een regeling rechtvaardig 
gevonden moet worden door alle betrokkenen, en voor hen inzichtelijk moet zijn. 58. 

Bovendien is het geenszins de norm dat er over een waterbedeffect gesproken zou moeten worden. 
AvG heeft dit begrip nodig omdat men het gebieds- of imago effect in het model heeft 
geïntroduceerd als oplossing voor de mismatch tussen het risicogebied en het verloop van de 
aardbevingsindicator met hoge drempelwaarde. Het begrip wordt vooral gebruikt in verband met 
discussies over de uitbreiding van het risicogebied tot een ‘aaneengesloten risicogebied’ zoals IMG 
heeft gekozen. Het betoog is dan dat mensen uit het kerngebied naar de randen verhuizen om risico 
te vermijden, en daar de prijzen opdrijven. De feitelijke situatie is dat die wijken aan de randen waar 
al dan niet een waterbed effect zou optreden vooral wijken in de stad Groningen zijn, met grote 
aantallen woningen. Het is niet aannemelijk dat prijzen daar beïnvloed worden door de (zeer 
beperkte) instroom van mensen uit het Ommeland die de bevingen ontvluchten. AvG biedt geen 
vergelijking met alle wijken van de stad Groningen, omdat deze op voorhand van de analyse worden 
uitgesloten: hier zijn dus ook geen referentiewoningen gezocht bij de in deze wijken verkochte 
woningen. Deze beperking is niet van toepassing op de werkwijze van Invisor, omdat bij het criterium 
om het risicogebied te bepalen uit de verzameling buurten met 1% of meer schade een veel groter 
aantal Groninger wijken in de initiële analyse van de gebiedsvergelijking wordt meegenomen.  

5.4.2.  Het basismodel 
Als basismodel wordt gekozen voor een model zonder sociaal-economische variabelen en met tijd 
dummy’s, met 2012 als referentie. Dit betekent dat de suggestie van SEO om tijd dummy’s op te 
nemen in het basismodel is overgenomen. In hoofdstuk 5.4.4. laten we zien wat het effect hiervan is 
in vergelijking met de oorspronkelijke opzet van het model, die op dit punt werd bekritiseerd. Zonder 
aardbevingsvariabelen geeft dit model het resultaat (N = 55.170 waarnemingen), dat is weergegeven 
in tabel 4. Voor lezers die minder vertrouwd zijn met de weergave van de specificaties van 
hedonische prijsmodellen is in bijlage 4 een toelichting opgenomen bij de termen en afkortingen die 
gebruikt zijn in deze en de volgende tabellen met specificaties van het model. 

                                                           
58 Zie pag. 79 in Boelhouwer, P. en e. al. (2016). Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied 
Groningen, TU Delft - OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving. 
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Tabel 4 Specificaties van het basismodel met tijd dummy’s zonder sociaal-economische variabelen 

R² adjusted  0,654 
    

RMSE  63,35 
    

Parameter  Estimate t p-value Standardized beta VIF 

Constant -77,10 -34,76 *** 0   

% Eengezins -0,66 -39,20 *** -0,160  -2,67  

% Koop 0,47 22,17 *** 0,091  -2,71  

% Bouwjaar < 2000 -0,64 -47,87 *** -0,122  -1,04  

Energieverbruik 0,07 202,69 *** 0,790  -2,42  

Krimp bevolking 47,40 5,58 *** 0,014  -1,01  

Natuur en bos/inwoner 0,00 -1,09   -0,003  -1,12  

Attractiviteit totaal 0,00 0,83   0,003  -2,27  

Banen per productieve inwoner 23,43 17,10 *** 0,050  -1,37  

Welvaartsindex 0,00 73,21 *** 0,218  -1,42  

Stadskracht globaal 0,48 83,03 *** 0,326  -2,45  

2013 -4,71 -4,53 *** -0,015  -1,78  

2014 -18,88 -18,25 *** -0,061  -1,79  

2015 -27,77 -26,96 *** -0,090  -1,79  

2016 -27,46 -27,08 *** -0,092  -1,83  

2017 -25,49 -24,88 *** -0,083  -1,79  

2018 34,65 32,48 *** 0,112  -1,89  

 

De output specificaties laten zien dat ondanks het beperkte aantal variabelen het model al redelijk 
wat variantie verklaart in de buurt WOZ-waarden (> 65%), dat er geen sprake is van collineariteit (VIF 
< 3) en dat de meeste variabelen behoorlijk significant bijdragen aan het model. 

De volgende stap is om een aardbevingsvariabele toe te voegen. Geselecteerd zijn – naast de Dost 
variabele die in het oorspronkelijke Invisor model is gebruikt - de cumulatieve grondsnelheden en het 
aantal aardbevingen bij 2,9 mm/s die ook door AvG als voorkeursvariant wordt gebruikt. Daarnaast 
zijn grondsnelheden en aantal bevingen bepaald bij een drempelwaarde van 1,0 mm/s. De 
argumentatie voor deze keuze is opgenomen in hoofdstuk 3. Met deze aanpak wordt gereageerd op 
de kritiek dat in het oorspronkelijke model niet de meest actuele formules voor berekening van de 
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indicator zijn gebruikt59. Omdat is gebleken dat de niet-lineaire varianten (logaritmisch 
getransformeerd) over het algemeen een sterkere correlatie hebben met  de aanwezigheid van 
schade, zijn ook een viertal logaritmisch getransformeerde variabelen voor de met de formules van 
Bommer berekende aardbevingsindicatoren toegevoegd (zie tabel 3).  

De eerste daarvan is de 1ste orde variabele gebaseerd op de formules van Dost, die in het 
oorspronkelijke model ook is gebruikt. In deze variabele wordt het effect van bevingen in de laatste 
drie jaar voorafgaand aan de peildatum meegenomen, dat van oudere bevingen niet. Die keuze was 
gemaakt omdat deze variant van de aardbevingsindicator in het oorspronkelijke model de sterkste 
verklaringskracht bleek te hebben.  

Tabel 5 Specificaties van het basismodel met aardbevingsvariabele (Log (1+ΔDOST Σ3)) 

R² adjusted  0,658 
    

RMSE  62,95 
    

Parameter  Estimate t p-value Standardized beta VIF 

Constant -71,31 -32,20 *** 0 
 

% Eengezins -0,66 -39,13 *** -0,159 -2,67 

% Koop 0,47 22,30 *** 0,091 -2,71 

% Bouwjaar < 2000 -0,64 -47,76 *** -0,121 -1,04 

Energieverbruik 0,07 203,90 *** 0,789 -2,42 

Krimp BEV 41,58 4,92 *** 0,012 -1,01 

Natuur en bos/inwoner 0,00 -1,47 
 

-0,004 -1,12 

Attractiviteit totaal 0,02 4,71 
 

0,018 -2,32 

Banen per productieve inwoner 18,16 13,20 *** 0,039 -1,40 

Welvaartsindex 0,00 69,76 *** 0,208 -1,44 

Stadskracht globaal 0,47 79,61 *** 0,313 -2,49 

2013 -4,58 -4,44 *** -0,015 -1,78 

2014 -18,99 -18,48 *** -0,062 -1,79 

2015 -27,69 -27,06 *** -0,090 -1,79 

2016 -27,62 -27,41 *** -0,092 -1,83 

2017 -25,54 -25,09 *** -0,083 -1,79 

2018 33,29 31,37 *** 0,107 -1,89 

Log (1+ΔDOST Σ3) -74,84 -26,50 *** -0,068 -1,06 

                                                           
59 Onder andere  NAM (punt 168 cva). 
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Tabel 5 laat zien dat door toevoeging van de aardbevingsvariabele de R2
 wat toegenomen is, er wordt 

dus meer variantie verklaard. De overige modelcoëfficiënten zijn niet of nauwelijks veranderd. De 
aardbevingsvariabele heeft een relatief hoge t-waarde en draagt dus zeer significant bij aan de 
verklaring van de buurt-WOZ. 

Vervolgens zijn varianten berekend met de andere, op de formules van Bommer-gebaseerde 
aardbevingsvariabelen. Het blijkt dat de overige model coëfficiënten robuust zijn voor deze 
verandering. Zij veranderen weinig door toevoeging van een aardbevingsvariabele. In tabel 6 zijn 
daarom voor de overzichtelijkheid uitsluitend de coëfficiënten en t-waarden weergegeven voor de 
verschillende aardbevingsindicatoren. 

Tabel 6 model coëfficiënten voor de verschillende aardbevingsindicatoren 

Parameter  Estimate t p-value Standardized beta VIF R² adjusted  

Log (1+ΔDOST Σ3) -74,84 -26,50 *** -0,068  -1,06  0,658 

Bommer SPGV 1,0 mm MaxRot60 -6,96 -10,95 *** -0,028  -1,02  0,655 

Bommer n bevingen 1,0 mm Maxrot -3,99 -13,79 *** -0,035  -1,02  0,655 

Bommer SPGV 2,9 mm MaxRot -7,72 -7,95 *** -0,020  -1,01  0,654 

Bommer n bevingen 2,9 mm Maxrot -9,51 -9,15 *** -0,023  -1,02  0,654 

Log (1+SPGV 1,0 mm) -68,78 -15,05 *** -0,038  -1,03  0,655 

Log (1+SPGV 2,9 mm) -65,41 -10,07 *** -0,025  -1,02  0,654 

 

Nu blijkt dat van de verschillende aardbevingsvariabelen de oorspronkelijke Log (1+ΔDOST Σ3) 
variabele het best voldoet. De t-waarde is hoger en deze variabele verklaart de meeste variantie. Het 
is aannemelijk dat dit in belangrijke mate herleid kan worden tot het verschil in verloop van de 
waarde van de Dost variabele in vergelijking met de Bommer variabele. Dit verschil in verloop is 
geplot door AvG, zie  figuur 461. De (niet getransformeerde) Dost variabele heeft een minder hoog 
maximum en een vlakker verloop dan de Bommer variabelen en ook een logaritmische transformatie 
resulteert vervolgens nog in een vlakker verloop. Kennelijk levert dit een betere fit op met de te 
analyseren ontwikkeling van de woningwaarde in het risicogebied. We wijzen er op dat de 
prioriteitsvolgorde van de op Bommer gebaseerde aardbevingsindicatoren op basis van in tabel 6 
weergeven t-waarden van de modelcoëfficiënten in het Invisor model exact hetzelfde is als de 
voorkeursvolgorde van aardbevingsindicatoren die wij eerder aan de hand van de tabellen 2 en 3 in 
hoofdstuk 3.3. bepaalden op grond van de correlatie met de ruimtelijke spreiding van 
schademeldingen. Op beide beoordelingscriteria blijkt  de indicator met drempelwaarde 2,9 mm/s 

                                                           
60 In deze tabel staat SPGV voor cumulatieve grondsnelheid, MaxRot duidt op de gebruikte coëfficiënten in de 
formules van Bommer (deze zijn dezelfde als AvG heeft gebruikt) 
61 Zie figuur 3.2. op pag. 41 in Poort, J., R. Ponds, M. Kerste, C. van Woerkens en M. Middeldorp (2019). Zeven 
bewogen jaren. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2019. Utrecht, Atlas 
voor gemeenten. 
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die door AvG en het IMG wordt gebruikt het slechtst te scoren. Ook bij een door NAM en de door 
NAM aangehaalde deskundigen gevraagde uniforme berekeningsmethodiek (te weten het toepassen 
van de formules van Bommer) blijkt deze indicator dus inferieur aan de indicatoren met lage 
drempelwaarde.  

Figuur 4 PGV van aardbeving met magnitude 3.6, afhankelijk van de afstand tot het epicentrum. 

 

Bron: Atlas voor gemeenten 

Het is zonder meer aannemelijk dat de Bommer variabelen vanuit fysisch-technisch oogpunt te 
prefereren zijn boven de Dost variabele. Maar het is allerminst vanzelfsprekend dat deze variabelen 
daarom ook een betere verklaring vormen voor verschillen in prijseffecten als gevolg van 
aardbevingen, zoals AvG, de Adviescommissie Waardedaling en SEO betogen. Wij blijven bij onze 
opvatting dat bij het maken van hedonische prijsmodellen niet de fysisch-technische specificaties van 
de aardbevingsindicator doorslaggevend moeten zijn, maar de mate waarin de indicator een proxy is 
voor de invloed van bevingen op de te verklaren uitkomsten van het onderliggende proces van koop 
en verkoop. En er zijn duidelijke aanwijzingen dat een Dost variabele in dat opzicht zeker niet 
inferieur is. Wij willen echter voorkomen dat de discussie hierover afleidt van waar het in de kern 
over gaat. Daarom kiezen we een indicator berekend volgens de formules van Bommer. Als we een 
niet-getransformeerde variabele zoeken is, gezien de uitkomsten voor de t-waarden gepresenteerd 
in tabel 3, de Bommer variabele gebaseerd op het aantal bevingen met grondsnelheden boven 1,0 
mm/s de beste keuze. Deze heeft met de Dost variabele gemeen dat een lage drempelwaarde is 
gehanteerd.  
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Het inhoudelijke belang hiervan is beargumenteerd in hoofdstuk 3 en consistent hiermee is dat deze 
variabele vervolgens ook het beste presteert in het hedonische prijsmodel. We zien echter ook dat 
de logaritmisch getransformeerde variabele voor grondsnelheden met drempel 1 mm/s een nog 
hogere t-waarde heeft. Dit is daarom de indicator die de voorkeur zal moeten krijgen omdat deze het 
beste voldoet aan de twee selectiecriteria die wij in hoofdstuk 3 geformuleerd hebben, te weten a) 
de (beste) correlatie met het schadepatroon en b) de beste prestatie (significantie) in het model. Wij 
brengen nog eens in herinnering dat ook in de modellen van AvG voor de waardedaling per 1 januari 
2018 de significantie van de indicator met drempelwaarde 1 mm/s hoger is dan voor de indicator 
met 2,9 mm/s. In het vervolg van deze notitie kijken we welke uitkomsten voor het niveau en de 
ruimtelijke spreiding van de waardedaling  met deze indicator worden berekend.  

5.4.3.  Het basismodel met controle voor gebiedskenmerken (“imago-effect”) 
In het oorspronkelijke Invisor model is geen controle voor een imago-effect als gevolg van ligging in 
een gemeente met specifieke eigenschappen opgenomen. Wel is een methode toegepast om het 
indirecte  effect van aardbevingen te bepalen.  Deze methodiek kan gezien worden als een eerste 
aanzet om Structural Equation Modelling (SEM) toe te passen.  Bij SEM kunnen ook endogene 
variabelen – dat zijn variabelen die bijdragen aan de verklaring van de woning waarde, maar daar zelf 
ook door beïnvloed worden – in een model worden opgenomen. SEM is een meer geavanceerde 
techniek dan de meervoudige regressieanalyse die zowel Invisor als AvG gebruiken, maar is te 
complex om volledig uit te werken. Invisor heeft binnen de mogelijkheden die een regressieanalyse 
biedt een alternatief gevonden door een geografische variabele toe te voegen die controleert voor 
een met gebiedskenmerken samenhangend imago-effect. Hiervoor is de gemeentelijke indeling 
volgens de Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten (Hol en Stohr, 2018) gehanteerd. Deze 
indeling berust op een clusteranalyse op basis van bedrijvigheidskenmerken, waaruit 20 
onderscheidende groepen gemeenten ontstaan met vergelijkbare bedrijvigheidskenmerken. Het 
onderzoek van Hol en Stohr wijst uit dat veel andere sociaal-economische en demografische 
kenmerken, alsmede voorzieningenniveaus en woningmarktkarakteristieken terug te voeren zijn naar 
de bedrijvigheidskarakteristiek. Tabel 7 geeft op hoofdlijnen de indeling weer die in de taxonomie 
wordt gehanteerd. 

Tabel 7 Hoofdindeling Nederlandse gemeenten volgen de Taxonomie van de Nederlandse Gemeenten 

Hoofdgroep Typologie Aantal subgroepen 
K krimpgemeenten 2 
P Plattelandsgemeenten 6 
M Midden-gemeenten 4 
S Grootstedelijke gemeenten 3 
SU Suburbane gemeenten 3 
T Toeristische gemeenten 2 
  TOTAAL 20 

 

De Taxonomie is doorgevoerd in het Invisor model in de vorm van dummy variabelen waarbij groep 
M1 (waarin het grootste aantal gemeenten is ingedeeld) als referentie wordt gebruikt. De model 
coëfficiënten, en t-waarden, statistische significantie en de VIF zijn weergegeven in tabel 8. 

Wat allereerst opvalt is dat dit model geen statistische significante modelconstante heeft. Daarnaast 
blijkt dat de Taxonomie groepen de rol van de krimpindicator overnemen, hetgeen de representatie 
van de groepen voor demografische kenmerken bevestigt. Alle Taxonomie-groepen zijn statistisch 
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significant. De R-kwadraat van het model is toegenomen van 0,665 naar 0,708, er wordt dus meer 
variantie verklaard door toevoeging van gebiedseigenschappen. De (absolute waarde van de) 
coëfficiënt van de aardbevingsindicator is kleiner geworden van -68,78 naar -47,50. Ook de (absolute 
waarde van de) t-waarde van de aardbevingsindicator is afgenomen van -15,05 naar -9,69. De 
waarden van de VIF zijn allen laag, er is dus nauwelijks collineariteit tussen de verschillende 
variabelen. Het toevoegen van gebiedskenmerken is dus zowel nuttig als noodzakelijk. Een deel van 
het verklarend aandeel van de aardbevingsindicator is nu overgenomen door de gebiedskenmerken. 

Tabel 8 Specificatie basismodel met gebiedsimago  dummy’s en voorkeursindicator log(1+SPGV 1mm) 

R² adjusted  0,708 
   N  55107 
   Parameter  Estimate t p-value VIF 

Constant -0,2607 -0,05   - 
% Eengezins -0,5724 -36,52 *** 2,73 
% Koop 0,4664 23,79 *** 2,75 
% Bouwjaar < 2000 -0,6018 -48,55 *** 1,05 
Energieverbruik 0,07139 218,29 *** 2,50 
Krimp bevolking 11,22 1,43   1,02 
Natuur en bos/inwoner 0,03381 8,18 *** 2,22 
Attractiviteit totaal 0,03736 11,89 *** 2,65 
Prijsindex woningen -74,23 -15,07 *** 2,48 
Banen per productieve inwoner 5,594 3,94 *** 1,74 
Welvaartsindex 0,001299 45,45 *** 1,89 
Stadskracht globaal 0,3191 51,02 *** 3,34 
K1 -28,04 -23,01 *** 1,74 
K2 -20,96 -17,69 *** 1,49 
M2 6,546 4,79 *** 1,36 
M3 2,965 1,83 *** 1,23 
M4 -13,32 -6,38 *** 1,13 
P1 -24,78 -10,63 *** 1,53 
P2 29,89 19,02 *** 1,32 
P3 -2,285 -1,67 * 1,35 
P4 15,98 12,69 *** 1,53 
P5 -27,57 -19,35 *** 1,59 
P6 -20,21 -14,19 *** 1,45 
S1 8,569 5,90 *** 1,37 
S2 18,54 14,75 *** 3,15 
S3 -4,282 -3,34 *** 1,41 
SU1 17,58 11,53 *** 1,31 
SU2 76,11 46,11 *** 1,56 
SU3 64,90 43,99 *** 1,42 
T1 -30,28 -3,15 *** 1,91 
T2 30,27 13,51 *** 1,18 
2013 -8,472 -8,78 *** 1,82 
2014 -24,54 -25,28 *** 1,87 
2015 -32,81 -33,84 *** 1,88 
2016 -29,88 -31,73 *** 1,87 
2017 -22,33 -23,54 *** 1,81 
2018 34,95 32,05 *** 2,34 
log(1+SPGV-1mm) -47,40 -9,69 *** 1,29 
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De uitkomsten van het model in tabel 8 maken het mogelijk de gemiddelde bijdrage in euro’s aan de 
waarde van een woning in een gemeente ingedeeld in de verschillende taxonomiegroepen die in of 
direct nabij het aardbevingsgebied liggen te kwantificeren. De bedragen zijn  weergegeven in tabel 9. 
Wat opvalt, is dat de meeste gemeenten die daar liggen een vaak sterk negatief imago-effect 
hebben. Alleen in de groepen waarin Haren, Noordenveld en Leek zijn ingedeeld is sprake van een 
positief effect. Vergelijkbare woningen zijn hier meer waard dan in de referentiegroep M1. 

Tabel 9 Gemiddeld imago-effect (in euro) van de verschillende Taxonomiegroepen in of nabij het aardbevingsgebied 

Gemeente Taxonomie groep Waarde-effect gemeente t.o.v. M1 
Aa en Hunze  P1 -€ 21.405 
Appingedam K2 -€ 25.326 
Bedum P6 -€ 2.467 
De Marne P1 -€ 21.405 
Delfzijl M4 -€ 21.426 
Eemsmond P1 -€ 21.405 
Groningen S2 -€ 2.677 
Haren SU2 € 9.232 
Hoogezand-Sappemeer K1 -€ 12.598 
Leek P2 € 11.451 
Loppersum P1 -€ 21.405 
Menterwolde P6 -€ 2.467 
Noordenveld P5 -€ 11.604 
Oldambt K1 -€ 12.598 
Pekela K1 -€ 12.598 
Slochteren  P6 -€ 2.467 
Ten Boer P1 -€ 21.405 
Tynaarlo SU2 € 9.232 
Veendam K1 -€ 12.598 
Winsum P1 -€ 21.405 
Zuidhorn P1 -€ 21.405 
 
Het Invisor basismodel wordt daarom uitgebreid met de Taxonomiegroepen en bestaat nu uit 36 
variabelen. 

5.4.4.  Het basismodel met en zonder sociaal-economische variabelen 
Zowel SEO als de Adviescommissie Waardedaling wijzen op de mogelijke endogeniteit bij het gebruik 
van sociaal-economische variabelen in een hedonisch model voor woningprijzen. Zowel SEO als de 
Adviescommissie Waardedaling veronderstellen dat dit kan leiden tot overschatting van het effect 
van aardbevingen. Aan de andere kant blijkt dat sociaal-economische factoren (c.q. 
huishoudensinkomen) juist een belangrijke determinant zijn voor woningprijzen, en dat pleit er voor 
om deze wel in een model op te nemen. 

SEO stelt op pagina 58 dat de onderzoeken die Invisor aanhaalt op één uitzondering na niet gaan 
over de verdeling van mensen over buurten, maar alleen over de gemiddelde woningprijs in 
Nederland of in delen daarvan. De studie van Visser en van Dam62  gaat wel over de  verschillen 
tussen wijken, maar zou kenmerken van bewoners alleen opnemen om externe effecten te 

                                                           
62 Zie pagina 78-83 in Visser, P. en F. van Dam (2006). De prijs van de plek. Woonomgeving en woningprijs. 
Rotterdam, NaI Uitgevers. 
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weerspiegelen63. SEO ziet causaal effect van bewonerskenmerken op woningprijzen langs twee 
wegen:  

a. meer koopkracht brengt bewoners ertoe hogere prijzen te betalen in hun eigen wijk, maar ook in 
andere wijken. Invisor wordt verweten (impliciet) te veronderstellen dat het eerste effect niet 
bestaat, en dit zou kunnen leiden tot overschatting van het aardbevingseffect. SEO houdt er bij haar 
beoordeling echter geen rekening mee dat Invisor corrigeert voor conjunctuur ontwikkelingen aan de 
hand van een welvaartsindex en tijd dummy’s (zie de specificaties in tabel 8)  

b. negatieve externe effecten van een verandering van de kenmerken van de bewoners van het 
gebied voor andere bewoners, bijvoorbeeld instroom van bewoners die meer overlast veroorzaken 
of hun voortuin minder goed onderhouden.  

SEO stelt dat deze externe effecten beter via omgevingskenmerken kunnen worden gemeten (zoals 
AvG doet) dan via bewonerskenmerken, om verwisseling van oorzaak en gevolg te voorkomen. En 
men zegt vervolgens dat Visser en van Dam de enige door Invisor aangehaalde studie is die 
bewonerskenmerken opneemt als verklaring van verschillen in prijzen tussen wijken, maar dat in hun 
studie de sociaal-economische kenmerken alleen (zouden) worden gebruikt als indicatie voor 
problemen in een wijk of het voorkomen daarvan. Dit is echter een interpretatie die volledig voor 
rekening van SEO komt, in de bronpublicatie wordt deze restrictie niet gemaakt. 

In dit verband noemen we ook dat SEO wijst op een omissie in het schema van Invisor, te weten de 
effecten van woningprijzen op kenmerken van bewoners door zelfselectie. De constatering is juist, 
maar in de tekst is wel degelijk aandacht besteed aan dit verschijnsel, zie ook de beschouwingen in 
de inleiding van hoofdstuk 5.4.5. Deze monden uit in de constatering dat een perfecte modelmatige 
oplossing voor de wisselwerking tussen sociaal-economische factoren en woningprijzen in 
hedonische prijsmodellen niet mogelijk is, en dat idealiter gebruik zou kunnen worden gemaakt van 
technieken zoals SEM.  

Daarbij is het wel de vraag hoe de zelfselectie precies zou werken. Er is geen directe wisselwerking 
tussen woningprijzen en bijvoorbeeld inkomens. Als er al sprake zou zijn van endogeniteit dan 
verloopt die wisselwerking via verschillende trajecten (De “heenweg” verloopt via een ander pad dan 
de “terugweg”. In dit specifieke geval hebben de woningprijzen geen effect op het 
huishoudensinkomen, terwijl in de andere richting wél sprake is van een direct effect). In dat geval is 
er sprake van pseudo-endogeniteit.  

Nu een meer diepgaande analyse met behulp van SEM op korte termijn niet uitvoerbaar is, 
handhaven wij ons pleidooi om genoemde factoren niet te negeren, maar te verkennen en zo goed 
mogelijk te bepalen wat hun invloed is. Op die manier wordt duidelijk welk effect het toevoegen van 
sociaal-economische variabelen precies heeft op de coëfficiënt van de aardbevingsindicator, en daar 
kunnen we uit afleiden in hoeverre endogeniteit een rol speelt. Tabel 10 geeft hier inzicht in. Hier is 
het basismodel uitgebreid met 6 sociaal-economische variabelen. 

 

 

                                                           
63  Zie SEO pag. 52 



47 
 

Tabel 10 Specificaties basismodel met Sociaal-economische variabelen + voorkeurs indicator Log (1+ SPGV 1,0 mm) 

R² adjusted  0,861     
N  55089       
Parameter  Estimate t p-value VIF 
Constant -167,7 -41,95 *** - 
% Eengezins -0,1699 -14,61 *** 3,17 
% Koop -0,8463 -50,86 *** 4,19 
% Bouwjaar < 2000 -0,1473 -15,99 *** 1,23 
Energieverbruik 0,05503 227,09 *** 2,89 
Krimp BEV 4,660 0,86   1,02 
Natuur en bos/inwoner 0,03889 13,65 *** 2,23 
Attractiviteit totaal 0,04652 21,21 *** 2,72 
PRINDEX -9,514 -2,77 *** 2,55 
Banen per productieve inwoner 6,255 6,40 *** 1,74 
Welvaartsindex 0,001088 55,07 *** 1,91 
Stadskracht globaal 0,1366 30,72 *** 3,57 
% Gescheiden -110,4 -11,58 *** 2,55 
% NWAL -28,65 -10,48 *** 2,71 
Single ratio 1,327 16,82 *** 1,43 
Inkomen per inkomensontvanger 7,521 212,91 *** 2,63 
Inkomensscheefheid -2,337 -12,18 *** 2,14 
UK-index -0,1054 -10,11 *** 2,98 
K1 -12,60 -14,89 *** 1,77 
K2 -25,33 -30,78 *** 1,52 
M2 3,378 3,58 *** 1,37 
M3 -15,74 -14,05 *** 1,24 
M4 -21,43 -14,91 *** 1,13 
P1 -21,40 -13,32 *** 1,53 
P2 11,45 10,54 *** 1,33 
P3 0,8182 0,87   1,36 
P4 12,89 14,69 *** 1,57 
P5 -11,60 -11,71 *** 1,63 
P6 -2,467 -2,48 ** 1,49 
S1 -7,158 -7,08 *** 1,40 
S2 -2,677 -3,06 *** 3,23 
S3 -10,74 -12,12 *** 1,43 
SU1 8,848 8,39 *** 1,32 
SU2 9,232 7,89 *** 1,66 
SU3 13,72 13,22 *** 1,48 
T1 -33,71 -5,10 *** 1,91 
T2 20,45 13,23 *** 1,19 
2013 -6,940 -10,32 *** 1,87 
2014 -10,59 -15,43 *** 1,98 
2015 -23,43 -34,20 *** 1,99 
2016 -26,15 -39,49 *** 1,95 
2017 -20,99 -31,68 *** 1,87 
2018 12,59 16,50 *** 2,42 
log(1+SPGV-1mm) -39,63 -11,78 *** 1,29 
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Uit tabel 10 blijkt dat het toevoegen van sociaal-economische variabelen wel enig effect heeft op de 
coëfficiënt van de aardbevingsvariabelen van het basismodel (vergelijk tabel 8). Maar in tegenstelling 
tot de verwachting van SEO en de Adviescommissie Waardedaling wordt de coëfficiënt wat kleiner. 
Ongeveer -16,4% ten opzichte van het basismodel. Een deel van de waardeverschillen van woningen 
wordt dus verklaard uit de sociaal-economische variabelen. Verder is de R2 van het model  
toegenomen naar 0,861 en is het model daarmee aanzienlijk sterker geworden. Collineariteit speelt 
nauwelijks een rol, de VIF is op een uitzondering na kleiner dan 4. Alle variabelen hebben hoge t-
waarden en dragen dus significant bij aan het model en de verklaring van de variantie in de buurt-
WOZ. Er kan dus vastgesteld worden dat het Invisor model robuust is voor het toevoegen van sociaal-
economische variabelen en dat de soep qua endogeniteit lang niet zo heet wordt gegeten als die 
door SEO wordt opgediend. Sterker nog, het effect is contrair en geeft lagere model coëfficiënten 
voor de aardbevingsvariabele dan wanneer geen sociaal-economische variabelen worden gebruikt. 
Het op deze wijze gespecificeerde model geeft dus zeker geen overschatting van de bijdrage van 
aardbevingen aan de woningwaarden.  

Het gebruik van sociaal-economische variabelen in het Invisor model is dan ook gerechtvaardigd, het 
model wordt er vooral beter door. Ook de t-waarde van de (de absolute waarde) 
aardbevingsindicator wordt groter (en dus meer statistisch significant): van -9,69 naar -11,78. 

5.4.5.  Het basismodel met en zonder tijd dummy’s 
Een van de aandachtspunten van SEO en de Adviescommissie Waardedaling is het gebruik van tijd 
dummy’s en het beoordelen van de gevoeligheid van het model met en zonder tijd dummy’s. In het 
oorspronkelijke Invisor model zitten een drietal modelvariabelen die controleren voor tijdfactoren: 
het consumentenvertrouwen, het consumentenvertrouwen met een faseverschil van 1 jaar en de 
woningprijsindex per gemeente. Beoordeeld moet dus worden in hoeverre het Invisor model beter 
functioneert met tijd dummy’s en tevens wat dat betekent voor de schatting van de coëfficiënt voor 
aardbevingen. 

Hiertoe wordt het basismodel mét sociaal-economische factoren geschat mét tijd dummy’s en 
vergeleken met dit model met de tijd controlerende factoren, uitsluitend voor de voorkeursvariant 
Log (1+ SPGV 1,0 mm). 

In tabel 11 is de schatting van de verschillende model coëfficiënten weergegeven. Hieruit blijkt dat 
het model met genoemde in het oorspronkelijke model opgenomen tijd controlerende variabelen 
iets minder variantie verklaart dan het model met tijd dummy’s: R2 = 0,856 vs. 0,861 met tijd 
dummy’s. De schatting voor de coëfficiënt van de aardbevingsindicator is nagenoeg identiek voor 
beide modellen (-43,60 vs. -39,63).  

De t-waarde van de aardbevingsindicator is iets groter voor de modelvariant zonder tijd dummy’s. De 
VIF van de beide consumentenvertrouwen variabelen, die een jaar uit fase liggen is zoals verwacht 
kan worden nogal hoog. SEO heeft dus gelijk als het gaat om de toepassing van tijd dummy’s. Dat 
levert een wat beter model op. Voor wat betreft de aardbevingsindicator maakt het niet zoveel 
verschil welk model gekozen wordt. De aardbevingsindicator is redelijk robuust voor de toevoeging 
van verschillende tijdindicatoren. 
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Tabel 11 Specificaties van het basismodel met sociaal-economische variabelen, met tijd controlerende variabelen in 
plaats van tijd dummy’s 

R² adjusted  0,856    
N  55089    
Parameter  Estimate t p-value VIF 
Constant -222,7 -56,10 *** - 
% Eengezins -0,1916 -16,22 *** 3,15 
% Koop -0,8260 -48,71 *** 4,18 
% Bouwjaar < 2000 -0,1297 -13,82 *** 1,22 
Energieverbruik 0,05406 219,64 *** 2,87 
Krimp BEV 3,977 0,72   1,02 
Natuur en bos/inwoner 0,04021 13,84 *** 2,23 
Attractiviteit totaal 0,05024 22,54 *** 2,70 
PRINDEX 46,27 14,12 *** 2,23 
Banen per productieve inwoner 5,967 5,99 *** 1,74 
Welvaartsindex 8,537E-04 44,13 *** 1,76 
Stadskracht globaal 0,1176 26,08 *** 3,53 
% Gescheiden -99,13 -10,21 *** 2,54 
% NWAL -16,89 -6,08 *** 2,69 
Single ratio 1,266 15,75 *** 1,42 
Inkomen per inkomensontvanger 7,636 212,98 *** 2,60 
Inkomensscheefheid -2,336 -11,94 *** 2,14 
UK-index -0,1603 -15,20 *** 2,94 
K1 -12,32 -14,29 *** 1,77 
K2 -27,28 -32,55 *** 1,51 
M2 5,892 6,14 *** 1,36 
M3 -14,50 -12,70 *** 1,24 
M4 -21,19 -14,45 *** 1,13 
P1 -23,91 -14,59 *** 1,53 
P2 15,47 14,00 ** 1,33 
P3 2,247 2,34 *** 1,35 
P4 15,42 17,27 *** 1,56 
P5 -9,561 -9,47 *** 1,62 
P6 -2,812 -2,78 *** 1,49 
S1 -5,074 -4,92 *** 1,39 
S2 0,7242 0,81   3,20 
S3 -9,664 -10,70 *** 1,43 
SU1 10,45 9,72 *** 1,32 
SU2 16,23 13,71 *** 1,63 
SU3 17,90 16,97 *** 1,47 
T1 -28,63 -4,24 *** 1,91 
T2 22,31 14,15 *** 1,19 
GTvGA -1,037 -41,01 *** 6,43 
GTvGA-1 0,9867 31,80 *** 7,85 
log(1+SPGV-1mm) -43,60 -12,70 *** 1,29 
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5.5.  Bespreking van nog resterende punten van kritiek op het Invisor model 
In dit hoofdstuk gaan we in op de kritiekpunten van NAM voor zover deze nog niet in de voorgaande 
hoofdstukken zijn besproken.  

Het ontbreken van een integrale rapportage 
Wij beschouwen de voorliggende notitie als een integrale rapportage64. 

Onvoldoende gevoeligheidsanalyses 
Kritiek van NAM (randnummer 180 cva) 65 is dat Invisor niet laat zien of het gemeten 
aardbevingseffect verandert als een andere indicator wordt gebruikt, een andere drempel voor het 
uitsluiten van lichte trillingen wordt gehanteerd of andere woning- of locatiekenmerken worden 
opgenomen. In de voorgaande deelhoofdstukken zijn gevoeligheidsanalyses opgenomen die 
goeddeels in de genoemde punten voorzien. Op enkele essentiële onderdelen (keuze van de 
aardbevingsindicator, bepaling van de buitencontour) zijn meer opties verkend dan AvG heeft laten 
zien 

Grote verschillen tussen uitkomsten gemeente en buurtenmodel. 
Dit punt verwijst naar NAM (punt 181 cva) en SEO pag. 55. Het gemeentemodel is een model met 
een beperkt aantal verklarende variabelen en is gebruikt als prototype voor de ontwikkeling van het 
huidige Invisor model. De ontwikkeling hiervan is in 2018 gestopt op het moment dat het huidige 
Invisor model, dat gebaseerd is op buurten, werd ontwikkeld. Naast het feit dat er minder variabelen 
in het gemeentemodel zitten in vergelijking met het buurtenmodel, ontbreekt er bovendien een hele 
jaargang (2018) in het gemeentemodel. Vergelijking van het buurtenmodel met het gemeentemodel 
is dus appels met peren vergelijken. Wel is het effect van het toevoegen van extra variabelen aan het 
buurtenmodel inzichtelijk, zoals conform aanbevelingen van SEO is gedaan. Door toevoeging van 
extra (ontbrekende) variabelen zullen de schattingen voor de coëfficiënten van de 
aardbevingsindicatoren in beide modellen dichter bij elkaar komen te liggen. Er is echter nu geen nut 
of  noodzaak om het gemeentemodel door te ontwikkelen. In hoeverre een doorontwikkeld 
gemeentemodel vergelijkbare resultaten zal geven als het huidige Invisor model is daarbij vooral een 
academische vraag. De verwachting is dat de hiermee berekende waardedaling nagenoeg identiek zal 
zijn aan het Invisor model, zoals dat ook het geval is met de directe methode. 

(Ook) Invisor houdt geen rekening met onderlinge beïnvloeding van prijzen in ruimte en 
tijd  
Dit punt van kritiek is opgevoerd in SEO pag.58. Invisor gebruikt prijzen van andere woningen in de 
buurt niet om prijzen te verklaren (zoals Elhorst doet), maar alleen om deze te meten (als WOZ 
waarde), zo stelt SEO. Die constatering is juist, maar dat neemt niet weg dat deze benadering beter 
rekening houdt met de correlatie in ruimte en tijd dan AvG, die iedere transactieprijs als een uniek en 
niet met andere prijzen in de omgeving en dezelfde periode gecorreleerd verschijnsel beschouwt. 
Het is ook niet helemaal duidelijk wat de toegevoegde waarde zou zijn als de variantie in de 
woningwaarde al voor ruim 86% verklaard wordt uit de modelvariabelen. Daarnaast zitten er 7 
jaargangen in het Invisor model en dus ook de prijsontwikkeling van alle woningen in Nederland, die 
met het model afdoende adequaat wordt geschat. 

                                                           
64 Zie ook voetnoot 3 in de Kam en Hol 2020 
65 Zie ook SEO pag.55 
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5.6.  Keuze voorkeursmodel Invisor model voor onderbouwing schadeclaim 
Aan de hand van de voorgaande beschouwingen, verkenningen en robuustheidsanalyses 
concluderen we dat, wanneer we met verwijzing naar hoofdstuk 3, afzien van het toepassen van de 
Dost indicatoren en van het toepassen van een 0e orde variant, het meest optimaal functionerende 
model gespecificeerd staat in tabel 10. Dat is het model met:  

- een logaritmisch getransformeerde aardbevingsindicator voor grondsnelheden boven de     
drempelwaarde van 1,0 mm/s (conclusie uit hoofdstuk 4) 

- met sociaal-economische variabelen (conclusie uit hoofdstuk 5.4.4) 
- met een aanvullende gebiedsvariabele (conclusie uit hoofdstuk 5.4.3) 
- met tijd dummy’s (conclusie uit hoofdstuk 5.4.5) 

 
5.6.1 Transformatie van aardbevingsindicator naar percentage waardedaling 
Met het Invisor model wordt de gemiddelde waardedaling per buurt berekend als percentage van de 
gemiddelde buurt-WOZ. Om de waardedaling per woning te berekenen is daarom een functie 
gecreëerd waarmee met behulp van de waarde van de aardbevingsindicator direct het percentage 
waardedaling kan worden berekend. Dit percentage wordt vervolgens toegepast op de individuele 
WOZ-waarden van woningen. Hiermee kan met het Invisor model de waardedaling van alle ca. 
321.000 woningen in Groningen en noord-Drenthe individueel worden berekend. Dit wordt 
gerealiseerd met  een regressiemodel waarin de waarde van de aardbevingsindicator wordt geplot 
tegen het percentage waardedaling per buurt. Met behulp van de modelcoëfficiënten en het snijpunt 
kan dan voor iedere locatie het percentage waardedaling worden bepaald. In figuur 5 is deze 
transformatiefunctie voor de in het model gebruikte aardbevingsindicator Log(1+SPGV-1 mm) 
weergegeven66. 

Wij wijzen er op dat de hier beschreven transformatiefunctie beter rekening houdt met de 
verschillen in aardbevingsbelasting per individuele woning dan de benadering van het IMG. Daarbij 
krijgt iedere woning uitgekeerd al naar gelang het aantal bevingen in het centrum van het 6 ppc 
gebied waartoe deze behoort.  

                                                           
66  Toelichting bij figuur 5: Op de horizontale as staat de waarde van de aardbevingsindicator, verticaal het 
percentage waardedaling. De grafiek laat zien dat het verband tussen deze twee variabelen voor de punten 
waar het bekend is (de blauwe balletjes) sterk is (R2 = -0,9437) en goed kan worden weergegeven met een 
dalende rechte lijn. Wanneer alle balletjes exact op 1 lijn zouden liggen zou R2 gelijk zijn aan -1. Als de indicator 
nul is, is ook de waardedaling (vrijwel) gelijk aan nul (te weten - 0,0028%). Voor iedere waarde X van de 
indicator zoals berekend voor een specifieke woning kan nu uitgerekend worden dat de waardedaling geschat 
mag worden op een percentage gelijk aan (-0,2051*X -0,0028) %. 
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Figuur 5 Aardbevingsindicator Log (1 + SPGV-1mm) afgezeten tegen het percentage waardedaling volgens Invisor 

 

5.7.  Toedeling waardedaling bij tussentijdse verkoop van woningen 
Bij tussentijdse verkoop wordt de waardedaling evenredig over de periode 2012-2019 verdeeld aan 
de hand van het verloop van de aardbevingsindicator. Als grondslag voor de berekening van de 
waardedaling in euro’s die wordt uitgekeerd aan de persoon die in het eerste deel van de periode 
eigenaar was wordt de transactieprijs op het moment van verkoop gebruikt. De persoon die het huis 
gekocht heeft in de loop van de periode krijgt uitgekeerd naar de mate waarin de 
aardbevingsindicator in de periode van aankoop tot 1 januari 2019 nog is toegenomen, en voor deze 
persoon is de WOZ waarde met peildatum 2019 de grondslag, net als voor de eigenaren die de 
woning de gehele periode in eigendom hebben gehad.  

NAM heeft nog niet laten zien hoe zij met tussentijdse verkopen wil omgaan met behulp van het AvG 
model. De door ons gevolgde benadering is voor wat betreft de verdeling naar evenredigheid van de 
hoogte van het variabele deel van de aardbevingsbelasting identiek aan die van het IMG, maar het 
IMG worstelt met de toerekening van het gebiedseffect. In het Invisor model bestaat dat probleem 
niet omdat het verloop van de aardbevingsindicator veel beter aansluit bij de begrenzing van het 
risicogebied. Het gevolg is dat toepassing van het Invisor model bij tussentijdse verkoop een meer 
evenwichtige verdeling geeft van de waardedaling over de twee eigenaren, dan de aanpak van het 
IMG, waarbij de eerste eigenaar het volledige gebiedseffect krijgt uitgekeerd. Die omstreden keuze 
wordt weliswaar  onderbouwd met een betoog dat de (tussentijdse) koper zou weten dat hij een 
woning in risicogebied koopt en daarom altijd het gebiedseffect in mindering zou brengen op de prijs 
die hij wil betalen, maar er is geen enkel bewijs dat kopers zich zo gedragen. Bovendien verandert 
het gebiedseffect over tijd, en verdwijnt het helemaal bij toepassing van een andere indicator met 
drempelwaarde 1 mm/s. Het IMG stelt met deze redenering in onze ogen ten onrechte een 
tekortkoming van het model zonder nadere onderbouwing gelijk aan een reëel maatschappelijk 
proces.  
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5.8.  Toepassing onzekerheidstoeslag 
SEO meldt (pag. 10) over de toepassing van een ophoging van de puntschatting van de model 
coëfficiënt van de aardbevingsindicator met één standaardfout het volgende. 

 “Vanuit econometrisch perspectief valt over ophogen (met standaard fout of standaarddeviatie) het 
volgende te zeggen. Zoals hiervoor is uiteengezet, vormt de puntschatting de beste of meest 
waarschijnlijke benadering van het gemeten effect of verband. Als een wetenschapper gevraagd 
wordt het onderzochte effect of verband in één getal te vatten, dan zal een wetenschapper de 
puntschatting geven. Een wetenschapper zal zijn schattingsresultaten zoals gepubliceerd in een 
wetenschappelijk journal nooit verhogen of verlagen met een standaardfout of standaarddeviatie. 
Het gaat de wetenschapper om de kwaliteit en statistische zekerheid van de schatting zelf. De 
wetenschapper zal zijn standaardfout wel vermelden omdat deze iets zegt over de nauwkeurigheid 
van zijn schattingen. De door de Commissie Hammerstein geadviseerde ophoging heeft dus geen 
econometrische of wetenschappelijke basis. Hetzelfde geldt voor ophoging met een 
standaarddeviatie”. 

Op deze invalshoek van SEO is uiteraard weinig aan te merken. Dit is nu eenmaal hoe 
wetenschappers te werk gaan. De ophoging is echter niet bedoeld om af te wijken van wat 
wetenschappelijk verantwoord zou zijn, maar om het risico te verminderen dat gedupeerden 
benadeeld worden. Hier hebben Boelhouwer c.s. reeds in 2016 op aangedrongen67, waar zij stellen: 

“… ruimhartige compensatie … Dat betekent dat naarmate de statistische betrouwbaarheid afneemt, 
het te compenseren bedrag stijgt. Het uitgangspunt hierbij is dat de bewoner geen invloed heeft op 
de geleden schade en daarom geen nadeel mag ondervinden van een statistisch minder betrouwbare 
schatting.” Deze suggestie is overgenomen door de Adviescommissie Waardedaling en later het IMG.  

Ter illustratie een Z-verdeling die het vraagstuk – en de gekozen oplossing daarvan - inzichtelijk 
maakt. 

 

De waarde van een puntschatting wordt hier (in een normale verdeling) aangeduid met Z=0. De kans 
dat de werkelijke waarde hoger is dan deze puntschatting is precies 50%, net als dat de kans dat de 
werkelijke waarde lager is dan de puntschatting ook 50% is. Dus de kans dat de uitbetaling van 
waardedaling van een woning lager is dan waar men feitelijk recht op zou hebben is eveneens 50%. 
Om de kans te verkleinen dat onterecht te weinig wordt uitbetaald wordt een Z-eenheid bij het 

                                                           
67 Zie p.83 in Boelhouwer, P. en e. al. (2016). Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied 
Groningen, TU Delft - OTB Onderzoek voor de gebouwde Omgeving. 
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gemiddelde opgeteld waardoor de kans nog slechts 15,7% is dat gedupeerden ten onrechte te weinig 
krijgen uitgekeerd. De keerzijde daarvan is dat in het geval van een overschatting, de gedupeerden 
meer krijgen dan waar men recht op heeft. Het ophogen met één Z-eenheid versterkt dat effect in 
die situatie dan nog verder. 

De methode van ophoging is allerminst willekeurig maar een bewust gekozen methode om de kans 
op onderbetaling van gedupeerden te beperken. De grondslag is wel degelijk wetenschappelijk 
omdat precies bepaald kan worden hoe groot het effect van die maatregel is. En het is inderdaad zo 
dat hoe beter de schatting is van de coëfficiënt van de aardbevingsindicator, des te kleiner de 
ophoging is omdat de standaardfout (1 standaardfout = 1 Z-eenheid) dan ook kleiner is. Dit pleit er 
dan ook voor om modellen te gebruiken waarvan de standaardfout van de schatting van de 
aardbevingsindicator relatief klein is. Ook het aantal waarnemingen speelt een rol: hoe groter het 
aantal waarnemingen, des te kleiner de standaard fout. In het geval van het herziene Invisor model 
(ruim 56.000 waarnemingen) is de standaardfout als percentage van de model coëfficiënt slechts 
8,49%. We wijzen er op dat dit aanzienlijk lager is dan bij de toepassing door het IMG van het model 
van AvG, daar wordt een toeslag van 15% uitgekeerd. Dit betekent dat de schatting die Invisor maakt 
met een aardbevingsindicator met een drempelwaarde van 1 mm/s nauwkeuriger is dan de schatting 
van Atlas met een drempelwaarde van 2,9 mm/s. 

 

5.9. Twee voorbeelden van de berekening van de waardedaling met het 
Invisor model 

Vooruitlopend op de meer gedetailleerde beschouwingen in de volgende hoofdstukken geven we 
hier een paar voorbeelden van de manier waarop met behulp van het Invisor model de waardedaling 
voor een woning wordt berekend. 

5.9.1. Woning gehele periode in eigendom 
1. Voor woning met coördinaten 244,254 en 603,856 in Uithuizermeeden is de waarde van de 

logaritmisch getransformeerde aardbevingsindicator log(1+SPGV 1mm) die in het Invisor model 
wordt gebruikt 0,5953. De indicator wordt bepaald met een rekenformule (van Bommer) waarbij 
de bijdrage van alle aardbevingen aan de grondsnelheid op die specifieke locatie wordt 
meegenomen, zolang deze een grondsnelheid > 1,0 mm veroorzaken. 

2. De coëfficiënt van de indicator is -4,8766; er is een drempelwaarde van -0,2068. Die 
drempelwaarde is berekend aan de hand van de nul contour die met het vergelijkingsmodel is 
bepaald. 

3. De indicator minus drempel gedeeld door de coëfficiënt bepaalt het percentage waardedaling 
(0,5953-0,2068)/-4,8766 = 7,97%. 

4. Het percentage wordt verhoogd met een onzekerheidstoeslag, berekend als het percentage dat 
de standaardfout is van de geschatte coëfficiënt van de aardbevingsindicator, te weten 8,49%. 
Het met onzekerheid verhoogde percentage is dan 1,0849* 7,97% = 8,65% 

5. De grondslag voor het bedrag in euro is WOZ met peildatum 1 januari 2019, te weten 91.000 
euro. 

6. In die grondslag is het percentage waardedaling van x verdisconteerd, dus de waardedaling in 
euro is 91.000 – 91.000/ (1-0,0797) = 7.878 euro (zonder onzekerheidstoeslag), en 8.619 euro 
met onzekerheidstoeslag. 
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5.9.2.  Woning tussentijds verkocht 

1. Een woning met coördinaten 251,716 en 593.864 in Appingedam-centrum is in 2017 verkocht 
voor een bedrag van €125.000 door Woongroep Marenland. 

2. De waarde van de logaritmisch getransformeerde aardbevingsindicator log(1+SPGV 1mm) die in 
het Invisor model wordt gebruikt was (voor het jaar 2017) 0,8442. De indicator wordt bepaald 
met een rekenformule (van Bommer) waarbij de bijdrage van alle aardbevingen aan de 
grondsnelheid op die specifieke locatie wordt meegenomen, zolang deze een grondsnelheid > 1,0 
mm/s veroorzaken. 

3. De coëfficiënt van de indicator is -4,8766; er is een drempelwaarde van -0,2068. Die 
drempelwaarde is berekend aan de hand van de nul contour die met het vergelijkingsmodel is 
bepaald. 

4. De indicator minus drempel gedeeld door de coëfficiënt bepaalt het percentage waardedaling 
(0,8442-0,2068)/-4,8766 = 13,07%. 

5. Het percentage wordt verhoogd met een onzekerheidstoeslag, berekend als het percentage dat 
de standaardfout is van de geschatte coëfficiënt van de aardbevingsindicator, te weten 8,49%. 
Het met onzekerheid verhoogde percentage is dan 8,49% van 13,07% = 14,18%. 

6. De grondslag voor het bedrag in euro is de transactieprijs van de woning, te weten €125.000 
7. In die grondslag is het percentage waardedaling van x verdisconteerd, dus de waardedaling in 

euro is 125.000 – 125.000/ (1-0,1307) = 18.795 euro (zonder onzekerheidstoeslag), en 20.653 
euro met onzekerheidstoeslag. 

5.10. Plausibiliteit van de uitkomsten van het Invisor model 
Een veelvuldig herhaald punt van kritiek op de oorspronkelijke versie van het Invisor model is dat de 
berekende waardedaling onwaarschijnlijk hoog zou zijn. Wij hebben deze kritiek weerlegd in onze 
reactie op het nadere advies van de Adviescommissie Waardedaling68. Uiteraard is het van belang 
ook de plausibiliteit van de uitkomsten van het herziene model van Invisor te beschouwen.  

We doen dit aan de hand van een overzicht van het historisch verloop van de gestandaardiseerde 
WOZ-waarden. Figuur 6 geeft hier inzicht in. 

                                                           
68 Zie punt 9 (p 18-19) in De Kam, G. en E. Hol (2020). Reactie op het nader advies van de Adviescommissie 
waardedaling. Groningen., en de beschouwingen over dit onderwerp op pp 50-53 in De Kam, G. en E. Hol 
(2020). "Modellering van waardedaling van woningen als gevolg van risico door aardbevingen rond het 
Groningenveld." Ruimte & Maatschappij 12(1): 12-72. 
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Figuur 6 Ontwikkeling van de WOZ waarde van 3 buurten in het aardbevingsgebied tussen 2004 en 2019 ten opzichte van 
het Nederlands gemiddelde; NL gemiddeld = 0

 

Uit figuur 6 blijkt dat voor de drie buurten de gestandaardiseerde buurt-WOZ in de periode tussen 
2004 en 2012 tussen ca. 20% tot 25% van het verschil met het Nederlands gemiddelde heeft 
goedgemaakt. Na 2012 wordt een deel van die winst weer ingeleverd en terwijl het dan juist in veel 
delen van Nederland economisch beter gaat, raakt het aardbevingsgebied weer op achterstand. Zo 
levert de buurt Loppersum daarbij gemiddeld 16,6% van de woningwaarde in vergeleken met het 
landelijk gemiddelde. Tegen deze achtergrond zijn de resultaten van het Invisor model wel degelijk 
plausibel, omdat nu de hierbij passende beoordelingscontext (gewogen gestandaardiseerde WOZ-
waarden) is gekozen. 

Ook wanneer de ontwikkeling van de vraagprijzen van woningen wordt beschouwd ontstaat een 
vergelijkbaar beeld. We tonen de ontwikkeling van deze vraagprijzen als het percentage waarmee 
deze afwijken van het landelijk gemiddelde. In de rapportage van de Adviescommissie Waardedaling 
is de waardeontwikkeling van Delfzijl vergeleken met een vijftal referentiegemeenten. Inmiddels zijn 
de twee Friese gemeenten met twee andere Friese gemeenten gefuseerd tot Noardeast-Fryslan. 
Voor de vergelijking zijn daarom de vier gemeenten gebruikt die nu samen de gemeente Noardeast-
Fryslan vormen, evenals de andere referentiegemeenten die de Adviescommissie Waardedaling in 
hun rapport opvoeren. In tabel 12 is dit overzicht weergegeven. 
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Tabel 12 Procentuele afwijking van vraagprijzen t.o.v. landelijk gemiddelde 

    

Gemeente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012-2018 

Delfzijl -0,538 -0,545 -0,568 -0,624 -0,685 -0,760 -0,815 -27,7% 

Ferwerderadiel -0,432 -0,337 -0,399 -0,423 -0,460 -0,537 -0,582 -15,0% 

Dongeradeel -0,401 -0,390 -0,415 -0,420 -0,490 -0,562 -0,595 -19,4% 

Kollumerland en Nieuwkruisland -0,322 -0,314 -0,352 -0,416 -0,480 -0,559 -0,612 -29,0% 

Dantumadiel -0,174 -0,285 -0,185 -0,202 -0,207 -0,250 -0,301 -12,7% 

Emmen -0,391 -0,407 -0,430 -0,456 -0,494 -0,524 -0,571 -18,0% 

Borger-Odoorn -0,301 -0,311 -0,331 -0,339 -0,357 -0,414 -0,398 -9,7% 

Pekela -0,617 -0,582 -0,621 -0,662 -0,678 -0,801 -0,873 -25,6% 

Gemiddelde waardedaling Delfzijl t.o.v. referentiegemeenten -9,22% 

Bron: Huizenzoeker.nl bewerkt door Invisor KvRA 

De resultaten van deze vergelijking laten zien dat het gemiddelde verschil tussen Delfzijl en deze 
door de Adviescommissie Waardedaling zelf geselecteerde referentiegemeenten -9,22% bedraagt. 
Dit verschil is niet gecorrigeerd voor divergentie als gevolg van eventuele imago-effecten die 
geassocieerd zijn met deze gemeenten. Het geeft echter wel een redelijk goede indicatie dat de 
prijsontwikkeling van woningen in Delfzijl behoorlijk achterblijft bij die van de referentiegemeenten 
en ook dat dit verschil groter is dan het verschil dat door de Adviescommissie Waardedaling wordt 
aangegeven. Er vanuit gaande dat dit verschil kan worden toegewezen aan het effect van 
aardbevingen, ligt dit verschil redelijk in lijn met de gemiddelde waardedaling zoals die met het 
oorspronkelijke Invisor model is berekend. En dat is in nog sterkere mate het geval wanneer we 
kijken naar de uitkomsten van het geactualiseerde model.  

5.11. Conclusie met betrekking tot de toepassing van het geactualiseerde 
Invisor model 

In tegenstelling tot wat SEO en de Adviescommissie Waardedaling met grote stelligheid beweren, 
blijkt dat – zeker na de hiervoor beschreven aanpassingen - het Invisor model zeer goed bruikbaar is 
om de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied te berekenen. Sterker nog, in 
combinatie met de vergelijkingsmethodiek functioneert dit model aanzienlijk beter dan het AvG 
model. Enerzijds omdat de gebiedsafbakening onafhankelijk en “aardbevingsvrij” is. Dat wil zeggen 
dat de grens van het risicogebied bepaald kan worden zonder afhankelijk te zijn van de grove 
benadering van AvG die berust op in grote klassen ingedeelde percentages schademeldingen voor 
betrekkelijk grote ruimtelijke eenheden (4 ppc gebieden). Ook de drempelwaarden die de 
aardbevingsindicator aanneemt op de buitencontour kunnen met het model bepaald worden, omdat 
er nu geen woningen zijn met schade veroorzaakt door aardbevingen in gebieden waar geen schade 
zou kunnen optreden. Het risicogebied is nu een aaneengesloten gebied, dat niet met allerlei 
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kunstgrepen passend gemaakt wordt, zoals bij AvG het geval is. Bovendien is het model veel 
krachtiger (R2 = 0,861 vs. < 0,5 voor AvG), is het gebaseerd op veel meer waarnemingen, en is de 
keuze van het aggregatieniveau veel praktischer. Daarnaast is de afhankelijke variabele (buurt WOZ) 
meer uniform en volgens een vaste procedure bepaald. Verder maken alle woningen in Nederland 
deel uit van het systeem en niet uitsluitend een kleine set van koopwoningen die gebaseerd is op een 
beperkt aantal transacties. 

Zowel SEO als de Adviescommissie Waardedaling hebben veel kritische opmerkingen gemaakt over 
het gebruik van sociaal-economische kengetallen, die zouden leiden tot overschatting van de 
coëfficiënt voor de aardbevingsindicator. Uit een vergelijking van modellen met en zonder sociaal-
economische kengetallen (zie hoofdstuk 5.4.4) blijkt echter het tegenovergestelde: de coëfficiënt 
wordt iets lager geschat, en het verschil is beperkt, namelijk rond 16% lager in een model met 
sociaal-economische kengetallen. 

6. Uitkomsten voorkeursvariant Invisor en bepaling van de 
waardevermindering. 

Bij berekening op basis van de voorkeursvariant van het Invisor model resulteren in bedragen per 
eiser, zoals weergegeven in de bijlage Overzicht bedragen in euro’s, gesplitst naar woningen die de 
gehele periode in eigendom zijn geweest en woningen die tussentijds zijn verkocht.  

Wij zien dit – gezien de beschouwingen in de voorgaande hoofdstukken – als een plausibele 
uitkomst. Wij wijzen er in dat verband op dat ook een eerdere studie van AvG liet zien dat de 
uitkomsten bij een 1 mm/s variant hoger zijn dan bij 2,9 mm. De waardedaling die Invisor op deze 
manier berekent is een op fysische indicatoren gebaseerde uitkomst die goed aansluit bij de 
ruimtelijke spreiding van schademeldingen. De uitkomst is proportioneel met het verloop van de 
meest adequate indicator, zonder de moeilijk te verdedigen scherpe overgang die het AvG model aan 
de buitengrens van het risicogebied laat zien, en zonder een randzone waar alleen of hoofdzakelijk 
woningen staan met een uitkering die volgens het gebiedseffect wordt berekend omdat de indicator 
met drempelwaarde 2,9 mm/s die AvG hanteert daar (vrijwel) gelijk is aan nul.  

 

We illustreren het verschil in de uitkomsten met de volgende twee figuren. We hebben een lijn van 
West naar Oost door het risicogebied getrokken (zie figuur 7, de lijn op de kaart van A naar A’)). Van 
alle woningen die in een band ter breedte van 300 meter aan weerszijden van die lijn liggen is de 
waardedaling bepaald met het voorkeursmodel van Invisor bij drempelwaarde 1 mm/s (omwille van 
de vergelijkbaarheid zonder onzekerheidstoeslag) en met het model van AvG bij drempelwaarde 2,9 
mm/s (eveneens zonder onzekerheidstoeslag). De gemiddelde waardedalingspercentages van de 
woningen in de band van 300 meter langs de lijn’ van A naar A’ zijn weergegeven in figuur 8. Voor 
een goed begrip: de plaatsnamen die in figuur 8 zijn vermeld dienen ter oriëntatie, het kaartbeeld 
kan niet gelezen worden als een gemiddelde uitkomst voor de gehele woonplaats die is aangeduid 
omdat alleen de waardedaling van woningen langs de lijn in de berekening is opgenomen.  
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Figuur 7 Kaart van Groningen met de lijn A - A’ waarlangs de woningen liggen waarvoor waardedaling is berekend met de 
modellen van Invisor en van Atlas voor gemeenten 
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Figuur 8 Gemiddelde percentages waardedaling rond doorsnede A - A' bij Invisor en AvG 

 

 

7. Nadere overwegingen met betrekking tot de voorgestelde werkwijze om 
waardedaling te bepalen 

7.1.  Voorkeur voor Invisor boven Atlas 
Er zijn twee belangrijke redenen waarom het door AvG ontwikkelde model niet moet worden 
toegepast. Beiden hebben te maken met het ontbreken van een goede relatie tussen model en 
werkelijkheid.  

Om te beginnen kan het niet zo zijn dat er sprake is van door aardbevingen veroorzaakte fysieke 
schade aan woningen in gebieden waar dat volgens het model fysisch helemaal niet zou kunnen 
gebeuren. Het gaat dan om hoge percentages (tot 20%) woningen met schade en het betreft 
ongeveer de helft van de woningen waar erkende schade is vastgesteld. Dit probleem wordt in het 
AvG model “opgelost” door een gebiedseffect te introduceren waardoor gedupeerden die buiten het 
werkingsgebied van de aardbevingsindicator vallen toch een bepaalde compensatie krijgen. Dit doet 
niets af aan het oorspronkelijke probleem dat er geen relatie is tussen model en werkelijkheid. Het is 
dan ook onbegrijpelijk dat deze tekortkoming door de beide beoordelende partijen, Adviescommissie 
Waardedaling en SEO, over het hoofd is gezien.  

Daarnaast blijkt dat de keuze van de aardbevingsindicator niet gekoppeld is aan de werkelijke situatie 
ter plaatse. De meest voor de hand liggende manier is om de aardbevingsindicator (die bij AvG lineair 
in het model zit) te correleren met het ruimtelijk schadebeeld. Op basis hiervan kan de keuze van de 
aardbevingsindicator die de werkelijkheid het best representeert worden geoptimaliseerd. Uit de 
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resultaten van het onderzoek dat hiertoe is uitgevoerd (zie hoofdstuk 3) blijkt dat de Bommer-
varianten met een drempelwaarde van 1,0 mm/s het best voldoen en dan in het bijzonder die 
varianten die logaritmisch getransformeerd zijn. Indien AvG deze lijn zelf had gevolgd om de 
simulatie van de werkelijke situatie “in het veld” te optimaliseren had men daarmee het 
eerstgenoemde probleem (de ruimtelijke mismatch tussen risicogebied en aardbevingsindicator) 
kunnen oplossen en waren er minder “kunstgrepen” nodig geweest om tot een aaneengesloten 
risicogebied te komen. Onze stelling is dan ook dat het gebruik van het AvG model verworpen moet 
worden en dat het geactualiseerde Invisor model een beter alternatief biedt. De problemen die de 
beoordelende partijen hebben opgeworpen blijken niet (meer) van toepassing of hebben niet de 
door de beoordelaars verwachte negatieve effecten op de uitkomst. Bovendien hebben deze partijen 
onvoldoende oog gehad voor de plaats van de modellen in de totale keten van stappen die gezet 
moeten worden om een transparante werkwijze te vinden voor het bepalen van de waardedaling. 
Gelet op de problemen met het AvG model en het feit dat de tegenwerpingen van de beoordelende 
partijen onvoldoende gewicht in de schaal leggen, pleiten we daarom voor het gebruik van het 
geactualiseerde Invisor model. 

7.2.  Directe methode als bruikbaar alternatief 
Het herziene Invisor model is een goed bruikbaar instrument om de waardedaling te bepalen. Dat 
laat onverlet dat hoe dan ook de toepassing van prijsmodellen tot discussie leidt over de opbouw van 
het model, de keuze van de variabelen, de manier waarop het model wordt toegepast en over de 
vraag in hoeverre de werkelijkheid er ook daadwerkelijk mee wordt gereflecteerd. Er zijn proxy 
variabelen nodig om het koop/verkoop gedrag te simuleren. De keuze voor die variabelen heeft veel 
effect op de uitkomsten, terwijl de mogelijkheden om de ‘afspiegelingskracht’ van die variabelen te 
toetsen beperkt zijn. Een complicerende factor is verder dat de waardedaling niet expliciet 
geschreven is maar impliciet verwerkt is als een coëfficiënt in het model en dus geschat moet 
worden. 

In het werkproces dat tot de huidige versie van het Invisor model heeft geleid is de ‘directe methode’ 
naar voren gekomen als een bruikbaar alternatief. De directe methode is een specifieke uitwerking 
van de vergelijkingsmethodiek van Invisor, die werd beschreven in hoofdstuk 5.3. Het principe is dat 
de waardedaling tussen de top en de rand van het risicogebied wordt verdeeld naar evenredigheid 
van de waarde van een aardbevingsindicator die bij iedere woning berekend wordt.  

Daarbij kan gevarieerd worden met de maximale waardedaling Wmax, de begrenzing van het 
risicogebied en de indicator waarmee de waardedaling op elk punt binnen het gebied kan worden 
bepaald. De onderstaande formule (2) laat zien hoe de waardedaling met de directe methode wordt 
bepaald. 

𝛥𝛥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎(%)𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙 =  
�𝐵𝐵𝑟𝑟𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴−𝐵𝐵𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙�

�𝐵𝐵𝑟𝑟𝑚𝑚𝑀𝑀𝑙𝑙𝑀𝑀−𝐵𝐵𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑙𝑙�
∗ Maximale waardedaling (%) (2) 

Waarin 

BomlocatieA = de waarde van de verdelingsindicator (in dit geval de aardbevingsindicator berekend met 
de formules van Bommer) op locatie A in het risicogebied 
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Bomdrempel = de drempelwaarde van de verdelingsindicator. Dat is de waarde die voor de indicator 
wordt berekend aan de grens van het risicogebied  

Bommax = de maximale waarde van de verdelingsindicator, op de plaats met maximale waardedaling 

Maximale waardedaling (%) = de waardedaling ter plaatse van Bommax 

Het is mogelijk om de maximale waardedaling aan de top te bepalen zonder een 
aardbevingsindicator te gebruiken, dat is in concreto 25,2% (in Zeerijp). De werkwijze die tot deze 
uitkomst leidt wordt verder op in deze paragraaf beschreven. Maar het is ook mogelijk om aan te 
sluiten bij een maximale waardedaling zoals bijvoorbeeld door AvG (of IMG) wordt berekend. In het 
voorbeeld dat we uitwerken is de waardedaling gekozen die het AvG model berekent voor de woning 
met de hoogste cumulatieve grondsnelheden (te weten veroorzaakt door bevingen die snelheden 
veroorzaken boven 2,9 mm/s). Volgens het AvG model is de waardedaling van die woning 20,2%.69  

Deze keuze is niet gemaakt omdat we deze uitkomsten van het model van AvG accepteren, maar 
alleen om met behulp van het directe model een simulatie te maken van mogelijke uitkomsten van 
AvG bij een indicator met drempelwaarde 1 mm/s, die bovendien logaritmisch getransformeerd is en 
daarmee overeenkomt met het schadebeeld.  

De grensgebieden zijn tevens bepaald met de directe methode en deze wijken niet zo veel af van het 
aaneengesloten risicogebied uit de meest recente versie van de modellen van AvG/IMG. In hoofdstuk 
3 is aangetoond dat de log getransformeerde cumulatieve grondsnelheden berekend met de 
formules van Bommer met een drempelwaarde van 1,0 mm/s de beste correlatie hebben met het 
schadebeeld aan woningen70. Het is dan eenvoudig om via de directe methode de waardedaling voor 
iedere individuele woning in het aardbevingsgebied te berekenen. In hoofdstuk 7.3 staat een 
voorbeeld hoe dat in zijn werk gaat. De directe methode biedt ook een eenvoudig en transparant 
instrument om te verkennen wat de effecten zijn van alternatieve keuzen voor de maximale 
waardedaling aan de top, voor de grenswaarden waarmee het risicogebied wordt afgebakend en 
voor de keuze van de verdelende indicator. 

Elk van deze uitgangspunten kan á priori getoetst worden aan de werkelijkheid. De keuze zou 
vanzelfsprekend moeten vallen op de combinatie van variabelen die de realiteit het best reflecteert. 
Omdat een dergelijke beslissystematiek voor eenieder te doorgronden is, is de inzet van 
beoordelende partijen dan verder ook niet meer nodig. De discussie over hoe een model er uit zou 
moeten zien is dan niet langer voorbehouden aan een handjevol deskundigen die – zo blijkt uit de 
voorgaande beschouwingen over de beoordelingen van SEO en de Adviescommissie Waardedaling – 
het ook niet altijd bij het rechte eind hebben. 

                                                           
69 Het betreft een woning in Westeremden postcode gebied 9922, met een cumulatieve grondsnelheid door 
bevingen boven 2,9 mm/s van 13,7 cm/s. Atlas berekent voor deze woning een gebiedseffect van 2,4% plus 
1,3%*13,7 = 20,2 % 
70 Dit is een voorbeeld van een niet-lineaire variant van de aardbevingsindicator. SEO ziet het als een omissie 
van Atlas voor gemeenten dat men de mogelijke toepassing van een dergelijke variant niet heeft verkend.  
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7.3. Voorbeeld van de berekening van de waardedaling met de directe 
methode 

We geven hier een voorbeeld van de manier waarop met de directe methode de waardedaling van 
een woning wordt berekend. 

1. Voor woning met coördinaten 244,254 en 603,856 In Uithuizermeeden is de waarde van de 
logaritmisch getransformeerde aardbevingsindicator log(1+SPGV 1mm) die voor de directe 
methode wordt gebruikt 0,5953. De indicator wordt bepaald met een rekenformule (van 
Bommer) waarbij de bijdrage van alle aardbevingen aan de grondsnelheid op die specifieke 
locatie wordt meegenomen, zolang deze een grondsnelheid > 1,0 mm/s veroorzaken. 

2. De woning met maximale waardedaling wordt in dit voorbeeld berekend met behulp van het AvG 
model. Daarmee volgen we de AvG methodiek en gebruiken we de directe methode vooral voor 
een betere en vooral meer plausibele verdeling van de waardedaling. Daarbij zijn er nog 
verschillende mogelijkheden. De maximale waardedaling die het AvG model berekent is 
afhankelijk van de keuze of de aardbevingsindicator wordt uitgedrukt in het aantal bevingen of in 
de cumulatieve grondsnelheden. AvG spreekt daar geen voorkeur voor uit, het IMG doet dat wel 
en volgt de Adviescommissie Waardedaling. Deze kiest voor de grondslag op basis van het aantal 
bevingen, omdat deze gemiddeld genomen tot de hoogste (en dus voor gedupeerden meest 
gunstige) uitkomst leidt. Bij nadere analyse blijkt dat echter voor de door de zwaarste bevingen 
getroffen woningen niet het geval te zijn: daar is de waardedaling volgens het AvG model juist 
hoger als met grondsnelheden gerekend wordt. De woningen die het hoogste aantal bevingen 
(17) hebben ondergaan staan aan de Kampweg in Zeerijp, de cumulatieve grondsnelheid is daar 
11,5 cm/s. Bij de uitgangspunten van AvG zou de waardedaling daar zijn 2,4% + 17*0,8% = 16%. 
Bij de uitgangspunten van het IMG (inclusief onzekerheidstoeslag van ongeveer 15%) zou de 
waardedaling zijn 2,7% + 17*0,92% = 18,34%. De woning(en) met de hoogste belasting 
uitgedrukt in grondsnelheden staan aan de Huizingerweg in Westeremden, met grondsnelheid 
13,71 cm/s. Deze woningen hebben niet 17 (zoals in Zeerijp), maar ‘slechts’ 13 bevingen 
ondergaan. Bij de uitgangspunten van AvG zou de waardedaling daar zijn 2,4% + 13,71*1,3% = 
20,2%. Bij de uitgangspunten van het IMG (inclusief onzekerheidstoeslag van ongeveer 15%) zou 
de waardedaling zijn 2,7% + 13,71*1,495% = 23,19%. Ieder van deze maximale waarden kan 
worden ingevoerd in het directe model en vertaald worden in een waardedalingspercentage voor 
iedere woning in het risicogebied. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor een middenweg, dat 
is 20,2% (AvG grondsnelheden zonder onzekerheidstoeslag).  

3. De waarde van de indicator bij de woning met maximale waardedaling in Westeremden is 
1,2811. 

4. De buitengrens van het risicogebied volgt in dit voorbeeld de door AvG bepaalde 10-20% contour 
als buitengrens. 

5. De gemiddelde (log getransformeerde) waarde van de indicator aan de buitengrens is 0,1382. 
Hierbij zijn de buurtgemiddelden voor de 10-20% contour gemiddeld en daarbij speelt het aantal 
woningen per buurt geen rol. Alleen de locatie is belangrijk en niet het aantal woningen in de 
betreffende buurt. 
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6. Het percentage waardedaling van woning x is een evenredig deel van de maximale waardedaling, 
te weten (indicator woning x – indicator buitengrens)/indicator woning max – indicator 
buitengrens). In dit voorbeeld dus 20,2%*(0,5953-0,1328)/(1,28-0,1328) = 8,14%. 

7. De grondslag voor het bedrag in Euro is WOZ met peildatum 1 januari 2019, te weten 91.000 
euro. In die grondslag is het percentage waardedaling van x verdisconteerd, dus de waardedaling 
in euro is 91.000 – 91.000/ (1-0,0814) = 8.067 euro. 

Bij wijze van illustratie hebben we berekend wat de gevolgen zijn van andere keuzen voor de 
maximale waardedaling conform het AvG model dan wel IMG voor het bedrag aan waardedaling bij 
de woning in dit voorbeeld. De waardedaling ligt in de bandbreedte van 6.451 euro bij de Wmax van 
16% tot 9.385 euro bij de Wmax van 23,19%. Ook bij de directe methode pleiten wij voor het opnemen 
van een onzekerheidstoeslag. Het eenvoudigst is om deze te verwerken in de gekozen waarde van 
Wmax, zoals ook het geval is bij varianten die aansluiten bij de Wmax volgens de benadering van het 
IMG. 

7.4.  Uitkomsten van de varianten van de directe methode die aansluit bij 
uitgangspunten Atlas voor gemeenten 

Omdat het model van AvG bij de voorkeursindicator met drempelwaarde 1 mm/s niet door derden 
gereproduceerd kan worden hebben wij de uitkomsten gesimuleerd met de directe methode zoals 
beschreven in hoofdstuk 7.3. Hierbij is de maximale waardedaling gesteld op 20,2%, de buitengrens 
van het risicogebied is gelegd bij 4 ppc gebieden met (volgens opgave van AvG) 10-20% 
schademeldingen. De aardbevingsindicator die de verdeling van de waardedaling bepaalt is dezelfde 
als in het Invisor model. 

In onderstaande tabel 13 worden de uitkomsten van de hier gekozen variant van de directe methode 
en die van het Invisor model vergeleken.  

Tabel 13 Vergelijking waardedaling volgens model Invisor en volgens directe methode 

Partij Totaal te claimen bedrag in 
euro volgens methode Invisor 
(risicogebied volgens 
vergelijkingsmethode, 
aardbevingsindicator Log 
(1+SPGV – 1 mm) 

Totaal te claimen bedrag in 
euro volgens gekozen variant 
voor de directe methode 
(Wmax = 20,2%, risicogebied cf. 
AvG, aardbevingsindicator Log 
(1+SPGV-1 mm) 

Deelnemers Stichting WAG 50.229.000 51.322.000 
Marenland 36.185.000 34.756.000 
Acantus 12.982.000 14.817.000 
De Delthe 3.855.000 3.957.000 
Groningerhuis 12.151.000 13.835.000 
Huismeesters 2.678.000 4.629.000 
Lefier 21.890.000 28.592.000 
Patrimonium 2.562.000 3.647.000 
SUW 9.815.000 9.465.000 
Wierden en Borgen 33.937.000 35.679.000 
Woonzorg 9.319.000 9.451.000 
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De tabel laat de totalen zien  voor de verschillende eisende partijen. Deze blijken in belangrijke mate 
overeen te komen en het directe model bevestigt daarmee het realiteitsgehalte van de uitkomsten 
van het Invisor model. Het betreft alleen woningen die de gehele periode 2012-2019 in eigendom 
waren. De bedragen zijn afgerond op 1.000 euro, en omdat het hier alleen om de vergelijking van de 
‘zuivere’ modeluitkomsten gaat, zijn beide uitkomsten  berekend zonder onzekerheidstoeslag.  

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Schema met stappen Invisor vergelijkingsmethodiek 

 

  

Bijlage 1 Omschrijving Vergelijkingsmethodiek Waarom en hoe het werkt. Input Output

Methode Invisor Vergelijkingsmethodiek

Bedoeld om zonder gebruik zonder gebruik te maken van een 
aardbevingsindicator de gemiddelde waardedaling per buurt in het 
aardbevingsgebied te kunnen bepalen. Met name om de maximale waardedaling 
(W-max) en de contouren van de begrenzing (W-nul) van het 
aardbevingsgebied te bepalen

1
Standaardiseren van WOZ 2012 en WOZ 2019 ten 
opzichte van de gewogen landelijk gemiddelde WOZ-
waarde op buurtniveau

Het standaardiseren van de waardedaling ten opzichte van een vast punt is een 
eerste stap om de verschillen tussen buurten via standaard methodiek te 
bepalen. Het vaste punt is het gewogen landelijk gemiddelde WOZ-waarde. 
WOZ 2012 (peilmoment 1 januari 2011) wordt gebruikt als referentie (voor de 
aardbeving van Huizinge). WOZ 2019 representeert een opname in de tijd 
(peilmoment 1 januari 2018) dat ten tijde van de berekeningen beschikbaar was 
en waar het eventuele effect van aardbevingen in verdisconteerd zou moeten zijn 

WOZ-waarden en n 
woningen per buurt 
voor 2012 en 2018 op 
buurtniveau via Statline

gestandaardiseerde 
WOZ-waarden ten 
opzichte van 
Nederlands gemiddelde 
2012 en 2018

2
Vaststellen van een set van 37 indicatoren die de 
verschillende buurten in Nederland onderscheidend 
karakteriseren voor jaargang 2018

Deze 37 indicatoren zijn zorgvuldig geselecteerde continue, kardinale variabelen 
(en dus geen dummies) en hebben betrekking op sociaaleconomische, 
bedrijfseconomische, demografische en gebiedseigen kenmerken en 
eigenschappen van de woningen in die buurten

CBS info op 
buurtniveau voor 2018 
via Statline

3 Normale verdelingen realiseren. Waar nodig transformatie van 
variabelen om deze normale verdeeld te krijgen

Zogenaamde ratio-variabelen (die gevormd worden uit een breuk van twee 
indicatoren) worden met een transformatie (boogsinushyperbolicus) omgezet 
naar een normale verdeling. Deze kan dan verder bewerkt worden

4 Z-waarden. De 37 variabelen worden getransformeerd naar Z-waarden
Dit is een universele manier om alle variabelen op dezelfde schaal te zetten, 
waardoor het mogelijk wordt om "appels met peren" te kunnen vergelijken.

alle 37 variabelen als Z-
score

5

Data compressie met PCA. Op het stelsel van 37 Z-
getransformeerde variabelen wordt gecomprimeerd en getransformeerd naar 
nieuwe variabelen die loodrecht ten opzichte van elkaar staan en onafhankelijk 
van elkaar zijn

Met behulp van Principale Componenten Analyse wordt een data-compressie 
toegepast op de Z-getransformeerde variabelen en wordt deze als het ware 
ontdaan van dubbele informatie. Indicatoren lijken vaak veel op elkaar en als dit 
vaak voorkomt wordt de vergelijking scheefgetrokken naar de meest 
voorkomende type variabele. Er ontstaat nu een stelsel van 10 geheel van elkaar 
onafhankelijke nieuwe variabelen. De oorspronkelijke set is dus van 37 
overlappende dimensies teruggebracht naar 10 onafhankelijke dimensie

10 nieuwe orthogonale 
PCA variabelen waarin 
ca. 80% van de 
oorspronkelijke 
informatie in zit

6
Doelbuurt selectie. Er wordt een buurt geselecteerd waarvan buurten 
met de grootste overeenkomst elders in Nederland zullen worden bepaald (de 
doelbuurt)

In dit specifieke geval wordt gekeken naar buurten in Groningen en Drenthe die 
mogelijk binnen het gebied liggen waar sprake is waardedaling van woningen 
als gevolg van het risico op schade door aardbevingen

7

Bepaling best gelijkende buurten. Met behulp van een 
vergelijkingsalgoritme wordt voor alle andere buurten in Nederland de 
overeenkomst bepaald tussen de doelbuurt en alle referentiebuurten voor 
2018

Buurten die binnen het mogelijke risicogebied liggen worden buiten 
beschouwing gelaten bij de vergelijking met de doelbuurt. De 5 best 
overeenkomende buurten buiten het risicogebied worden beoordeeld.

8

Bepaling verschil WOZ-waarden. Van de doelbuurt en de meest 
gelijkende 5 referentiebuurten wordt de gestandaardiseerde WOZ-waarde 
2019 opgezocht. Tevens worden de gestandaardiseerde WOZ-waarden 2012 
opgezocht 

9
Bepaling bruto waardeverschil. Het verschil tussen de 
gestandaardiseerde WOZ-waarden 2012 en 2018 wordt bepaald voor 
doelbuurt en referentiebuurten

Het verschil tussen ∆WOZ 2019-2012 van de doelbuurt en de gemiddelde 
∆WOZ 2019-2012 van de referentiebuurten geeft het bruto waardeverschil

Bruto waardeverschil 
tussen doelbuurt en 
gemiddelde van 5 
referentiewoningen

10
Correctie voor divergentie. Er wordt een correctie uitgevoerd op 
divergentie voor de belangrijkste indicatoren die de woningwaarde bepalen: 
Sociale economische score, demografie en bedrijvigheid.

Hiervoor wordt een meervoudig regressiemodel gebruikt dat het verschil in 
waarde per buurt voor alle buurten in Nederland weergeeft als functie van deze 
waarde bepalende factoren. Het aandeel van divergentie wordt verdisconteerd 
met het bruto waardeverschil tot het netto waardeverschil

Netto waardeverschil 
doelbuurt en 
gemiddelde van 
referentiewoningen

11

Oorzaken voor het netto waardeverschil. Het netto 
waardeverschil wordt veroorzaakt door waarde bepalende factoren die niet in 
beschouwing zijn genomen. Voor gebieden waar aardbevingen een 
belangrijke rol spelen voor de woningwaarde gaan we uit dat dit de 
belangrijkste verklarende factor is voor het netto waardeverschil

In principe zou een aardbevingsindicator onderdeel kunnen zijn van het 
divergentie correctiemodel. Naast aardbevingen In Groningen spelen ook buiten 
Groningen andere (bodem)fysische factoren een rol bij de waardeontwikkeling. 
Zo is een bodemdaling een belangrijke factor in veengebieden in Nederland, 
maar ook in het aardbevingsgebied in Groningen speelt dit een rol. verzakking 
door mijnbouw spelen een rol in Limburg (Het Loon in Heerlen in 2011), en heeft 
overstromingsgevaar een waarde drukkend effect (bijv. Borgharen/Itteren bij 
Maastricht), en geluidshinder bij Schiphol eveneens (gekwantificeerd in de vorm 
van zogenaamde Kosten eenheden). Idealiter zouden we deze met één indicator 
als "fysische factoren" willen onderbrengen in het correctiemodel. De kennis is 
echter ontoereikend om alle relevante fysische factoren in beeld te brengen en 
vergelijkbaar te kwantificeren. Het resultaat is waarschijnlijk een lichte 
onderschatting van de bijdrage van het risico op schade door aardbevingen aan 
het netto waardeverschil

12 Interpretatie van het netto waardeverschil

Het netto waardeverschil benadert de impact van aardbevingen het best ter 
plaatse van W-max waar de bijdrage van andere fysische factoren naar 
verhouding klein is en aan de randen van het aardbevingsgebied (W-nul of nul 
contour) waar er geen bijdrage te verwachten is. In het laatste geval zou gekeken 
kunnen worden naar gelijksoortige grondslag (bijv. als VS30) om te corrigeren 
voor het effect van bodemdaling. De VS30 is echter niet voor elke buurt in 
Nederland bepaald. In dit geval gaat de interpretatie op basis van de 
bodemkaart/bodemdalingskaart van Nederland. Daarnaast moet ook rekening 
gehouden worden met woningwaardebepalende elementen die tussen 2012 en 
2019 zijn toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld windmolens, 
hoogspanningsleidingen, telecommasten, COA's, etc. Als deze elementen zijn 
bijgeplaatst in de doelbuurt kan dit overschatting tot gevolg hebben

W-max en de W-nul 
contour zonder gebruik 
te maken van een 
fysische 
(aardbevings)indicator
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Bijlage 2: Schema met stappen Invisor model 

 

  

Bijlage 2 Omschrijving Invisor woningwaardemodel Waarom en hoe het werkt. Input Output

Methode Invisor woningwaardemodel

Een variant van een landelijk hedonisch prijsmodel dat aan de hand van lokale, 
regionale en landelijke indicatoren de woningwaarden schat als buurtWOZ. Er 
worden sociaaleconomische, demografische, bedrijfseconomische woning- en 
gebiedskenmerken meegenomen als onafhankelijke variabelen. Het gaat hier 
echter om de coëfficiënt van de aardbevingsindicator. De aardbevingsindicator is 
gekozen op grond van de maximale correlatie met de erkende schade aan 
woningen. Niet-lineaire varianten en 1ste orde varianten (waarbij alleen de 
verschillen tussen jaren worden beschouwd) corresponderen over het algemeen 
beter met het schadepatroon

Lands dekkende set indicatoren 
over de periode 2012-2018 op 
buurtniveau met buurtWOZ als 
afhankelijke variabelen totaal 22 
echte indicatoren en 6 
jaardummies. In totaal ruim 
56.000 records.

Model coëfficiënten voor alle variabelen, t-
waarden die de statistische significantie 
van de bijdrage van de verschillende 
variabelen weergegeven en β-waarden die 
het belang van elke variabele in het model 
weergeven. R-kwadraat die de 
verklaringskracht van het model weergeeft

1 Instellen van de drempelwaarde W-nul. 
De drempelwaarde representeert de geografische contour waarbuiten geen 
sprake meer is van waardedaling als gevolg van risico op schade door 
aardbevingen. W-nul wordt bepaald met behulp van de Invisor 
vergelijkingsmethodiek .

Waarden van de AI die horen bij 
de W-nul contour die bepaald is 
met de Invisor 
vergelijkingsmethodiek

Een set waarden voor 
aardbevingsindicator waarop De W-nul 
contour in mindering is gebracht

2
Model coëfficiënten van het Invisormodel schatten. Met 
behulp van meervoudige lineaire regressie worden de modelcoeffecienten 
voor diverse combinaties van variabelen geschat

Het testen van verschillende combinaties van variabelen geeft inzicht in de 
robuustheid van het model. Zo wordt gekeken naar modellen met en zonder 
sociaaleconomische variabelen, met tijddummies of met meer actieve 
tijdcontrolerende variabelen, en met verschillende aardbevingsindicatoren

Alle records (> 56.000) van het 
Invisormodel

schattingen van de modelcoeffecienten bij 
verschillende combinaties van variabelen 
om de robuustheid van de 
modelvariabelen te onderzoeken. De 
coeffecientwaarden, de t-waarden en de R-
kwadraat zijn de tools om de output te 
kunnen beoordelen

3
Omzetting van coëfficiënt van aardbevingsindicator in 
gemiddelde waardedaling per buurt

De gemiddelde waardedaling per buurt wordt berekend met behulp van de 
coëfficiënt van de aardbevingsindicator (C), de waarde van de 
aardbevingsindicator (AI) en de WOZ-waarde van de buurt (WOZ). 
%waardedaling=(C*AI/(WOZ+C*AI))*100

Gemiddelde waardedaling per buurt

4 Waardedalingsfunctie bepalen met behulp van een lineair 
regressiemodel

Met behulp van deze functie kan elke waarde van de AI worden omgezet in een 
percentage waardedaling en kan voor elke individuele woning de waardedaling 
in euro's specifiek worden berekend. Hiertoe wordt een regressiemodel gemaakt 
dat het verband tussen het percentage waardedaling en de AI weergeeft

Berekende waardedaling (% per 
buurt) en waarde AI

Richtingscoëfficiënt, Snijpunt en R-kwadraat. 
R-kwadraat > 0,95 voor de verschillende AI

5

Waardedaling per individuele woning bepalen. Met behulp 
van de formule van Bommer of Dost kan voor elke X,Y coördinaat in het 
gebied de waarde van de aardbevingsindicator worden berekend. Daarmee 
kan de waardedaling per woning worden bepaald

Van alle bestaande woningen in het aardbevingsgebied (totaal 321.000 in 
Groningen en noord Drenthe) zijn de XY coördinaten bekend. Deze coördinaten 
zijn nodig om de AI te berekenen met de formule van Bommer of Dost. Met 
behulp van de waardedalingsfunctie van het Invisor model kan hiermee voor elke 
woning waarvan de WOZ-waarde bekend is het percentage waardedaling 
worden bepaald (met de AI) en de waardedaling in euro's (met AI en WOZ-
waarde)

XY coördinaten en WOZ-waarden 
van 321.000 woningen in 
Groningen en Drenthe

Waardedaling in percent en in euro als 
gevolg van het risico op schade door 
aardbevingen voor elke individuele woning 
in Groningen en noord-Drenthe
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Bijlage 3: Toelichting Principale Componenten Analyse en enkele andere 
statistische bewerkingen 
 

Principale Componenten Analyse of Hoofdcomponentenanalyse 
De Principal Component Analysis (PCA) wordt gebruikt om data op een simpelere manier te kunnen 
beschrijven. Met deze techniek kan de hoeveelheid variabelen in een onderzoek gereduceerd 
worden tot zogenaamde hoofdcomponenten (principal components) die bijna alle data kunnen 
verklaren en niet met elkaar correleren (alleen bij rotatie methode varimax). Met dit overzichtelijke 
aantal hoofdcomponenten kan dan de hoofdanalyse (in dit geval een vergelijkingsonderzoek) 
uitgevoerd worden. 

De Principal Component Analysis in dit geval beschouwd als een voorbereidende analyse 
voorafgaand aan de hoofdanalyse. 

Het voordeel van een voorbewerking met PCA is: 

• Minder risico op scheeftrekken van de vergelijking van risico en referentie. Als een aantal 
variabelen een grote overeenkomst met elkaar hebben, zoals bijvoorbeeld 
“opleidingsniveau”, “inkomen” en “uitkeringen” dan kan de vergelijking hierdoor worden 
scheefgetrokken Die informatie weegt dan bij de vergelijking drie keer zo zwaar als andere 
informatie die in slechts één variabele tot uitdrukking komt, bijvoorbeeld de nabijheid van 
een station. Bij een PCA wordt deze “dubbeling” gecorrigeerd, en tellen de drie variabelen als 
het ware maar voor één, 

• Met een beperkt aantal variabelen toch de hele set kunnen beschrijven. Omdat het zeer 
waarschijnlijk is dat alle dimensies al vertegenwoordigd zijn in de PCA variabelen als een 
weliswaar kleine maar goed gekozen set van kernvariabelen, heeft het eindeloos toevoegen 
van extra variabelen zoals AvG doet totaal geen zin. Het werkt vooral het risico van 
scheeftrekking in de hand. Bij PCA wordt de informatie van elke variabele ontbonden naar de 
verschillende dimensies. In het geval van de Invisor vergelijkingsmethodiek worden 38 
variabelen gecomprimeerd tot 10 PCA dimensies waarin ca. 80% van de oorspronkelijke 
informatie verwerkt is. 

• Dimensies zijn orthogonaal. Dat wil zeggen dat ze loodrecht op elkaar staan en dat er dus 
geen onderling verband is tussen die dimensies. Informatie die in de verschillenden 
dimensies is gevangen is geheel onafhankelijk van elkaar. Alle dimensies worden bij de 
vergelijking even zwaar gewogen. 

 

R2 of R-kwadraat of correlatie 
Met de R-kwadraat wordt de overeenkomst tussen twee reeksen gegevens bepaald. R-kwadraat van 
1 betekent dat deze geheel vergelijkbaar zijn (niet persé identiek, een set kan met een factor 
vermenigvuldigd zijn en dan is R-kwadraat nog steeds 1). R-kwadraat van 0 betekent dat de reeksen 
totaal geen overeenkomst hebben en geheel onafhankelijk zijn (zoals bij orthogonale dimensies).  
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R-kwadraat = -1 betekent dat de reeksen een tegengestelde afhankelijkheid hebben. Bijvoorbeeld 
luchtdruk en tijden op schaatsafstanden in Thialf Heereveen. Als de luchtdruk hoog is wordt er 
langzamer gereden, als deze laag is dan zijn de tijden juist sneller. Die relatie (genoemd de correlatie) 
zal waarschijnlijk in de buurt van -1 liggen. 

Daarnaast is er ook een R-kwadraat bij (meervoudige) regressiemodellen of hedonische 
prijsmodellen. De R-kwadraat hier geeft aan hoe goed de modelvariabelen de woningwaarde 
verklaren. Een R-kwadraat van 0,861 (van het Invisor model) geeft aan dat 86,1% van de variantie in 
de woningwaarde wordt verklaard door het stelsel van variabelen waarmee de woningwaarde wordt 
verklaard. Dat betekent tevens dat 13,9% van die variantie berust op toeval of nog verklaard zou 
kunnen worden door variabelen die niet in het model zitten. 
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Bijlage 4: Toelichting bij de variabelen en de output van het Invisor model 
 

Het model verklaart de waardedaling door aardbevingen, en de uitkomst wordt – net als in het 
model van Atlas – verhoogd met een onzekerheidstoeslag. 

De waardedaling wordt bepaald uit de verschillen in gemiddelde waarde van woningen zoals bepaald 
met de systematiek van de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ-waarde) voor alle ca. 8.000 (van in 
totaal 13.600) CBS buurten in Nederland, waarvoor een complete set van woningwaarde verklarende 
variabelen beschikbaar is. Van 42 woning-, omgevings- en systeemkenmerken wordt het effect op die 
gemiddelde waarde bepaald en bij de buurten waar dat van toepassing is wordt de waarde van de 
fysieke aardbevingsindicator als een extra omgevingskenmerk meegenomen. Dit kenmerk blijkt een 
significante bijdrage aan de verklaring van verschillen in WOZ-waarde per buurt te leveren. Met 
behulp van de coëfficiënt van deze aardbevingsindicator wordt voor iedere buurt het percentage 
waardedaling bepaald.  

Verklarende variabelen 
De variabelen zijn afkomstig uit vrij beschikbare openbare informatie. De totale set verklarende 
variabelen bestaat uit: 

• Sociaal-economische “status” variabelen die betrekking hebben op de sociaal-economische 
conditie van de buurt; 

• Woningeigenschappen die betrekking hebben op woningtype, ouderdom en woninggrootte; 

• Omgevingsvariabelen die betrekking hebben op de kwaliteit van de leefomgeving; 

• Systeemvariabelen die controleren voor de ontwikkeling van de economische conjunctuur, 
de prijsindex van woningen en een aantal andere ontwikkelingen in de tijd. 

• De fysieke voorkeurs aardbevingsindicator (Log(1 + Bommer 1mm/s) 

 

In tabel 1 staat een overzicht van de verklarende variabelen die in het Invisor model worden 
gebruikt. Deze variabelen zijn dusdanig gekozen dat de onderlinge samenhang minimaal is (om 
collineariteit in het model te voorkomen), waarbij in het geval van keuze tussen vergelijkbare 
variabelen degenen zijn geselecteerd die statistisch het meest significant bijdragen aan het model. 
Met de gekozen set kan meer dan 86% van de gevonden verschillen in WOZ-waarden verklaard 
worden.  

Daarnaast is aan het model de fysieke aardbevingsindicator toegevoegd die het risico op schade door 
aardbevingen representeert. Deze indicator is op basis van een tweetal criteria geselecteerd:  

1. Statistische significantie (t-waarde) 

2. Correlatie met de werkelijkheid (schadebeeld; percentage woningen met erkende schade) 
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De analyse is gemaakt voor 7 opeenvolgende jaargangen in de tijdperiode van 2012 t/m 2018. Met 
de berekende model coëfficiënten is de waardedaling op 1 januari 2019 berekend.  

Aan de met het model berekende waardedaling wordt nog een onzekerheidstoeslag toegevoegd. 

 

Onzekerheidstoeslag 
Bij de berekening van de te compenseren waardedaling is een toeslag voor onzekerheid gebruikt. 
Deze zorgt er voor dat de kans kleiner wordt dat gedupeerden benadeeld worden als gevolg van de 
onzekerheid die inherent is aan het gebruik van statistische modellen. Een pleidooi voor dit 
onderdeel van een compensatie regeling is voor het eerst uitgesproken door Boelhouwer c.s. in 
2016. Het is een manier om invulling te geven aan breed gedragen politieke opvatting dat tegen de 
achtergrond van alle onzekerheden waarmee bewoners in het aardbevingsgebied geconfronteerd 
worden, en gegeven de (mede)verantwoordelijkheid van de overheid voor deze nadelige gevolgen 
van de gaswinning ‘ruimhartigheid’ geboden is bij de vergoeding van schade in het 
aardbevingsgebied.71 De Adviescommissie Waardedaling heeft deze gedachte – met volle 
instemming van de minister – overgenomen en vertaald in een toeslag van een standaardfout op de 
berekende percentages waardedaling. Ook in het Invisor model is een onzekerheidstoeslag (van 
8,49% van de berekende waardedaling) opgenomen, zij het met een andere, meer gedetailleerde 
berekeningswijze72. Met deze berekeningswijze kan de kans dat een woningeigenaar te weinig 
compensatie voor de waardedaling krijgt ook gekwantificeerd worden: deze vermindert van 50% 
naar ca. 16%. 

                                                           
71 Een andere wettelijke maatregel die op deze overwegingen is gebaseerd, is het principe van de omgekeerde 
bewijslast. In grote delen van het risicogebied hoeft een eigenaar niet meer aannemelijk te maken dat schade 
door aardbevingen veroorzaakt is, maar moet de veroorzaker in voorkomende gevallen aannemelijk maken dat 
de schade andere oorzaken heeft dan bodembewegingen door gaswinning. Zie 
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/mijnbouwschade-nu-eenvoudiger-en-eenduidig-te-beoordelen  
72 Voor de bepaling van de waardedaling wordt één standaardfout bijtelling gehanteerd, hetgeen neerkomt op 
8,49% bijtelling. 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/mijnbouwschade-nu-eenvoudiger-en-eenduidig-te-beoordelen
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Tabel 1: Specificaties van de voorkeursvariant van het Invisor model 

R² adjusted  0,861     
  

N  55.089         

Parameter  Schatting t 
p-
value VIF 

Niveau Type 

Constante -167,7 -41,95 *** -   

Eengezinswoningen (%) -0,1699 -14,61 *** 3,17 Buurt Woning 

Koopwoningen (%) -0,8463 -50,86 *** 4,19 Buurt Woning 

Woningen met Bouwjaar < 2000 (%) -0,1473 -15,99 *** 1,23 Buurt Woning 

Energieverbruik (proxy voor woninggrootte en -
kwaliteit) 

0,05503 227,09 *** 2,89 
Buurt Woning 

Krimp bevolking (%) 4,660 0,86 ns  1,02 Buurt Omgeving 

Natuur en bos/inwoner (m2/inw) 0,03889 13,65 *** 2,23 Buurt Omgeving 

Attractiviteit totaal: genormaliseerde verhuisbalans 
(-) 

0,04652 21,21 *** 2,72 
Gemeente Omgeving 

Prijsindex koopwoningen (-) -9,514 -2,77 *** 2,55 Gemeente Systeem 

Banen per productieve inwoner 6,255 6,40 *** 1,74 Buurt Omgeving 

Welvaartsindex (euro2/jaar) 0,001088 55,07 *** 1,91 Gemeente Omgeving 

Stadskracht globaal (aandeel stedelijke 
bedrijvigheid) (%) 

0,1366 30,72 *** 3,57 
Buurt Omgeving 

Gescheiden (%) -110,4 -11,58 *** 2,55 
Buurt Sociaal-

economisch 

Nederlanders met een migratieachtergrond (%) -28,65 -10,48 *** 2,71 
Buurt Sociaal-

economisch 

Single ratio (eenpersoons/meerpersoons met 
kinderen) 

1,327 16,82 *** 1,43 
Buurt Sociaal-

economisch 

Inkomen per inkomensontvanger (euro/jaar) 7,521 212,91 *** 2,63 
Buurt Sociaal-

economisch 

Inkomensscheefheid (%lage/%hoge inkomens) (%) -2,337 -12,18 *** 2,14 
Buurt sociaal-

economisch 

Uitkeringsindex (WW- en bijstand per 1000 
inwoners) 

-0,1054 -10,11 *** 2,98 
Buurt Sociaal-

economisch 
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K1 (dummy voor krimpgemeenten type 1) -12,60 -14,89 *** 1,77 Gemeente Omgeving 

K2 (dummy voor krimpgemeenten type 2) -25,33 -30,78 *** 1,52 Gemeente Omgeving 

M2 (dummy voor midden gemeenten type 2) 3,378 3,58 *** 1,37 Gemeente Omgeving 

M3( dummy voor midden gemeenten type 3) -15,74 -14,05 *** 1,24 Gemeente Omgeving 

M4 (dummy voor midden gemeenten type 4) -21,43 -14,91 *** 1,13 Gemeente Omgeving 

P1 (dummy voor plattelands gemeenten type 1) -21,40 -13,32 *** 1,53 Gemeente Omgeving 

P2 (dummy voor plattelands gemeenten type 2) 11,45 10,54 *** 1,33 Gemeente Omgeving 

P3 (dummy voor plattelands gemeenten type 3) 0,8182 0,87 ns  1,36 Gemeente Omgeving 

P4 (dummy voor plattelands gemeenten type 4) 12,89 14,69 *** 1,57 Gemeente Omgeving 

P5 (dummy voor plattelands gemeenten type 5) -11,60 -11,71 *** 1,63 Gemeente Omgeving 

P6 (dummy voor plattelands gemeenten type 6) -2,467 -2,48 ** 1,49 Gemeente Omgeving 

S1 (dummy voor stedelijke gemeenten type 1) -7,158 -7,08 *** 1,40 Gemeente Omgeving 

S2 (dummy voor stedelijke gemeenten type 2) -2,677 -3,06 *** 3,23 Gemeente Omgeving 

S3 (dummy voor stedelijke gemeenten type 3) -10,74 -12,12 *** 1,43 Gemeente Omgeving 

SU1 (dummy voor sub-urbane gemeenten type 1) 8,848 8,39 *** 1,32 Gemeente Omgeving 

SU2 (dummy voor sub-urbane gemeenten type 2) 9,232 7,89 *** 1,66 Gemeente Omgeving 

SU3 (dummy voor sub-urbane gemeenten type 3) 13,72 13,22 *** 1,48 Gemeente Omgeving 

T1 (dummy voor toeristische gemeenten type 1) -33,71 -5,10 *** 1,91 Gemeente Omgeving 

T2 (dummy voor toeristische gemeenten type 2) 20,45 13,23 *** 1,19 Gemeente Omgeving 

2013 (jaardummy) -6,940 -10,32 *** 1,87 Jaargang Systeem 

2014 (jaardummy) -10,59 -15,43 *** 1,98 Jaargang Systeem 

2015 (jaardummy) -23,43 -34,20 *** 1,99 Jaargang Systeem 

2016 (jaardummy) -26,15 -39,49 *** 1,95 Jaargang Systeem 

2017 (jaardummy) -20,99 -31,68 *** 1,87 Jaargang Systeem 

2018 (jaardummy) 12,59 16,50 *** 2,42 Jaargang Systeem 

log(1+SPGV-1mm/s) -39,63 -11,78 *** 1,29 Buurt Omgeving 

*** = p < 0,01 

**   = p < 0,05 
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ns   = statistisch niet significant 

 

Collineariteit speelt in het model geen rol. De Variance Inflation Factor is voor bijna alle variabelen 
kleiner dan 3. 

Een aantal variabelen, zoals het percentage koopwoningen, heeft een negatief teken en verlaagt dus 
de waarde. Voor het percentage koopwoningen lijkt dit op het eerste gezicht niet logisch. Buurten 
met een hoog percentage koopwoningen liggen echter vaak op het platteland, en veel van die 
buurten liggen in perifere gebieden. In deze gebieden is de prijs per vierkante meter vaak lager dan 
in de meer stedelijke gebieden waar het percentage koopwoningen lager is. Het zelfde geldt voor het 
percentage eengezinswoningen. 

De classificatie volgens de taxonomie is op basis van het bedrijvigheidsprofiel. Dat is vaak zeer 
specifiek en onderscheidend. Zo vormen de vier Waddeneilanden gezamenlijk een toeristische groep, 
vormen de “nieuwe” steden (zoals bijvoorbeeld Almere, Lelystad, Zoetermeer en Nieuwegein) 
gezamenlijk een stedelijke groep en zijn de “kleine” havens, waaronder Delfzijl maar ook Terneuzen 
en Harlingen ingedeeld in een groep midden gemeenten. 
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