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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
De woningmarkt in een groot deel van de provincie Groningen ondervindt de negatieve gevolgen 
van gaswinning en de daardoor veroorzaakte mijnbouwschade. Dit komt tot uitdrukking in 
slechtere verkoopbaarheid en (mede daardoor) in waardevermindering van woningen. De titel 
van dit rapport geeft aan hoe een van de deelnemers aan het onderzoek deze situatie beleeft. 
 
Dit onderzoek richt zich specifiek op de problemen en zorgen van mensen met een hypotheek.  
Het is uitgevoerd op verzoek van en in samenwerking met de Groninger Bodem Beweging 
(GBB). Alle (bijna 4.000) leden met een mailadres zijn in de periode van 8 juni tot 30 juni 2017 
benaderd met een digitale enquête, wat 516 bruikbare ingevulde enquêtes heeft opgeleverd. Met 
15 van de respondenten zijn ook interviews gehouden. Deze interviews en de vele spontane 
toelichtingen op het enquêteformulier geven aan hoe ingrijpend de door gaswinning 
veroorzaakte aantasting van woningen en woongenot is, en op welke manier zorgen en 
problemen rond hypotheken met deze bredere problematiek verbonden zijn. 
 
De opbouw van deze samenvatting is als volgt: 
Eerst laten we in een samenvattende conclusie de kern van de uitkomsten zien. Dan volgen de 
conclusies per onderdeel van het onderzoek, met verwijzingen naar de hoofdstukken van het 
rapport. En we sluiten af met onze aanbevelingen.  
In de web versie kan de lezer desgewenst direct doorklikken naar deze onderliggende 
hoofdstukken 
 

A. Samenvattende conclusie 
 
Het onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van de ruim 500 respondenten problemen met de 
hypotheek signaleert. Voor de meesten van hen speelt dat op wat langere termijn, maar ruim 
een kwart van deze groep ervaart de problemen al op dit moment. Dat betekent dat iedere 
zevende deelnemer aan de enquête op dit moment een probleem heeft met de hypotheek.  
 
De belangrijkste problemen zijn verbonden met de waardedaling van het onderpand: bijna de 
helft van de deelnemers aan het onderzoek (45%) staat onder water, en een op de vijf ondervindt 
op dit moment gevolgen van de waardedaling van hun onderpand. Zorgen over een restschuld 
leven bij 80% van de respondenten, voor 19% is dat een acuut probleem. Ook wordt 
gesignaleerd dat nieuwe kopers moeilijk een hypotheek krijgen. Een deel van de eigenaren heeft 
ook moeite met het betalen van de hypotheeklasten, heeft dubbele woonlasten of een probleem 
met de tijdelijke verhuur van de woning.  
 
Omdat het niet gaat om een representatieve steekproef is het moeilijk de uitkomsten te vertalen 
naar alle woningeigenaren in de provincie Groningen. De deelnemers aan het onderzoek zijn 
ouder dan de gemiddelde woningbezitter, vaker eigenaar van een oudere (vooroorlogse) woning, 
en hun woningen zijn duurder dan gemiddeld. De belangstelling om deel te nemen was groter in 
gebieden met veel beschadigde woningen en bij eigenaren die zelf schade hebben. Anderzijds is 
er geen enkele reden om aan te nemen dat de gesignaleerde problemen alleen aan de orde zijn 
bij de mensen die een enquête hebben ingevuld. Hun problemen verdienen hoe dan ook serieuze 
aandacht, en beleid om deze problemen aan te pakken is niet alleen voor hen, maar voor alle 
Groningers in vergelijkbare omstandigheden van betekenis. 
 
Problemen met de hypotheek kunnen zich in heel Nederland voordoen. Deze vloeien voort uit 
persoonlijke omstandigheden, ontwikkelingen op de woningmarkt en de rentestand. Vaak gaat 
het om een combinatie van deze factoren, en worden problemen nog versterkt of afgezwakt door 
de vorm en voorwaarden van de hypotheek. Maar veel woningbezitters in Groningen hebben 
bovendien een specifiek probleem met als gemeenschappelijke achtergrond de gevolgen van de 
door gaswinning: veroorzaakte mijnbouwschade: woningen zijn moeilijk(er) te verkopen, er is 
waardedaling en onzekerheid over het perspectief in de woningmarkt. Dit vermengt zich met 
alle andere genoemde factoren die problemen met de hypotheek kunnen veroorzaken. 
Respondenten kennen aan het effect van aardbevingen meer gewicht toe dan aan krimp of de 
nasleep van de algemene crisis op de woningmarkt. De genoemde wisselwerking met andere 
factoren heeft als gevolg dat de kans op problemen in de ene situatie groter is dan in de andere. 
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Om hier zicht op te krijgen, hebben we gekeken of de kans op problemen samenhangt met 
enkele kenmerken van de respondenten, hun woningen, hun hypotheek en de mate van 
aardbevingsimpact. 
 
Voor wat de persoonlijke kenmerken betreft, komt naar voren dat de kans op problemen groter 
is bij respondenten beneden 50 jaar. Dat is een (extra) zorgwekkende uitkomst, omdat juist 
verwacht zou mogen worden dat jongere personen wat beter bestand zijn tegen stress. Ook de 
samenstelling van het huishouden heeft invloed: bij meerpersoonshuishoudens zien we vaker 
emotionele gevolgen van de problemen met de hypotheek, daarentegen doen 
betalingsproblemen zich weer vaker voor bij huishoudens van alleenstaanden.  
 
Ook kenmerken van de woning spelen een rol. Bij oudere woningen worden in het algemeen 
meer problemen genoemd, dat geldt in een aantal opzichten ook voor goedkopere woningen, 
waar problemen zich ook eerder vertalen in emotionele gevolgen. Een specifiek probleem zoals 
rest-schuld doet zich juist vaker voor bij duurdere woningen, maar dat vertaalt zich dus 
kennelijk niet in een grotere kans op emotionele gevolgen. Mogelijk zijn eigenaren van duurdere 
woningen beter in staat de gevolgen van een restschuld op te vangen.  
 
Met betrekking tot de hypotheek zelf constateren we dat de kans op problemen in het algemeen, 
en op het optreden van emotionele gevolgen groter is als mensen meerdere hypotheken hebben, 
en/of een verbouwingskrediet. De (betrekkelijk kleine) groep respondenten met een lineaire 
hypotheek of annuïteitenhypotheek heeft de minste problemen, de grootste kans op problemen 
vinden we bij mensen met een aflossingsvrije of een andere (gecombineerde) hypotheekvorm. 
Dat is verklaarbaar omdat de aflossingsvrije hypotheek gevoelig is voor de gevolgen van 
waardedaling, maar het is wel opvallend dat juist bij onder water staan de grootste kans op 
problemen zich niet bij de volledig aflossingsvrije, maar bij andere of gecombineerde 
hypotheekvormen voordoet. Bij die laatste vinden we meestal een aflossingsvrij deel 
gecombineerd met spaar- of annuïteitenhypotheek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 
mensen met gecombineerde hypotheekvormen relatief vaker tot aan de grens van hun financiële 
mogelijkheden zijn gegaan, en een grotere kans hebben dat zij ook meer risicovolle producten in 
hun hypothekenpakket hebben. Ook bij het samengaan van financiering van woning en bedrijf 
zal eerder sprake zijn van een gecombineerde hypotheek. We hebben ook onderzocht wat de 
effecten van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn. Bij respondenten met een NHG is de 
kans op problemen groter, maar het instrument blijkt ook te werken want mensen met NHG 
spreken minder vaak over betalingsproblemen.  
 
De vierde factor waar we naar gekeken hebben, is de invloed van aardbevingen. Enerzijds als 
een kenmerk van het gebied waar de woning staat (aan de hand van het percentage 
schademeldingen), en anderzijds als een kenmerk van iedere woning op zich (aan de hand van 
de mate waarin deze woning schade heeft). 
 
Binnen de respondenten groep blijkt de mate waarin een individuele woning schade heeft, een 
belangrijke verklarende factor te zijn voor de kans op problemen met de hypotheek. Hoe 
zwaarder de schade, hoe groter de kans op waardedaling van het onderpand, op het ontstaan 
van een restschuld, en op emotionele gevolgen van de problemen met de hypotheek. 
Het gebiedskenmerk voor de intensiteit van de aardbevingsinvloed in het postcodegebied waar 
de woning staat (gemeten als percentage schademeldingen tot medio 2015) biedt slechts in 
beperkte mate een verklaring van verschillen in de kans op problemen met de hypotheek. In 
gebieden met veel schademeldingen worden vaker problemen met de betaling van de 
hypotheeklasten gemeld, Bij de andere soorten problemen zien we weliswaar vaak een zelfde 
trend (meer kans op problemen in gebieden met veel schademeldingen), maar zijn de effecten 
statistisch niet significant. Kennelijk zijn deze andere problemen vooral gerelateerd aan een 
algemeen bewustzijn dat men te maken heeft met aardbevingen.   
Ongeveer een kwart van de respondenten heeft met de bank gesproken over hun problemen of 
zorgen. De meerderheid is slechts matig tevreden over de opstelling van hun bank wanneer zij 
contact zoeken om problemen te bespreken.  
De uitkomsten van het onderzoek maken duidelijk dat niet alleen de materiele kant, maar ook 
de emotionele gevolgen van de problemen en zorgen rond hypotheken meer aandacht 
verdienen.  
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B. Conclusies per onderdeel 
 

Respons en representativiteit (hoofdstuk 3.1 en 3.2) 
De uitkomsten geven een goed beeld van de situatie van de 514 respondenten. 
Veralgemenisering is slechts in beperkte mate mogelijk omdat de respons op een aantal punten 
afwijkt van de totale populatie in het gebied. Om te beginnen zien we een 
oververtegenwoordiging van respondenten uit de aardbevingsgemeenten, en uit gebieden met 
een hoog percentage schademeldingen. Ook hebben naar verhouding veel eigenaren gereageerd 
die een woning met schade hebben. Deze afwijkingen waren te verwachten, gezien de aard van 
de vraagstelling van het onderzoek. Maar daarnaast wijkt de respons ook op enkele andere 
punten af:  

- er is een oververtegenwoordiging van oudere respondenten; 
- de woningen zijn ouder (groter aandeel vooroorlogse woningen); 
- (iets) meer vrijstaande woningen, meer woonboerderijen; 
- meer duurdere woningen. 

 
Kenmerken van de hypotheek: een op de drie heeft meerdere hypotheken (hoofdstuk 3.3.1) 
Een op de drie respondenten heeft meerdere hypotheken. De motieven die de geïnterviewde 
respondenten hiervoor noemen, zijn erg divers. Het kan gaan om een gunstige verdeling van 
lasten over de looptijd. Maar het kan - bij aankoop of later - ook gaan om aanvullende middelen 
voor een verbouwing, of (in een uitzonderlijk geval) een ‘opeet-constructie’. De grote diversiteit 
aan motieven is er waarschijnlijk ook de oorzaak van dat we nauwelijks een verband zien tussen 
het hebben van meerdere hypotheken en de kenmerken van respondenten, woningen, of 
aardbevingsimpact. Het enige significante verschil dat we vinden is dat meerdere hypotheken 
vaker voorkomen bij de respondenten met een duurdere woning, en/of een woonboerderij. 
 
De vorm van de hypotheek: aflossingsvrije hypotheek het meest genoemd (hoofdstuk 3.3.2) 
De aflossingsvrije hypotheek komt het meest voor bij de respondenten. Dat geldt voor 
respondenten die slechts één hypotheek hebben, maar ook bij gecombineerde hypotheken is er 
veelal sprake van een aflossingsvrij deel. We hebben geen aanwijzingen dat dit patroon sterk 
afwijkt van het algemene beeld voor Nederland. De interviews geven voorbeelden van de manier 
waarop persoonlijke omstandigheden, verwachtingen over inflatie en de ontwikkeling van 
woningprijs, het streven naar optimale fiscale voordelen en lage jaarlijkse lasten hen hebben 
gebracht tot de keuze voor een aflossingsvrije hypotheek. Ook de invloed van adviseurs wordt 
genoemd. Bij het kiezen van de aflossingsvrije hypotheek hebben de geïnterviewden bijna nooit 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat de woningmarkt zou instorten (zoals in 2008). 
Maar het is niet aannemelijk dat zij in dit opzicht verschillen van de vele andere Nederlanders 
die een aflossingsvrije hypotheek hebben genomen. Wat wel verschil maakt is dat zij ook te 
maken hebben met (het risico van) waardedaling door de gevolgen van de gaswinning. En dat 
risico heeft (naar verwachting) juist het grootste effect bij eigenaren met de (als meeste 
voorkomende) aflossingsvrije hypotheek. Deze verwachting wordt door een aantal uitkomsten 
van dit onderzoek bevestigd.   
De groep respondenten met aflossingsvrije hypotheken is naar verhouding ouder, heeft vaker 
een duurdere woning, en heeft minder vaak de zekerheid van de NHG.  
 
De verstrekkers van de hypotheek: Rabobank grootste aandeel (hoofdstuk 3.3.3) 
De Rabobank heeft meer dan een kwart van de hypotheken verstrekt, en heeft samen met ABN 
AMRO en ING Bank ongeveer de helft van alle hypotheken bij de respondenten uitstaan. Dit 
aandeel is iets hoger dan bij het totaal van de hypotheken in de regio, waar de genoemde drie 
banken ongeveer een derde van de markt bedienen. De meeste respondenten hebben hun 
tweede hypotheek afgesloten bij dezelfde verstrekker als de eerste. We vinden geen significante 
ver-banden tussen de marktaandelen van de drie genoemde grootste hypotheekverstrekkers en 
de kenmerken van de respondenten, de woningen of de aardbevingsinvloed. Als er dus al sprake 
is van verschillen in de mate waarin banken risico lopen met hypotheken in aardbevingsgebied, 
zal dit vooral samenhangen met het aantal cliënten dat een bank in deze regio heeft. 
 
Hypotheken gecombineerd met een levensverzekering vooral bij jongere respondenten 
(hoofdstuk 3.3.4) 
Rond een derde van de respondenten die slechts één hypotheek hebben, combineert deze met 
een levensverzekering. Respondenten met een tweede hypotheek hebben vaker een 
levensverzekering op de eerste hypotheek. Jongere respondenten hebben vaker een 
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levensverzekering, en deels parallel daarmee vinden we de levensverzekering ook vaker bij 
echtparen met thuiswonende kinderen. 
 
Een op de zeven hypotheeknemers heeft ook verbouwingskrediet (hoofdstuk 3.3.5) 
Ongeveer 15% van de respondenten combineert de hypotheek met een verbouwingskrediet. Een 
verbouwingskrediet kan een risico-element zijn. Hoewel banken in het algemeen een 
bestedingscontrole toepassen bij het opnemen van een verbouwingskrediet, kan niet uitgesloten 
worden dat een deel van het krediet voor bestedingen aangewend wordt die de kwaliteit en/of de 
waarde van de woning niet verhogen. En bij waardedaling draagt het opnemen van een 
verbouwingskrediet er aan bij dat een eigenaar eerder (of in sterkere mate) onder water komt te 
staan. Verbouwingskredieten – en het mogelijk daarmee verbonden risico - komen vaker voor 
bij woningen gebouwd voor 1980, en bij woningen met zware schade. Daarnaast zien we een 
(niet significante) trend dat verbouwingskredieten vaker bij jongere respondenten voorkomen 
en minder vaak bij de oudste groep.  
 
Gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) relatief laag (hoofdstuk 3.3.6) 
Bij ongeveer een kwart van de respondenten valt de hypotheek onder de NHG. Het aandeel 
respondenten met een hypotheek met NHG is in vergelijking met het landelijk gemiddelde 
opvallend laag. De hypotheekgarantie wordt naar verhouding vaker gebruikt door respondenten 
in de leeftijdsgroepen tot 60 jaar, en door huishoudens met kinderen. 
 
Factoren die het optreden van hypotheekproblemen beïnvloeden (hoofdstuk 4.2) 
In het onderzoek is eerst de algemene vraag gesteld of de respondenten op dit moment dan wel 
voor de toekomst problemen of zorgen rond de hypotheek hebben. In vervolgvragen (zie 
hoofdstuk 4.3) is gevraagd de problemen nader te detailleren, bijvoorbeeld of er sprake is van 
een restschuld. Zowel voor de algemene vraag als voor de detailvragen is getoetst of de kans op 
problemen samenhangt met kenmerken van de respondenten, van de woningen, van de 
hypotheken en met de mate van aardbevingsinvloed. Zoals te verwachten is, werden bij de 
detailvragen vaker (en per vraag verschillende) statistisch significante verbanden gevonden dan 
bij de algemene vraag naar problemen.  
 
We kunnen het volgende concluderen over de mate waarin hypotheekproblemen in algemene 
zin voorkomen: 

1. Problemen komen vaker voor bij respondenten die jonger zijn. Dat kan er wellicht mee 
te maken hebben dat deze minder tijd hebben gehad om af te lossen, of wellicht omdat 
ze - zoals uit een van interviews naar voren kwam - jongere kinderen hebben waar ze 
ook zorg voor moeten dragen. 

2. Respondenten met een aflossingsvrije hypotheek hebben significant vaker problemen 
dan respondenten met annuïteitenhypotheek. Problemen komen ook vaker voor bij 
lineaire en overige hypotheekvormen ten opzichte van de annuïteiten, maar dat verschil 
is niet groot en robuust genoeg om het als significant te mogen aannemen. Bij een 
aantal detailvragen (zie hoofdstuk 4.3) blijkt dat de kans op problemen bij 
gecombineerde hypotheken (vaak met een aflossingsvrij deel) nog weer groter is dan bij 
volledig aflossingsvrije hypotheken.  

3. Er is geen significant verband tussen de ouderdom van de woning en het hebben van 
problemen. 

4. Er is een significant verband tussen het hebben van problemen en de WOZ-waarde van 
de woning (minder problemen bij duurdere woningen).  

5. Problemen komen vaker voor als respondenten tevens een verbouwingskrediet hebben. 
6. Problemen komen vaker voor bij respondenten met een NHG.  
7. Er lijkt geen verband te zijn tussen de mate of intensiteit van de schade en het hebben 

van problemen. In algemene zin. We zien bij deze formulering van de vraag weliswaar 
meer problemen als beide vormen van aardbevings-impact sterker zijn, maar het 
verband is niet significant. Bij nadere detaillering van de vraag naar problemen (zie 
hoofdstuk 4.3) komen wel enkele significante verbanden aan het licht, bijvoorbeeld 
tussen de mate van schade aan de woning en kans op problemen met een restschuld. 

8. Problemen komen vaker voor wanneer de respondent meer dan één hypotheek heeft. 
 
Hierna volgen de conclusies over de verschillende aspecten van de problemen rond de 
hypotheek. 
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Onder water staan een probleem bij 45% van de respondenten (hoofdstuk 4.3.1) 
Van de respondenten geeft 45% aan dat het huis onder water staat. Dat is aanzienlijk meer dan 
het gemiddelde over alle woningeigenaren in het aardbevingsgebied. De meeste respondenten 
meten het onder water staan af aan de verhouding tussen WOZ-waarde en hypotheekschuld. 
Het zijn vooral jongere respondenten die onder water staan. Ook zien we dat het risico op onder 
water staan toe neemt voor respondenten met een ‘overige hypotheekvorm’. Binnen deze 
categorie vallen onder andere respondenten met een spaarhypotheek, beleggingshypotheek of 
een gecombineerde hypotheekvorm, en vooral de laatste vinden we vaak bij respondenten die 
onder water staan, zeker wanneer hier een levensverzekering bij is afgesloten of wanneer er geen 
NHG bij zit. Respondenten met een volledig aflossingsvrije hypotheek staan duidelijk minder 
vaak onder water dan respondenten met een overige (gecombineerde) hypotheekvorm (waarvan 
meestal een deel aflossingsvrij is), en (slechts) iets vaker dan respondenten met annuïteiten-, 
lineaire of spaarhypotheken. 
 
Vernieuwing of nieuwe hypotheek lastig door waardedaling (hoofdstuk 4.3.2) 
Waardedaling wordt onder andere een concreet probleem wanneer eigenaren een nieuwe 
rentevaste periode willen afspreken, of een nieuwe hypotheek willen afsluiten. Voor 13% van de 
respondenten is dit een actueel probleem, en een groot aantal anderen verwacht dat dit binnen 
twee jaar dan wel op langere termijn een rol gaat spelen. Jonge respondenten ervaren hiermee 
meer acute problemen dan oudere respondenten: naarmate de leeftijd toeneemt, is het minder 
waarschijnlijk dat een respondent problemen ervaart met het afsluiten van een nieuwe 
hypotheek op (de korte) termijn. Toch vinden we dat naast mensen jonger dan 50 ook mensen 
ouder dan 70 relatief vaak acute problemen met het vernieuwen van de hypotheek of rentevaste 
periode ervaren. Kennelijk zijn er verschillende typen leeftijdgebonden achtergronden van deze 
problemen – en er zal dus maatwerk nodig zijn bij het zoeken naar oplossingen voor deze 
problemen.  
 
Waardedaling van onderpand bij twee van de drie respondenten een probleem (hoofdstuk 
4.3.3) 
Een ander aspect van de problematiek is dat waardedaling van het huis en/of bedrijfspand er toe 
kan leiden dat eigenaren onvoldoende onderpand hebben voor andere financieringen, zoals een 
verbouwing. Dit is bij bijna twee van de drie respondenten (64,8%) het geval, en voor 21,9% van 
de totale groep respondenten is dat een probleem dat op dit moment al concreet aan de orde is. 
Dit kan bijvoorbeeld spelen wanneer men een verbouwing of een bedrijf wil financieren, of de 
overwaarde van het huis consumptief wil (dan wel moet) besteden (opeet-constructie). Het 
blijkt dat er vrijwel geen verband is tussen het voorkomen van problemen met de waarde van 
het onderpand en de kenmerken van de respondenten of hun woningen. Wel verwachten 
respondenten met zwaardere schade vaker een probleem met waardedaling en onderpand. 
 
Restschuld: vaker een probleem als woning meer schade heeft (hoofdstuk 4.3.4) 
Als de waardedaling van de woning of het bedrijfspand zich bij verkoop daadwerkelijk 
manifesteert, blijft de verkoper met een restschuld zitten. Ruim 80 procent van de respondenten 
maakt zich hier zorgen over. De meesten verwachten dat dit pas in de verdere toekomst gaat 
spelen - dat is begrijpelijk omdat de meeste eigenaren hun woning niet op korte termijn willen 
verkopen. Maar voor 18,5% van de respondenten is die (dreigende) restschuld ook op dit 
moment al een probleem. Op de achtergrond speelt dat de financiering van restschulden die na 1 
januari 2018 ontstaan niet meer voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt.  
Respondenten met lichte schade geven aan restschuld minder vaak als een probleem te zien dan 
respondenten met zware schade. Daarnaast speelt het probleem vaker bij mensen met een twee-
onder-een-kap woning of vrijstaande woning dan bij mensen met een ander type woning. Vooral 
respondenten met een ‘overig of gecombineerd hypotheektype’ of (in wat mindere mate) met 
een aflossingsvrije hypotheek maken zich significant en duidelijk meer zorgen over een 
restschuld dan respondenten met een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek. Tevens geldt 
voor respondenten die bij hun hypotheek een NHG hebben afgesloten dan weer dat ze een 
restschuld vaker als een relevant en reëel probleem zien. Ten slotte blijkt dat de kans dat de 
respondent aangeeft te kampen te hebben met een restschuld met ongeveer 0,6% toeneemt voor 
elke duizend euro die zijn WOZ hoger is. Mogelijk is dit te verklaren doordat restschulden ook 
hoger zijn naarmate een woning duurder is. 
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Ook wanneer we kijken naar de termijn waarop respondenten problemen verwachten met een 
restschuld zien we dat restschuld klaarblijkelijk een groter probleem is voor respondenten met 
een ‘andere of gecombineerde vorm’ van hypotheek, of met een aflossingsvrije hypotheek. Op 
dezelfde manier blijkt het hebben van een NHG samen te hangen met een grotere urgentie van 
de problemen, terwijl het gevonden verband tussen de mate van schade en de urgentie van de 
rest-schuld ook bevestigd wordt. 
 
Kopers krijgen moeilijker hypotheek door waardedaling (hoofdstuk 4.3.5) 
Als er een koper is die interesse heeft, kan het gebeuren dat deze door de waardedaling van het 
huis niet voldoende hypotheek kan opnemen om de aankoop te financieren. Dit speelt bij een op 
de vijf respondenten op dit moment een rol. Problemen bij het verkrijgen van een hypotheek 
voor de koper spelen relatief vaker een rol wanneer het gaat om een vrijstaande woning of juist 
om een (minder gangbaar) overig woningtype.  
 
Verhuur woning soms moeilijk door hypotheekvoorwaarden (hoofdstuk 4.3.6) 
Wanneer eigenaren hun woning als gevolg van de aardbevingsproblematiek moeilijk kunnen 
verkopen, is (tijdelijk) verhuren een alternatief. Maar de hypotheekvoorwaarden laten dit niet 
altijd toe, en het is in ieder geval nodig om vooraf toestemming te vragen aan de 
geldverstrekker. Deze kan voorwaarden verbinden aan die toestemming. 
Verhuur is voor een klein aantal respondenten op dit moment (8,8%) of in de verdere toekomst 
een probleem. Maar het is denkbaar dat dit aantal maar zo klein is door een bepaalde mate van 
selectiviteit in de respons als gevolg van het gevoelige karakter van dit probleem. Gezien de 
relatief kleine hoeveelheid respondenten is een statistische analyse moeilijk te maken, maar er 
lijkt een (moeilijk te duiden) samenhang te zijn tussen dit probleem en het type hypotheek.  
 
Moeilijkheden bij het betalen van de hypotheeklasten deels ondervangen door NHG (hoofdstuk 
4.3.7) 
Bijna 40% van de respondenten noemt moeilijkheden met het betalen van de hypotheeklasten, 
en voor een op de acht is het een actueel probleem. Voor de meeste respondenten is dit het 
gevolg van persoonlijke omstandigheden. Enkele respondenten leggen (daarnaast) een duidelijk 
verband met de aardbevingsproblematiek. Zo wijst een respondent op hoge kosten door 
onderhoud van bevingsschade waar geen vergoeding voor is gekregen. Moeilijkheden met het 
betalen van de lasten worden wat vaker gemeld uit gebieden met een hoog percentage 
schademeldingen. De kans op problemen is groter bij alleenstaanden, en is kleiner als 
respondenten hypotheekgarantie (NHG) hebben.  
 
Dubbele woonlasten bij 13% een probleem (hoofdstuk 4.3.8) 
Eigenaren die om welke reden dan ook al verhuisd zijn en hun woning of bedrijfspand nog niet 
verkocht hebben, krijgen te maken met dubbele woonlasten. Dit is voor ongeveer 13% van de 
respondenten nu of in de toekomst een probleem, en bij de helft van die groep is het op dit 
moment als aan de orde. 
 
Waardedaling belangrijkste oorzaak van de problemen of zorgen met de hypotheek (hoofdstuk 
5) 
Waardedaling wordt het meest genoemd als oorzaak van de problemen of zorgen over de 
hypotheek.  
De respondenten die waardedaling als belangrijkste oorzaak noemen zijn vaker respondenten 
zonder verbouwingskrediet, met een aflossingsvrije of overige hypotheekvorm, en respondenten 
met een levensverzekering. Er is geen enkel verband te vinden tussen de verdeling van de 
respons bij deze vraag en kenmerken van de woning (bouwjaar, WOZ, type woning), of 
verschillen in aardbevingsimpact. De respondenten die waardedaling als oorzaak noemen, zien 
vrijwel allemaal aardbevingen als de belangrijkste veroorzaker daarvan. Respondenten schrijven 
een groter waarde drukkend effect toe aan de aardbevingen naarmate hun schade groter is, hij 
of zij niet alleenstaand is, of de schade intensiteit in het postcodegebied groter is. Als tweede 
oorzaak van waardedaling noemen respondenten de (nasleep van) de algemene economische 
crisis. Deze factor wordt minder vaak genoemd door respondenten met zware schade, wellicht 
omdat voor hen aardbevingen een duidelijk belangrijke oorzaak voor de waardedaling zijn. 
Verder is er geen patroon te ontwaren. Als laatste – en minst genoemde oorzaak noemt men 
krimp. Het blijkt dat respondenten met duurdere woningen minder vaak krimp als oorzaak van 
waardedaling noemen dan respondenten met goedkopere woningen. 
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Op de tweede en derde plaats noemt men als oorzaak van de problemen die men met de 
hypotheek heeft gewijzigde persoonlijke omstandigheden en de vorm van de hypotheek. Er 
blijkt een (overigens moeilijk te duiden) associatie te bestaan tussen de mate van schade en de 
mate waarin de respondent gewijzigde persoonlijke omstandigheden als een belangrijke oorzaak 
ziet. De vorm van de hypotheek wordt weliswaar vaker als oorzaak aangewezen door 
respondenten met een aflossingsvrije hypotheek, maar over de gehele respons gezien vinden we 
geen significant verband tussen de vorm van de hypotheek en de mate waarin respondenten de 
vorm van de hypotheek als oorzaak van hun zorgen of problemen aanduiden. 
 
Gevolgen en consequenties van de problemen met hypotheken (hoofdstuk 6) 
De respondenten ervaren op verschillende manieren de invloed van hypotheekproblemen op 
hun persoonlijk leven. Het blijkt te gaan om een combinatie van meerdere factoren. Slechts een 
klein aantal respondenten maakt duidelijk dat het hen niet of nauwelijks raakt. Het meest 
genoemd worden financiële zorgen over de oude dag doordat de woning moeilijk te verkopen zal 
zijn; daarmee verwante gevolgen zijn angst voor restschuld en verlies van toekomstperspectief. 
In meer algemene termen meldt men stress, verlies van controle over het eigen leven, 
gezondheidsproblemen, en problemen in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld scheiding). Een 
aantal respondenten moet bezuinigen op hun uitgaven, en/of is zelfs bevreesd voor een 
faillissement. Ouderen maken zich ook zorgen over vererving van de woning na overlijden door 
hoge restschuld en lage waarde.  
 
Het is duidelijk dat alle respondenten gebaat zullen zijn bij beleid dat de waardedaling van 
woningen erkent, zo veel mogelijk voorkomt en op een reële basis compenseert. Hun materiele 
zorgen zullen daardoor verminderen. Maar de uitkomsten wijzen ook uit dat de emotionele 
gevolgen van hypotheekproblemen niet onderschat moeten worden. Ongeveer de helft (48,4%) 
van de respondenten geeft aan op enigerlei wijze emotionele gevolgen te ondervinden. 
Respondenten hebben meer kans op een emotioneel probleem wanneer ze jonger zijn. Dit is 
opmerkelijk omdat juist jongere mensen in het algemeen als meer stressbestendig worden 
gezien. Het kan er op duiden dat de problemen die jongere respondenten hebben aanzienlijk 
groter zijn dan die van respondenten in oudere leeftijdsgroepen (boven 60 jaar).Wanneer een 
respondent meerdere hypotheken heeft, vergroot dat de kans op emotionele problemen 
eveneens, vooral wanneer het een aflossingsvrije of overige hypotheekvorm is en wanneer er een 
verbouwings-krediet bij afgesloten is. Het is het waarschijnlijk dat een respondent vaker te 
maken heeft met emotionele problemen wanneer de schade aan zijn pand heviger is. Ten slotte 
vinden we dat bij eigenaren met een hogere WOZ-waarde de kans op het hebben van een of 
meerdere emotionele problemen kleiner is. Eerder vonden we dat bij een hogere WOZ-waarde 
de kans toeneemt dat respondenten een restschuld hebben of op termijn verwachten. Kennelijk 
vertaalt zich dit echter niet in een grotere kans op emotionele problemen. Een (gedeeltelijke) 
verklaring zou kunnen zijn dat eigenaren van duurdere woningen ook een hoger inkomen 
hebben, en daardoor meer mogelijkheden hebben om een restschuld op te vangen of weg te 
werken. 
 
Slechts de helft tevreden over contacten met de hypotheekverstrekker (hoofdstuk 7) 
Ongeveer een kwart van de respondenten heeft over hun zorgen of problemen contact 
opgenomen met de hypotheekverstrekker. Het is aannemelijker dat een respondent contact 
opneemt met de bank wanneer hij een lineaire of aflossingsvrije hypotheek heeft, zware schade 
heeft en wanneer hij een levensverzekering heeft. Tegelijkertijd vinden we dat een echtpaar met 
(thuiswonende) kinderen veel vaker contact opneemt met de bank dan een echtpaar zonder 
(thuiswonende) kinderen, en dat een respondent in een woonboerderij minder vaak contact 
zoekt met de hypotheekverstrekker dan een respondent in een andere woonvorm. Ten slotte is 
er aanleiding om te stellen dat een respondent vaker contact opneemt met de 
hypotheekverstrekker wanneer hij meer dan één hypotheek heeft. Opvallend is dat klanten van 
de Rabobank vaker contact opnemen met hun hypotheekverstrekker. Minder dan de helft van 
de groep die contact heeft gehad vond dat de hypotheekverstrekker (enigermate) begrip had 
voor hun problemen of zorgen, en de bereidheid om mee te denken werd nog weer iets minder 
vaak gesignaleerd. Zorgen konden slechts in enkele gevallen, en dan nog alleen ten dele, worden 
weggenomen. Bij een op de vijf respondenten droeg de hypotheekverstrekker (meestal ten dele) 
bij aan een oplossing. Uit de toelichtingen die in de enquête worden gegeven blijkt dat 
respondenten vooral zien dat banken de regels volgen en weinig kunnen doen, sommige 
respondenten hebben daar begrip voor, andere vinden dat banken meer kunnen doen. Iets meer 
dan de helft van de respondenten die contact heeft gehad is (dan ook) ontevreden over de 
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uitkomsten er van, en dat lijkt vaker het geval te zijn bij aflossingsvrije en overige 
hypotheekvormen. De mate waarin men tevreden is over het contact is bij alle 
hypotheekverstrekkers min of meer gelijk.  
 
Visie op achtergronden en door respondenten aangedragen oplossingen (hoofdstuk 8) 
In de interviews hebben de respondenten naast hun opvattingen en ervaringen verbonden aan 
hypotheken ook veel informatie gegeven over hun visie op de aardbevingsproblematiek en over 
de oplossingen die zij daarvoor zien. 
Voor een deel worden positieve ervaringen met de schadeafhandeling gemeld, maar wat 
overheerst zijn opmerkingen over willekeur, stroperigheid en het gevoel niet rechtvaardig 
behandeld te worden. Er is weinig vertrouwen in de NAM of de overheid/NCG, en men vindt dat 
de rechter nog het meest oog heeft voor de belangen van eigenaren van woningen in het gebied. 
De situatie wordt soms laconiek of met berusting, maar vaak ook met boosheid en toenemende 
zorgen beleefd, zeker nu de tijd voortschrijdt en er (te) weinig wordt gedaan om problemen op te 
lossen. Maar het is goed dat er organisaties als GBB en WAG zijn die voor de belangen van de 
inwoners van het gebied opkomen.  
 
Suggesties voor oplossingen zijn het substantieel (of mogelijk geheel) verminderen van de 
gaswinning. NAM en overheid zullen over de brug moeten komen, maar juridische procedures 
blijven een belangrijk instrument. Daarnaast is er hoop dat het aangekondigde Instituut 
Mijnbouw schot in de zaak kan brengen. Onderzoek en kennis moeten bij onafhankelijke 
instituten worden ondergebracht, en het gaat niet alleen om compensatie voor schade en 
versterking, maar ook om een breder perspectief voor de regio. Er moet een goede 
opkoopregeling komen, en daarnaast zouden banken zich soepeler moeten opstellen als mensen 
in problemen zijn gekomen.  
 

C. Aanbevelingen 
 
Onze aanbevelingen sluiten aan bij de conclusies uit bovenstaande samenvatting. We hebben 
aangegeven welke partij(en) naar ons inzicht aan zet zijn om iets met een aanbeveling te doen. 
 
Moeilijke verkoopbaarheid en waardedaling als gevolg van mijnbouwschade zijn de structurele 
oorzaak van problemen met hypotheken in het aardbevingsgebied. Er liggen veel voorstellen en 
suggesties om hier iets aan te doen, vooral gericht aan NAM, het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, en de NCG. Denk aan de instelling van een schadefonds, een opkoop- en 
garantieregeling, compensatie van waardeverlies, verbetering van de positie van eigenaren in 
het versterkingsproces, een respectvolle benadering van gedupeerden, financiële en technisch/ 
inhoudelijke ondersteuning om de gang naar de rechter beter mogelijk te maken. Steeds gaat het 
daarbij om twee elkaar versterkende effecten: een reële oplossing voor de problemen van 
individuele burgers, die hun materiele zorgen en wegneemt en daarmee ook oorzaak van veel 
stress - en daarnaast het bieden van kaders voor het beter functioneren van de woningmarkt. 
We halen enkele punten naar voren die binnen een breder pakket maatregelen van bijzondere 
betekenis zijn voor woningbezitters met een hypotheek. 
 
• Een goede regeling voor afhandeling van hypotheekproblemen bij eigenaren die te maken 

krijgen met versterking en/of sloop, op basis van evaluatie van eerste projecten in 
Loppersum en Opwierde. Banken en NCG moeten beleidsregels en contracten uitwerken en 
in maatschappelijk debat brengen die toegesneden zijn op de specifieke situaties die zich 
kunnen voordoen bij versterken dan wel sloop/nieuwbouw van met hypotheek belaste 
woningen.  
 

• Aan banken die hypotheken verstrekken doen we de aanbeveling met (meer) begrip op de 
specifieke omstandigheden van hypotheeknemers in het aardbevingsgebied te reageren. Het 
is belangrijk dat banken naar hun cliënten uitstralen dat het delen van zorgen en problemen 
het startpunt is voor het vinden van oplossingen. Maar ook de aanbeveling dat banken die 
hypotheken verstrekken in het aardbevingsgebied er waar dat nodig is collectief voor zorgen 
dat zij meer ruimte krijgen om cliënten in deze bijzondere omstandigheden tegemoet te 
komen met specifieke regelingen en bepalingen. In nader overleg tussen GBB, Gasberaad, 
Vereniging Eigen Huis (VEH) en de banken kan hiervoor de eerste stap gezet worden.  
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• Het gevonden verband tussen kenmerken van de situatie of de persoon en emotionele 
gevolgen benadrukt de noodzaak van maatwerk in voorlichting en ondersteuning van 
personen die aan de gaswinning gerelateerde problemen of zorgen hebben over hun 
hypotheek. Hierbij kan Stut en Steun - het samenwerkingsverband van de Groninger Bodem 
Beweging en Gasberaad - een rol vervullen, maar een andere mogelijkheid is dat de GBB zelf 
focusgroepen organiseert. Samenwerking en afstemming met Vereniging Eigen Huis ligt 
voor de hand. De banken kunnen een rol vervullen bij deskundigheidsbevordering van 
personen die ondersteuning bieden. 

 
• Het wegnemen van belemmeringen voor verhuur van moeilijk te verkopen woningen werkt 

mobiliteit in de regionale woningmarkt in de hand, en kan de pijn van dubbele woonlasten 
verzachten. Daarom de aanbeveling om nader onderzoek te doen naar mogelijkheden van en 
problemen bij (tijdelijke) verhuur. Houd de toepassing van de Leegstandswet, 
hypotheekrenteaftrek en voorwaarden van hypotheekverstrekkers tegen het licht en bezie of 
(beter) maatwerk mogelijk is. Een verkenning zou opgezet kunnen worden door NCG in 
samenwerking met Ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën, waarbij stevige 
inbreng nodig is van belanghebbenden/ervaringsdeskundigen uit de regio, makelaars, 
banken, hypotheekadviseurs en VEH. Het doel is praktijkregels en instrumenten te 
ontwikkelen en te toetsen, en waar nodig de wet- en regelgeving aan te passen. 

 
• De betekenis van de NHG voor hypotheeknemers die aan de grens van hun financiële 

mogelijkheden zitten is (ook) in dit onderzoek aangetoond. Daarom is het jammer dat 
slechts een relatief klein deel van de respondenten in dit onderzoek NHG heeft afgesloten. 
De GBB kan in samenwerking met VEH en Stut en Steun streven naar intensiever en 
structureel contact met het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Daar is al ervaring in 
het omgaan met eigenaren met hypotheekproblemen, om waar nodig tijdig met de eigenaar 
en bank in gesprek te gaan over manieren om te zorgen dat financiële problemen tot 
beheersbare proporties worden teruggebracht en niet leiden tot gedwongen verkoop1 (zie 
Jaarverslag WEW (2016)). Mogelijk kan dit contact ook suggesties opleveren voor 
verbetering of intensivering van deze aanpak. 

 
Een vervolgstap kan zijn dat de genoemde organisaties die zich inzetten voor de 
belangen van gedupeerde eigenaren – waarbij voor dit onderdeel van de problematiek 
rond hypotheken ook Stichting WAG zou kunnen aansluiten – contact zoeken met 
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) om beter in beeld te brengen hoe de 
deelname aan NHG onder alle hypotheeknemers in het aardbevingsgebied is, en hoe 
deze participatiegraad verhoogd kan worden.  
 
Een aanbeveling die nog verder gaat is om te verkennen of het met medewerking (en 
garantstelling) van de rijksoverheid mogelijk om alle hypotheeknemers in het 
aardbevingsgebied alsnog de faciliteit te bieden om deel te nemen in de NHG. Dat zou 
onderdeel kunnen worden van het genoemde pakket maatregelen om eigenaren meer 
zekerheid te geven en het vertrouwen in een goed functionerende woningmarkt te 
herstellen, en medewerking van de NCG is hierbij essentieel. 
 
Uiteraard is het niet de bedoeling dat de NHG in welke vorm dan ook direct of indirect 
compensatie biedt voor waardeverliezen die door NAM vergoed moeten worden. Dat 
aspect moet nadrukkelijk in de verkenning worden meegenomen. Banken en Stichting 
WEW zouden hun risico kunnen berekenen en een claim leggen bij NAM: het is niet 
goed te verdedigen dat door gaswinning geïnduceerde risico’s in de 
hypotheekportefeuille worden verhaald op algemene risicofondsen zoals NHG. 
 

• Als er als uitkomst van de rechtszaak van Stichting WAG tegen NAM een regeling komt die 
het actuele waardeverlies als gevolg van aardbevingen voor alle eigenaren (ook voor 
eigenaren die niet verkopen) compenseert, geven wij de partijen die deze regeling opstellen 
in overweging te verkennen of het mogelijk is daarin bepalingen op te nemen die het 
aantrekkelijk maken om het compensatiebedrag aan te wenden voor gedeeltelijke aflossing 
van de hypotheekschuld. 

                                                             
1 Zie Jaarverslag WEW 2016 pag 14 
https://www.nhg.nl/Portals/0/Documenten/Publicaties/WEW%20Jaarverslag%202016.pdf  

https://www.nhg.nl/Portals/0/Documenten/Publicaties/WEW%20Jaarverslag%202016.pdf
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1 Inleiding 
1.1 Eerdere onderzoeken 
De gevolgen van aardbevingen voor woongenot en woningmarkt zijn al in veel onderzoeken in 
beeld gebracht. De strekking van de uitkomsten van deze onderzoeken is dat voor veel 
woningbezitters in Groningen het woongenot wordt aangetast door (de gevolgen van) 
aardbevingen als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Woningbezitters merken dat zij hun woning 
moeilijker kunnen verkopen, en ervaren naar eigen zeggen een negatief prijseffect. De mate 
waarin er sprake is van waardedaling is van veel specifieke omstandigheden afhankelijk en is 
nog niet op een bevredigende manier statistisch in beeld gebracht. Het is bijvoorbeeld niet 
bekend wat het waardeverlies is bij woningen die niet verkocht (kunnen) worden. Bestaand 
onderzoek naar woningen die daadwerkelijk verkocht zijn, wijst in de richting van een 
bandbreedte tussen 2% en 4% negatief prijseffect dat aan aardbevingsrisico kan worden 
toegeschreven, gemiddeld over het aardbevingsgebied (Derksen 2017).  
 
1.2 Focus en opzet van dit onderzoek 
De negatieve invloed van aardbevingen op de woningmarkt kan ook specifieke gevolgen hebben 
voor woningeigenaren die een hypotheek hebben. Het bestuur van de Groninger Bodem 
Beweging (hierna: GBB) krijgt daar met regelmaat signalen over, bijvoorbeeld van mensen die 
hun hypotheek niet kunnen vernieuwen. Maar in de eerder genoemde onderzoeken is nooit 
specifiek aandacht geweest voor de relatie tussen aardbevingen en (problemen met) 
hypotheken. Daarom heeft de Rijksuniversiteit Groningen (hierna: RuG) in samenwerking met 
de GBB een verkennend onderzoek uitgevoerd onder de leden van de GBB die een eigen woning 
bezitten in de provincie Groningen. Het doel van het onderzoek is te achterhalen welke 
problemen deze eigenaren ervaren of verwachten met hun hypotheek, wat de gevolgen daarvan 
zijn voor hun persoonlijk leven, welke factoren het voorkomen en deze problemen beïnvloeden, 
en wat deze eigenaren vinden van de manier waarop hypotheekverstrekkers reageren als zij hun 
probleem aan de orde stellen. 
 
1.3 Conceptueel model 
Op basis van gesprekken met verschillende betrokkenen hebben wij voor dit onderzoek een 
eenvoudig conceptueel model gemaakt. De essentie daarvan is dat hypotheekproblemen zich in 
verschillende vormen kunnen voordoen, en dat mate waarin dat (kan) gebeuren van vier soorten 
factoren afhangt: 

- de ontwikkeling van de waarde van het onderpand in relatie tot de hypotheekschuld; 
- de rentestand; 
- (wijziging in) persoonlijke omstandigheden; 
- de vorm en voorwaarden van de hypotheek. 

De laatste factor kan ook gezien worden als een tussenliggende factor, die bepaalt in hoeverre 
een wijziging in een van de eerder genoemde factoren de kans op problemen met de hypotheek 
vergroot. Zo heeft de rentestand bijvoorbeeld geen invloed als een hypotheek een lange 
rentevaste periode kent.  
 
De aanleiding voor dit onderzoek is de negatieve ontwikkeling van de waarde van een groot 
aantal panden als gevolg van gaswinning in Groningen, en deze ‘aardbevingsimpact’ verschilt 
naar gebied. De verwachting is dan ook dat problemen vaker zullen worden gemeld als de 
aardbevingsimpact groter is. Bovendien kunnen we controleren voor het type woning, de WOZ- 
waarde2 en de mate waarin sprake is van schade. 
 
De invloed van de rentestand kan met dit onderzoek niet bepaald worden, omdat we in verband 
met privacy gevoeligheid niet hebben gevraagd naar de hoogte van de schuld en het 
rentepercentage. Dat is geen onoverkomelijke tekortkoming, omdat de rente vrij constant en 
laag is geweest over de afgelopen vijf jaar.  

                                                             
2 Daarbij merken we op dat de WOZ waarde geen zuivere of objectieve maatstaf is om de waarde 
van woningen aan af te meten of te vergelijken. Sommige gemeenten hebben de WOZ-waarde 
verlaagd om rekening te houden met het effect van aardbevingen, maar gemeenten doen dit niet 
allemaal op de zelfde manier. 
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Voor wat persoonlijke omstandigheden betreft is alleen3 de leeftijd en de samenstelling van het 
huishouden gevraagd.  
De vorm en voorwaarden van de hypotheek zijn aan de hand van verschillende kenmerken in 
beeld gebracht. 
  
1.4 Leeswijzer 
Na dit inleidende hoofdstuk wordt eerst beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd (hoofdstuk 
2). Daarna bespreken we de kenmerken van de respondenten, van hun woningen, en op grond 
daarvan laten we zien in welke mate het onderzoek representatief is. Het tweede deel van 
hoofdstuk 3 geeft informatie over de hypotheken die de respondenten hebben. Vervolgens biedt 
hoofdstuk 4 een overzicht en analyse van de problemen die respondenten hebben of verwachten 
met hun hypotheek. In hoofdstuk 5 wordt duidelijk welke oorzaken men aanwijst voor de 
problemen, en hoofdstuk 6 geeft een beeld van de gevolgen die problemen of zorgen rond de 
hypotheek hebben voor het persoonlijk leven van de deelnemers aan het onderzoek. Hoofdstuk 
7 laat zien hoe de problemen aan de orde komen in de communicatie tussen hypotheeknemers 
en de verstrekkers van hypotheken. Het laatste hoofdstuk geeft inzicht wat in de ogen van de 
geïnterviewde personen de bredere context van de aardbevingsproblematiek is, en welke 
oplossingen zij zien om hun problemen te verminderen of weg te nemen. De samenvatting, 
conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn als eerste onderdeel van het rapport 
opgenomen. In de bijlagen staan naast de tekst van de enquête een groot aantal tabellen en de 
details van de statistische toetsen die voor de analyse zijn gemaakt.  
  

                                                             
3 De mate van detail waarin naar persoonlijke kenmerken is gevraagd is afgestemd met de GBB. 
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2 Methode 
2.1 Enquête 
Uit een oogpunt van kostenbesparing en gemak voor de gebruikers is een digitale vragenlijst 
verzonden. Voor het aanmaken, beheren en rapporteren van de uitkomsten van deze enquête is 
Qualtrics software gebruikt. De vragenlijst is opgesteld door de onderzoekers in samenspraak 
met de werkgroep hypotheken van de GBB, en bovendien voorgelegd aan deskundigen 
werkzaam bij een hypotheekbank. Alle gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve 
vragenlijst. De vragen in de enquête waren ingedeeld in zeven blokken (een volledige kopie is te 
vinden in bijlage 1): 

- Een introductie over de achtergrond van het onderzoek en de opzet van de enquête.  
- Een vraag naar het al dan niet in bezit hebben van een woning in de provincie 

Groningen.  
- Een vraag naar het al dan niet hebben van één of meerdere hypotheken op de 

betreffende woning.  
- Een verkenning van de problemen rond de hypotheek. 
- Vragen over aanvullende informatie met betrekking tot de hypotheek, de woning, en 

persoonlijke omstandigheden. 
- Informatie over de verwerking van de uitkomsten. 
- Een vraag over de bereidheid om mee te werken aan een interview.  

 
De vragenlijst is door de secretaris van de GBB met een begeleidende brief (zie bijlage 2) per 
mail verzonden aan alle leden met een woonadres in de provincie Groningen, met een anonieme 
link naar de vragenlijst. De openingsvragen waren erop gericht alleen die respondenten te 
selecteren die eigenaar zijn van een woning (in sommige gevallen met een werkfunctie) en/of 
bedrijfspand in de provincie Groningen, en een hypotheek hebben. In totaal zijn er 784 
ingevulde enquêtes ontvangen. Hiervan zijn 151 vragenlijsten echter niet compleet ingevuld. Van 
de overgebleven 633 enquêtes hebben 117 aangegeven geen huis en/of bedrijfspand te bezitten 
in de provincie Groningen of geen hypotheek te hebben op hun huis/bedrijfspand. Omdat dit 
onderzoek zich richt op huiseigenaren in Groningen en hun hypotheekproblemen zijn deze 
enquêtes niet meegenomen in de analyse. De uiteindelijk respons komt daarmee op 516 
ingevulde vragenlijsten.  
 
2.2  Interviews 
De uitkomsten van de vragenlijst zijn (ook) gebruikt om respondenten te selecteren voor een 
aantal semigestructureerde interviews. Uit het totale aantal van 516 bruikbare beantwoorde 
vragenlijsten waren 166 respondenten bereid mee te werken aan een interview, hieruit zijn 15 
eigenaren geselecteerd, met als belangrijkste selectiecriterium een brede spreiding naar de aard 
van het probleem met hypotheken. Tabel 2-1 laat zien welke onderwerpen centraal stonden in de 
interviews. Daarnaast is gelet op spreiding naar woonplaats, mate van aardbevingsimpact, 
leeftijd, en woningwaarde. Een (geanonimiseerd) overzicht van de geïnterviewden met enkele 
achtergrondkenmerken staat in bijlage 3. Doel van de interviews was om beter inzicht te krijgen 
in de achtergronden en overwegingen van de respondenten. De werkgroep hypotheken heeft 
met de geselecteerde respondenten contact opgenomen om een afspraak te maken voor het 
interview. De interviews zijn afgenomen door twee onderzoekers, waar bij de een het gesprek 
voerde en de ander aantekeningen maakte. Uit een oogpunt van kostenbesparing is er voor 
gekozen de interviews niet letterlijk te transcriberen, maar direct te verwerken in een 
interviewverslag. Alle geïnterviewden hebben toestemming gegeven om een geluidsopname van 
het interview te maken, waar nodig is deze gebruikt om details in het interviewverslag te 
checken. De verslagen zijn ter accordering voorgelegd aan de respondenten, en hun eventuele 
opmerkingen zijn verwerkt in een definitief verslag. Deze verslagen zijn op twee manieren als 
bron voor deze rapportage is gebruikt. Fragmenten uit de verslagen zijn verspreid in deze 
rapportage opgenomen als onderbouwing, ondersteuning of illustratie van de thema’s die in de 
interviews aan de orde zijn gekomen. Daarnaast is de rijke inhoud van de verzameling verslagen 
als geheel ook gebruikt om een kwalitatief beeld te schetsen van de opvattingen en ervaringen 
van de respondenten over hoe de gaswinning doorwerkt in hun bestaan als eigenaar van een 
woning in het aardbevingsgebied. Ook laten we zien op welke manieren zij vinden dat een 
bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van hun problemen.  
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Eerste 
selectiecriterium 

Tweede selectiecriterium 

Verwacht 
hypotheekprobleem 
op korte termijn 
(11) 

Onder water: hypotheekschuld hoger dan WOZ-waarde (2) 

Onder water: hypotheekschuld hoger dan geschatte verkoopwaarde (1) 

Onvoldoende onderpand voor toekomstige investeringen en 
verzekeringen (2) 

Interessante opmerkingen over Bijzonder Beheer (1) en 
Opeetconstructie (1) 

Type hypotheek: Gecombineerde hypotheek (1) en Spaarhypotheek (1) 

Hypotheeklasten niet te betalen (1) 

Recente verkoop (1) 

Verwacht 
hypotheekprobleem 
op lange termijn (4) 

Onder water (2) 

Verwachte restschuld na verkoop (1) 

Aflossingsvrije hypotheek (1) 

Tabel 2-1: De gebruikte criteria voor het selecteren van interviewrespondenten. 
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3 Kenmerken respons en representativiteit  
In dit hoofdstuk laten we zien hoe groot de respons is geweest en wat de kenmerken van de 
respondenten zijn. Aan de hand daarvan doen we ook uitspraken in hoeverre de uitkomsten van 
de enquête representatief zijn voor de totale populatie woningeigenaren met hypotheken in het 
aardbevingsgebied. 
 
3.1 Kenmerken respondenten 
Als eerste een overzicht van de kenmerken van de respondenten. Gevraagd is naar geboortejaar 
en type huishouden. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 60,3 jaar (mediaan is 61 
jaar). Wat betreft huishoudenstype is bij 81,59% sprake van een meerpersoonshuishouden, 
16,86% woont alleen. In Tabel 3-1 is de verdeling van type huishouden uitgezet tegen 
leeftijdsgroepen. Voor een aantal nadere analyses hebben we de respondenten ingedeeld in 4 
leeftijdsgroepen: jonger dan 50, 50-60, 60-70 en ouder dan 70 jaar. 
 

 Alleen- 
staand 

(Echt)paar met  
thuiswonende  
kinderen 

(Echt)paar zonder 
(thuiswonende) 
kinderen 

Eén ouder met  
thuiswonende  
kinderen 

Rij totaal 

Jonger dan 40 2 14 0 0 16 

40 - 49 jaar 6 37 10 4 57 

50 - 59 jaar 20 50 68 8 146 

60 - 69 jaar 42 15 130 3 190 

Ouder dan 70 18 2 71 1 92 

Kolomtotaal 88 118 279 16 501 

Tabel 3-1: Overzicht respondenten naar leeftijd en type huishouden. 

3.2 Kenmerken van de woning 
Alle woningen zijn koopwoningen. De locatie van de woningen van de respondenten laten we 
zien aan de hand van de door hen opgegeven postcode (in 4 posities) (voor een kaartbeeld zie 
kaart 1 op pagina 24). In Tabel 3-2 staat het aantal respondenten per gemeente (verdeeld naar 11 
aardbevingsgemeenten, stad Groningen, Haren, overig provincie Groningen.  
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Gemeente Frequentie Gemeente Frequentie 

Aardbevingsgemeenten 445 Ten Boer 34 

Appingedam 35 Winsum 21 

Bedum 22 Groningen (stad) 19 

De Marne 20 Haren 1 

Delfzijl 44 Overig Groningen 28 

Eemsmond 68 Bellingwedde 3 

Hoogezand-Sappemeer 26 Leek 2 

Loppersum 107 Oldambt 15 

Menterwolde 11 Veendam 4 

Slochteren 57 Zuidhorn 4 

Totaal  493   

Overig 22   
Tabel 3-2: Verdeling van de respondenten over de gemeenten. 

In Tabel 3-3 zien we de verdeling van de respons naar type woning. Het merendeel van de 
respondenten heeft een vrijstaande woning. Tevens geven 28 respondenten aan een ‘overig 
woningtype’ te hebben: het gaat dan bijvoorbeeld om een hoekwoning, een voorhuis van een 
boerderij, een camping met bedrijfsgebouwen, of een verbouwde school. Ongeveer 4% van de 
respondenten heeft een bedrijfspand, vrijwel altijd gecombineerd met een woonfunctie.  
 

Type woning Frequentie 

Appartement 7 

Bedrijfspand 1 

Bedrijfspand met woning 19 

Geschakelde woning in rij 31 

Twee-onder-een kap 56 

Vrijstaand woonhuis 314 

Woonboerderij 58 

Overig 28 

Totaal 514 
Tabel 3-3: Verdeling respons naar type woning.  

In Tabel 3-4 zien we de verdeling van de respons naar bouwjaar: we hebben bouwjaar 
geclassificeerd volgens de methodiek van het CBS, dat twaalf bouwjaarklassen onderscheidt. De 
meeste respondenten hebben een woning die tussen 1850 en 1945 gebouwd is, terwijl ongeveer 
15% van de respondenten een woning uit de periode 1995-2015 heeft. De rechterkolom van tabel 
4 geeft de vergelijking met het bouwjaar van woningen in de gemeenten van onze responsgroep. 
Daarbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat de CBS cijfers betrekking hebben op alle 
eengezinswoningen, en niet alleen op koopwoningen. Voor de tweede wereldoorlog zijn vrijwel 
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alle eengezinswoningen in opdracht van particulieren gebouwd. In de naoorlogse jaren tot 1980 
zijn ook veel sociale huurwoningen als eengezinswoning gebouwd. Het percentage eengezins- 
koopwoningen in die bouwjaarklassen (waarmee we de respons willen vergelijken) zal dus 
aanzienlijk lager zijn dan het totale percentage eengezinswoningen. Een voorzichtige conclusie 
is dat in de respons de vooroorlogse woningen oververtegenwoordigd zijn, en woningen uit de 
periode 1945-1980 ondervertegenwoordigd. Bij een aantal van onze nadere analyses zullen we 
de woningen verdelen in drie bouwjaarklassen, te weten bouwjaar tot 1945, bouwjaar 1945 - 
1985, bouwjaar na 1985.  
 

Bouwjaar Frequentie CBS (alle eengezinswoningen) 

1000-1850 14 (2,8%) 0,6% 

1850-1905 79 (15,6%) 6,2% 

1905-1925 81 (16,0%) 8,6% 

1925-1945 110 (21,7%) 11,5% 

1945-1955 18 (3,5%) 3,5% 

1955-1965 19 (3,7%) 8,6% 

1965-1975 34(6,7%) 18,6% 

1975-1985 39 (7,7%) 15,4% 

1985-1995 37 (7,3%) 10,0% 

1995-2005 54 (10,7%) 10,5% 

2005-2015 22 (4,3%) 5,7% 

Totaal 507  
Tabel 3-4: Verdeling respons naar bouwjaar, vergeleken met CBS statistieken. 

De waarde volgens de waardering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) is naar opgaven van de 
respondenten gemiddeld 201.962 euro (mediane WOZ-waarde is 189.000 euro). Tabel 3-5 toont 
de verdeling van WOZ-waardes in vijf klassen. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de 
respondenten een woning heeft met een WOZ-waarde tussen de € 150.000 en € 300.000. Dit 
blijkt ook uit Figuur 3.1 waar het staafdiagram de grootste pieken vertoont. De WOZ-waarden in 
het responsbestand lijken redelijk normaal verdeeld, al zijn er wat uitschieters aan de 
rechterzijde en leunt de piek wat naar de linkerkant van het diagram. Het feit dat de mediaan 
lager is dan het gemiddelde is ook indicatief voor de aanwezigheid van een aantal uitschieters 
aan de hoge kant wat betreft WOZ-waarde. Voor een aantal van onze analyses zullen we de 
woningen indelen in vier WOZ-waarde klassen: goedkope woningen (tot 150.000), middel dure 
woningen (150-200.000), duurdere woningen (200-300.000) en dure woningen (meer dan 
300.000). 
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WOZ-waarde groepen Frequentie 

Minder dan € 100.000 18 

€ 100.000 tot € 150.000 99 

€ 150.000 tot € 200.000 150 

€ 200.000 tot € 300.000 157 

Meer dan € 300.000 54 

Totaal 478 
Tabel 3-5: Verdeling respons naar WOZ-waarden. 

 
Figuur 3.1: Verdeling van de WOZ-waarden in het responsbestand. 

Als laatste kenmerk kijken we naar de mate waarin de woningen van de respondenten te maken 
hebben (gehad) met de impact van aardbevingen. Uit Tabel 3-2 bleek al dat 86% van de 
respondenten een woning heeft die ligt in de 11 erkende aardbevingsgemeenten. Deze variabele 
is daarom weinig onderscheidend, ook omdat de invloed van aardbevingen binnen deze 
gemeenten nog sterk verschilt. Daarom gebruiken we twee andere variabelen: het percentage 
schade-meldingen per gebied, en de schade aan de individuele woning. 
 
De eerste maat voor impact is het percentage erkende schademeldingen in het postcodegebied 
waar de woning staat4. De spreiding daarin is groot, en varieert tussen 0% (Ulrum) en 100% 
                                                             
4 Deze variabele is eerder bepaald door De Kam (2016) op basis van het onderzoek dat OTB in 
januari 2016 publiceerde. Deze variabele is gedefinieerd als het percentage woningen waar tot 
juli 2015 ten minste één door de NAM/CVW erkende schademelding is geregistreerd. Uiteraard 
verandert dit percentage in de tijd. De meest recente openbaar toegankelijke publicatie met het 
percentage schademeldingen per postcodegebied is van Atlas voor gemeenten (2017). Deze 
toont echter alleen de gebieden met meer dan 20% schademeldingen. Ook de definitie is anders, 
namelijk alle erkende meldingen gedeeld door het aantal woonverblijven volgens de BAG. Voor 
de gebieden waar beide variabelen bekend zijn (ongeveer 42.000 van de 112.000 woningen in 
het bestand volgens De Kam (2016) blijkt de Atlas variabele zoals verwacht mag worden hoger te 
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(Toornwerd), in onderstaande tabel zien we de verdeling naar klassen. Gekozen is voor een 
klassenindeling in drie ongeveer even grote groepen op basis van het onderzoek van De Kam en 
Mey (2017), met als grenzen: laag (minder dan 27% schademeldingen), midden (tussen 27 en 
51% schademeldingen) en hoog (meer dan 51% schademeldingen). Een volledig overzicht van de 
respons per postcodegebied en per gemeente is opgenomen in bijlage 4. 
 

Schademeldingspercentage Frequentie (% van totaal) 

Minder dan 27%  99 (19%) 

27-51% 191 (37%) 

Meer dan 51% 134 (37%) 

Onbekend 36 (7%) 

Totaal 516 
Tabel 3-6: De verdeling van de respons naar schademeldingspercentage volgens De Kam (2016).  

Naast deze (min of meer) objectieve maat voor de aardbevingsimpact gebruiken we een tweede 
variabele. De respondenten hebben aangegeven of hun woning schade heeft (gehad) door 
aardbevingen, en of zij deze als lichte dan wel zware schade omschrijven. Slechts bij 27 
respondenten (5%) was er in het geheel geen sprake van schade.  
 

Mate van schade Frequentie (% van totaal) 

Geen 27 (5%) 

Lichte schade 331 (64%) 

Zware schade 134 (26%) 

Weet niet 22 (4%) 

Totaal 514 
Tabel 3-7: Mate van schade aan het pand zoals aangegeven door de respondenten. 

De meeste respondenten hebben aangegeven lichte schade te hebben, en 26% rapporteert zware 
schade aan de woning. Tabel 3-7 geeft een overzicht. Bij nadere analyse van onze gegevens blijkt 
dat er binnen de responsgroep slechts een zwak en niet significant verband (ρ = 0,013) bestaat 
tussen de mate waarin respondenten schade aan hun woning hebben en het percentage 
schademeldingen in het postcodegebied waar hun woning staat. Een deel van de verklaring voor 
deze op het eerste gezicht onverwachte uitkomst kan zijn dat het percentage schademeldingen 
dat wij hanteren geen onderscheid maakt of er één dan wel meerdere keren schade aan een 
woning is gemeld en geaccepteerd, en ook niet hoe zwaar deze schade is. 
  

                                                                                                                                                                                   
liggen, gemiddeld ligt de Atlas variabele 2,6 keer hoger dan de OTB variabele voor het 
percentage schademeldingen zoals opgenomen in De Kam (2016). Een bovengemiddeld groter 
verschil tussen de Atlas en de OTB variabele zien we in de gemeenten Menterwolde, Hoogezand-
Sappemeer en Groningen, en een naar verhouding kleiner verschil in Loppersum, Eemsmond, 
Ten Boer en Winsum. Dit correspondeert met aanwijzingen dat het zwaartepunt van de 
bevingen zich naar het zuiden verplaatst, de eerstgenoemde gemeenten zijn ook pas later aan de 
set ‘erkende’ aardbevingsgemeenten toegevoegd. Op grond van de beschikbaarheid van data is 
gekozen is voor de variabele volgens De Kam (2016). 



 
 

 

 
 

Gegijzeld in eigen huis  › 22 
 

Mate van schade 
Schadereparatie 

Geen Lichte schade Zware schade Weet niet Rijtotaal 

Ja - 213 47 -     260 

Nee - 103 81 -     184 

Dat weet ik niet /  
wil ik liever niet zeggen 

- 11 3      14 

Niet van toepassing 27 4 3 22     56 

Kolomtotaal           27 331 134 22  514 
Tabel 3-8: Mate van schadereparaties, afgezet tegen de aard van de schade. 

Respondenten hebben ook aangegeven of de schade al gerepareerd is. Bovenstaande Tabel 3-8 
geeft het overzicht. De uitkomsten zijn gegroepeerd naar de mate waarin sprake is (geweest) van 
schade. Het blijkt dat lichte schades (64%) vaker gerepareerd zijn dan zware schades (35,8%). 
Dit kan er mee te maken hebben dat zware schades vaker nog in procedure zijn, of dat bij zware 
schades minder vaak het gehele geclaimde bedrag wordt uitgekeerd. Anderzijds is het mogelijk 
dat juist lichte schades nog niet gerepareerd zijn omdat deze niet worden gemeld of worden 
‘opgespaard’. Zo heeft respondent 11 de schade nog niet gemeld, maar maakt zich weinig zorgen 
over de toekenning van een herstelbedrag omdat “het [herstelbedrag] toch zo laag ligt”. Het 
aandeel respondenten dat schade zegt te hebben ligt hoger dan in het onderzoek naar 
verkoopervaringen (De Kam en Mey 2017), en er wordt ook vaker zware schade vermeld. Dit kan 
in ieder geval voor een deel verklaard worden doordat voor het onderzoek naar 
verkoopervaringen alle Groningers benaderd zijn die hun woning te koop hadden staan, en het 
is aannemelijk dat de kans dat deze mensen schade hebben kleiner is dan bij de leden van de 
GBB. Ook het hogere aandeel vooroorlogse woningen in de respons op ons onderzoek kan 
meespelen. 
 
3.2.1 Representativiteit 
Aan de hand van de in de enquête opgenomen gegevens over de respondenten en hun woningen 
kunnen we iets zeggen over de representativiteit van de respons. 
 
Ten eerste de leeftijd van de respondenten. Tabel 3-9 geeft de vergelijking met de leeftijd van 
eigenaren van woningen in de provincie Groningen. Er blijkt in de respons sprake te zijn van een 
oververtegenwoordiging van oudere eigenaren, voor een deel hangt dat samen met het lage 
aantal respondenten uit de stad Groningen. In de stad Groningen wonen ten opzichte van de 
provincie Groningen relatief meer hoofdbewoners jonger dan 35 jaar (18,48% ten opzichte van 
13,36%) en tussen de 35 en 45 jaar (27,57% ten opzichte van 20,40%) en minder hoofdbewoners 
in de overige leeftijdsgroepen. Toch verklaart dit niet het hele verschil, zoals blijkt bij 
vergelijking van de percentages tussen haakjes in tabel 3-9, die de verdeling exclusief de stad 
Groningen laten zien. 
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Leeftijd hoofdbewoner/ 
respondent in provincie 

Responsbestand (2017) CBS (2012)  

Jonger dan 35 jaar 1,00% (1,24%) 13,36% (11,84%) 

35 tot 45 jaar 6,18% (5,60%) 20,40% (18,28%) 

45 tot 55 jaar 18,53% (19,29%) 23,83% (24,72%) 

55 tot 65 jaar 37,45% (36,93%) 21,48% (23,24%)  

65 tot 75 jaar 33,47% (33,61%) 13,62% (14,62%) 

75 jaar of ouder 3,39% (3,32%) 7,32% (7,31%) 

Tabel 3-9: Verdeling leeftijd huiseigenaren in de provincie Groningen tussen responsbestand en data van 
Statline (2017) Tussen haakjes staan de percentages voor de provincie minus de gemeente Groningen. 

Wanneer we kijken naar het aantal aan GBB leden verstuurde enquêtes per PC-4 gebied ten 
opzichte van het totaal aantal woningen in die gebieden, zien we dat er relatief meer enquêtes 
zijn verstuurd naar zwaarder getroffen postcodegebieden. Dat blijkt ook uit onderstaande Tabel 
3-10. Dat is verklaarbaar omdat het aannemelijk is dat in zwaarder getroffen gebieden meer 
mensen lid zijn van de GBB.  
 

Schademeldings
percentage 

Aantal 
verzonden 
enquêtes 
(gemiddeld) 

Respons in 
procenten van 
aantal 
aangeschreven 
GBB leden  

Aantal 
koopwoningen 
(gemiddeld) 

Enquêtes 
per 
koopwoning 

Respons per 
koopwoning 

Minder dan 27% 13,9 20,1% 1.008 0,0219 0,00466 

27% - 51% 36,0 20,7% 6.834 0,0670 0,0126 

51% of meer 28,4 15,3% 206 0,1764 0,0254 

Tabel 3-10: responsgehalte uitgezet tegen het schademeldingspercentage op PC-4 niveau. 

Wanneer we vervolgens ook de respons uitzetten tegen het schademeldingspercentage, vinden 
we een negatief (r = -0,207) en significant verband tussen deze twee variabelen. Daaruit kunnen 
we opmaken dat de respons als percentage van het aantal benaderde GBB leden lager is 
naarmate het percentage schademeldingen toeneemt. Maar dit zegt nog niet zo veel over de 
mogelijke samenhang tussen de ernst van de aardbevingsimpact (afgemeten aan het percentage 
schademeldingen) en de omvang van de respons op deze enquête. In een gebied met alleen 
huurwoningen kunnen zich immers geen hypotheekproblemen voordoen, ook al heeft iedereen 
schade, en de respons onder GBB leden in dat gebied zal nul zijn. Daarom hebben we in de 
laatste rechter kolom van de tabel het meldingspercentage uitgezet tegen de respons per 
koopwoning5, en daar vinden we een sterk, positief (r = 0,602) en significant verband tussen 
deze twee variabelen. De respons neemt dus toe wanneer de aan het percentage 
schademeldingen gemeten impact van de aardbevingen toeneemt wanneer we controleren voor 
het aantal huiseigenaren per PC-4 gebied. Een overzicht van de op deze wijze bepaalde respons 
staat in kaart 1. 

                                                             
5 Idealiter zouden we willen analyseren hoe de respons varieert als we deze uitzetten tegen het 
aantal GBB leden met een eigen woning in een gebied, maar dat gegeven is niet bekend.  
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Kaart 1 Respons per koopwoning 

Gezien naar woningkenmerken zijn de woningen van de respondenten gemiddeld ouder (met 
een groter aandeel vooroorlogse woningen, zie de toelichting bij Tabel 3-3) dan het totale 
bestand koopwoningen in de gemeenten waar de woningen van de respondenten staan.  
 
Het aandeel vrijstaande woningen is hoger dan in het onderzoek naar verkoopervaringen van De 
Kam en Mey, en ook aanzienlijk hoger dan bij de verkochte woningen in de NVM regio’s 
Slochteren en Noordoost-Groningen (De Kam en Mey 2017, pag. 13). We zien minder 
appartementen in de respons, en naar verhouding meer (woon)boerderijen. Kijken we echter 
naar de respons op het OTB onderzoek, dan blijkt dat het aandeel vrijstaande woningen (76%) 
in het gebied met de hoogste schade intensiteit in dit onderzoek (Hoekstra et al, 2016, p 16) 
nauwelijks afwijkt van de 81% vrijstaande woningen in het voorliggende onderzoek.  
Afgemeten aan de gemiddelde WOZ-waarde hebben de respondenten wat minder vaak een dure 
woning dan in het onderzoek naar verkoopervaringen (200.000 in de respons, 212.000 in 
onderzoek verkoopervaringen van de Kam en Mey (2017, pag. 14). Maar de mediane WOZ- 
waarde (188.000) ligt wel hoger dan die (157.000) van de woningen die binnen het 0,2 pga 
gebied6 te koop staan (CBS 2017). Er zijn dus aanwijzingen dat de respondenten duurdere 
woningen bezitten dan gemiddeld in de voorraad van de betreffende gemeenten. Dat hangt deels 
samen met de (qua woningtype) afwijkende samenstelling van het bestand woningen van de 
respondenten. 
 
Als laatste kijken we naar verschillen in aardbevingsimpact. We zagen al dat de respons hoger is 
naarmate eigenaren meer met aardbevingen te maken hebben. Ook is het aandeel respondenten 
met licht en of zware schade hoger dan in ander onderzoek met een meer aselecte 
steekproef/populatie, zoals het onderzoek naar verkoopervaringen (De Kam en Mey 2017). De 
verdeling van de respons naar de mate van schade aan de woning is vrijwel identiek aan die in 
het OTB onderzoek voor het gebied met hoge schade intensiteit (meer dan 60% 

                                                             
6 De contour van een maximale grondversnelling van 0,2 (zoals berekend in 2015) bepaalt voor 
een aantal taken (zoals het versterken van woningen) de omvang van het werkgebied van de 
NCG. Binnen deze contour vallen (geheel of gedeeltelijk) de gemeenten Appingedam, Bedum, 
Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren en Ten Boer.  Zie: 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2017/juni/15/reactie-
publicatie-seismische-hazard%E2%80%99-kaart-knmi  

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2017/juni/15/reactie-publicatie-seismische-hazard%E2%80%99-kaart-knmi
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2017/juni/15/reactie-publicatie-seismische-hazard%E2%80%99-kaart-knmi
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schademeldingen), maar lager dan in gebieden met minder meldingen (Hoekstra et al, 2016, p 
53). 
 
De conclusie is dat de uitkomsten een goed beeld zullen geven van de situatie van de 514 
respondenten. Veralgemenisering is slechts in beperkte mate mogelijk omdat de respons op een 
aantal punten afwijkt van de totale populatie in het gebied. Om te beginnen zien we een 
oververtegenwoordiging van respondenten uit de aardbevingsgemeenten, en uit gebieden met 
een hoog percentage schademeldingen. Ook hebben naar verhouding veel eigenaren gereageerd 
die een woning met schade hebben. Deze afwijkingen waren te verwachten, gezien de aard van 
de vraagstelling van het onderzoek. Maar daarnaast wijkt de respons ook op enkele andere 
punten af:  

- er is een oververtegenwoordiging van oudere respondenten; 
- de woningen zijn ouder (groter aandeel vooroorlogse woningen); 
- (iets) meer vrijstaande woningen, meer woonboerderijen; 
- meer duurdere woningen. 

 
3.3 Kenmerken van de hypotheek 
Het derde blok gegevens over de respondenten heeft betrekking op de kenmerken van de 
hypotheek of hypotheken die men heeft. We laten zien of men een of meerdere hypotheken 
heeft, wat de vorm van de hypotheek is, en wie de hypotheek verstrekt heeft. Ook komt aan de 
orde of de hypotheek gecombineerd is met een levensverzekering of een verbouwingskrediet, en 
of de NHG van toepassing is. 
 
3.3.1 Een of meerdere hypotheken 
Een op de drie respondenten heeft meer dan een hypotheek. Uit de interviews komt naar voren 
dat er verschillende redenen zijn waarom men meer dan een hypotheek afsluit.  
 
Geïnterviewde 3 moest kiezen voor een opeetconstructie naast de eerste hypothee. 

De reden was het verliezen van een baan. 
 
Geïnterviewde 7 volgde het advies om een gecombineerde hypotheek te nemen 

Er werd hen verteld door de hypotheekadviseur dat de combinatie spaar en 
aflossingsvrij het voordeligste was voor hen in die tijd: ze wilden de hypotheek op het 
huis (niet het verbouwingsdeel) graag wat sneller aflossen dan 30 jaar en om het 
betaalbaar te houden, was deze vorm handig. Aan het eind van de looptijd ben je dan 
van dat deel spaarhypotheek af en dan dekt de waarde van het huis hetgeen dat ze af 
moeten lossen nog wel. De keuze voor annuïteiten is ook ingegeven door dat je dan wel 
aflost: immers, je wil niet met een grote restschuld blijven zitten. Bovendien smeert de 
annuïteit zich mooi uit. 

 
Geïnterviewde 8 koos voor verhoging van de eerste hypotheek om een verbouwing te 
financieren. 
 
We hebben geanalyseerd of er aan de hand van onze onderzoeksgegevens verklaringen te vinden 
zijn voor het hebben van één of van meerdere hypotheken. We gaan er vanuit dat het niet 
aannemelijk is dat het aantal hypotheken samenhangt met de locatie in aardbevingsgemeenten, 
het percentage schademeldingen, of met al dan niet hebben van schade.  
 
Maar we hebben wel gekeken of, en in welke mate, het hebben van één of meerdere hypotheken 
samenhangt met andere kenmerken van respondenten of woningen. Dit doen we door een 
aantal kruistabellen te maken - de volledige set is opgenomen in de bijlage 5. Daar staan ook de 
uitkomsten van correlatietoetsen die we gebruikt hebben om na te gaan hoe sterk het verband 
tussen de variabelen is, en of het verband significant is. In totaal 347 respondenten hebben één 
hypotheek en 169 hebben er twee of meer. Tabel 3-11 laat zien hoe de verdeling is naar type 
woningen. Uit de tabel blijkt dat meerdere hypotheken naar verhouding vaker gemeld worden 
door eigenaren van woonboerderijen, en minder vaak door eigenaren van twee onder één kap 
woningen. We vinden geen verschillen voor wat het aantal hypotheken betreft wanneer we 
kijken naar bouwjaarklassen van de woningen, of de leeftijd van de respondenten.  
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Aantal hypotheken 
Type woning 

Eén hypotheek:  
Aantal huishoudens (%) 

Meerdere hypotheken:  
Aantal huishoudens (%) 

Appartement 7 (2,0%) 0 (0,0%) 

Bedrijfspand 1 (0,3%) 0 (0,0%) 

Bedrijfspand met woning 11 (3,2%) 8 (4,8%) 

Geschakelde woning in rij 23 (6,6%) 8 (4,8%) 

Twee onder één kap 46 (13,3%) 10 (6,0%) 

Vrijstaand woonhuis 212 (61,3%) 102 (60,7%) 

Woonboerderij 31 (9,0%) 27 (16,1%) 

Anders 15 (4,3%) 13 (7,7%) 

Totaal 346 168 

Tabel 3-11: Type woning afgezet tegen het aantal hypotheken.  

 

Aantal hypotheken 
WOZ-waarde woning  
(€ 1.000) 

Eén hypotheek:  
 

Aantal huishoudens (%) 

Meerdere hypotheken: 
 

Aantal huishoudens (%) 

Minder dan 100 13 (4,1%) 5 (3,1%) 

100 - 150 75 (13,5%) 24 (15,1%) 

150 - 200 103 (32,3%) 47 (29,6%) 

200 - 300 98 (30,7%) 59 (37,1%) 

Meer dan 300 30 (9,4%) 24 (15,1%) 

Totaal 319 159 

Tabel 3-12: WOZ-waarde van de woning afgezet tegen het aantal hypotheken. 

Wel blijken (zie Tabel 3-12) meerdere hypotheken vaker voor te komen bij respondenten met 
duurdere woningen - voor een deel valt dit samen met de eerder gevonden relatie met het 
bewonen van een woonboerderij. 
 
De conclusie uit dit hoofdstuk is dat een op de drie respondenten meer dan één hypotheek heeft. 
De motieven die de geïnterviewde respondenten noemen om meerdere hypotheken te nemen 
zijn erg divers. Het kan gaan om een combinatie bij de aankoop, met de bedoeling om een 
gunstige verdeling van lasten over de looptijd te verkrijgen, of om risico’s af te dekken/te 
spreiden. Maar het kan - bij aankoop of later - ook gaan om de beschikking over aanvullende 
middelen voor een verbouwing, of voor niet aan de woning gebonden uitgaven, zoals (in een 
uitzonderlijk geval) een ‘opeet-constructie’. De grote diversiteit aan motieven is er waarschijnlijk 
ook de oorzaak van dat we nauwelijks een verband zien tussen het hebben van meerdere 
hypotheken en de kenmerken van respondenten, woningen, of aardbevingsimpact. De enige 
significante verschillen die we vinden zijn dat meerdere hypotheken vaker voorkomen bij de 
respondenten met een duurdere woning, en/of een woonboerderij. 
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3.3.2 De vorm van de hypotheek 
In Tabel 3-13 zijn de hypotheekvormen bij een eerste en eventuele tweede hypotheek naast 
elkaar gezet. Bij de betreffende vraag konden drie typen hypotheek worden ingevuld 
(annuïteiten, lineair of aflossingsvrij), en er was ook de mogelijkheid om een ‘andere of 
gecombineerde hypotheekvorm’ te specificeren. Bovendien is dezelfde set vragen voorgelegd 
voor een mogelijke tweede hypotheek. Voor mensen met drie of meer hypotheken is gevraagd de 
vragen in te vullen voor de belangrijkste twee hypotheken7. Opvallend is dat de aflossingsvrije 
hypotheek verreweg het meest genoemd wordt, en dat lineaire hypotheken vrijwel niet 
voorkomen. In Tabel 3-13 zijn de oorspronkelijk gegeven antwoorden in de categorie ‘anders of 
gecombineerd’ op basis van de gegeven toelichtingen al gesplitst in ‘spaarhypotheek’ en ‘anders 
of gecombineerd’. Dit is gedaan omdat spaarhypotheken vaak apart genoemd werden. Verder 
blijkt uit deze toelichtingen dat meer dan de helft van de genoemde combinaties van hypotheken 
ook een aflossingsvrij deel omvat, meestal gecombineerd met een spaar- of 
beleggingshypotheek, dan wel annuïteitenhypotheek.  
 

Type hypotheek Eén 
hypotheek 

Twee of meerdere hypotheken 

Eerste hypotheek Tweede hypotheek 

Aflossingsvrij 199 (57%) 95 (57%) 98 (59%) 

Annuïteiten 43 (12%) 19 (11%) 26 (16%) 

Lineair 10 (3%) 6 (4%) 7 (4%) 

Spaar 21 (6%) 17 (10%) 10 (6%) 

Andere of gecombineerd 74 (21%) 29 (17%) 25 (15%) 

Totaal 347 (100%)  166 (100%) 166 (100%) 

Tabel 3-13: Hypotheekvormen. 

In meerdere interviews hebben de respondenten toegelicht waarom zij voor een aflossingsvrije 
hypotheek hebben gekozen.  
 
Geïnterviewde 1: wijst op inflatie van schulden en stijging van huizenprijzen 

Nee, dat is meer een nuchtere keuze. Als je kijkt naar een aflossingsvrije hypotheek… de 
motivatie voor een aflossingsvrije hypotheek is als volgt. Mijn ouders hebben zo’n 45 
jaar geleden een eigen huis gekocht voor 30.000 gulden. Ze hebben hun hele leven 
krom gelegen om die 30.000 gulden af te betalen en nu… je kunt er bijna geen auto voor 
kopen, voor dat geld. Door inflatie van waarde wordt het bedrag wat je leent kleiner, en 
daar ben ik altijd vanuit gegaan. Ik heb twee ton geleend, en ik ga er vanuit dat dat geld 
over twintig jaar zoveel minder waard is dat dat voor mij niet een hele grote last is. Dat 
is de reden waarvoor ik voor een aflossingsvrije hypotheek heb gekozen. Met die twee 
ton die ik nu dus niet hoef af te lossen, kan ik dingen doen. 
Huizen werden alleen maar meer waard. Je kon je geen buil vallen aan een 
aflossingsvrije hypotheek voor 2008. Ik vond dat al wel een beetje raar, huizen blijven 
maar stijgen, maar het is geen pyramidespel hè. Het was wel een piramidespel he: dat 
leek met die huizen ook zo, maar in 2008 brokkelde dat allemaal af. Maar het was 
allemaal geen issue nee. 

 
Geïnterviewde(n) 5: willen hypotheekrenteaftrek benutten en extra studiefinanciering voor 
hun dochter behouden 

De respondenten hebben een aflossingsvrije hypotheek van 34.000 euro sinds ongeveer 
15 jaar. Ze hadden hun vorige hypotheek al afgelost, maar op aanraden van hun 
financieel adviseur een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afgesloten: na aflossing kregen 

                                                             
7 Bij respondenten met meer dan twee hypotheken is het dus mogelijk dat de hypotheek die als 
tweede beschreven werd (en in onze tabellen in de kolommen ‘tweede hypotheek’ wordt 
vermeld) formeel gesproken pas als derde of latere hypotheek is afgesloten.  
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ze geen aftrek meer, hun studerende dochter zou in aanmerking komen voor 
studiefinanciering, en ze zouden aanspraak maken op meer subsidie als ze een 
hypotheek zouden hebben. 
 

Geïnterviewde 6: liet zich leiden door het advies van zijn adviseur. 
 

Geïnterviewde 8: alleen rente betalen, en overwaarde creëren door verbouwingen 
Op het woonhuis zit een aflossingsvrije hypotheek: afgesloten in 2005 om een deel van 
de bouw te financieren. Aflossingsvrij leek de beste optie: je betaalt alleen de 
maandelijkse rente. Gebaseerd op vertrouwen dat ze een heel mooi pand zouden 
bouwen en dat later als pensioenvoorziening goed zouden kunnen verkopen, en 
daarmee de hypotheek (gemakkelijk) zouden kunnen dekken. Dat hebben ze zelf 
uitgezocht, geen adviseur is daar bij betrokken geweest, behalve die van de bank.  
 

Geïnterviewde 10: lage lasten staan centraal 
De keuze voor een aflossingsvrije hypotheek was niet ingegeven door het uitzicht op een 
overwaarde, dat was niet het eerste doel. Ze wilden voornamelijk vrij wonen, en een 
aflossingsvrije hypotheek was vrij gunstig omdat de lasten laag zijn, en het huis de 
hypotheek wel op gaat brengen.  
 

Geïnterviewde 11: alleen rente betalen en hypotheekrenteaftrek 
De respondent is in 2008 naar [……] verhuisd, na zijn scheiding. Op dit huis heeft hij 
een aflossingsvrije hypotheek (193.000 euro) laten afsluiten, iets lager dan de 
aankoopwaarde (212.000). Belangrijkste reden is de timing: vlak na zijn scheiding was 
het voor de respondent onduidelijk hoeveel financiële verplichtingen hij aan zou kunnen 
gaan, en bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente (je lost niets af) en kan 
je de rente aftrekken. 
 

Geïnterviewde 15: hippe vorm in markt met stijgende prijzen  
De respondent heeft het huis gekocht in november 2005. Op dat moment had de 
respondent ook al het eigen bedrijf. Op dat huis rust een aflossingsvrije hypotheek van 
290.000, met een kapitaalverzekering erbij: een beleggingsregeling waar je elke maand 
geld in stort en na dertig jaar heb je de helft van de hypotheek bij elkaar. Dat mag nu 
niet meer, toen nog wel. De aflossingsvrije hypotheek was toen ‘gewoon hip’: alles leek 
nog goed te gaan met kapitalen, en de kapitaalverzekering zou een groot gedeelte van 
het huis dekken, en daarna óf verkoop je het, óf los je tussentijd gewoon af (want je mag 
tussentijds gewoon 10% per jaar boetevrij aflossen).  
 
Het grote aantal antwoorden in de categorie ‘anders’ weerspiegelt de variëteit in 
hypotheekvormen die de afgelopen jaren op de markt is gebracht. Zoals aangegeven in 
de inleiding van dit hoofdstuk, worden binnen deze categorie de spaar- of beleggings-
hypotheken (al dan niet in combinatie met andere (meestal aflossingsvrije) hypotheek-
vormen) veel genoemd.  
 

Geïnterviewde 7 geeft in het interview een toelichting waarom hij gekozen heeft voor een 
combinatie van meerdere hypotheekvormen. 

 
Geïnterviewde 7: motieven voor combinatie van meerdere hypotheekvormen 

De aankoop van het huis is deels aflossingsvrij en deels spaar (50/50 ongeveer), de 
verbouwing is een annuïteitenhypotheek. Er werd hen verteld door de 
hypotheekadviseur dat de combinatie spaar en aflossingsvrij het voordeligste was voor 
hen in die tijd: ze wilden de hypotheek op het huis (niet het verbouwingsdeel) graag wat 
sneller aflossen dan 30 jaar en om het betaalbaar te houden, was deze vorm handig. Aan 
het eind van de looptijd ben je dan van dat deel spaarhypotheek af en dan dekt de 
waarde van het huis hetgeen dat ze af moeten lossen nog wel. De keuze voor annuïteiten 
is ook ingegeven door dat je dan wel aflost: immers, je wil niet met een grote restschuld 
blijven zitten. Bovendien smeert de annuïteit zich mooi uit. 
Het probleem met de spaarhypotheek is dat je veel spaarpremie moet betalen als de 
rente laag komt te liggen. Als hij nu een nieuwe hypotheek zou mogen afsluiten, en dan 
eentje voor alles, zou hij wel voor annuïteiten gaan: zekerheid, en klaar. Maar de huidige 
hypotheekvorm is prima voor wat ze nu hebben. 



 
 

 

 
 

Gegijzeld in eigen huis  › 29 
 

 
Zoals gezegd zijn de spaarhypotheken voor de verdere analyse uit de categorie ‘anders’ gehaald 
en omgevormd tot een aparte categorie, omdat ze relatief vaak genoemd worden. De conclusie 
uit Tabel 3-13 is dat de aflossingsvrije hypotheek zowel als eerste en tweede hypotheek veruit het 
meest voorkomt. Er zijn (dus) ook veel combinaties van aflossingsvrije hypotheken. Op de 
tweede plaats staat de verzamelcategorie ‘anders of gecombineerd’. Dan volgen de annuïteiten 
hypotheek en de spaarhypotheek. Slechts een zeer klein aantal respondenten heeft een lineaire 
hypotheek. Er zijn geen aanwijzingen dat dit patroon sterk afwijkt van de landelijke verdeling 
van hypotheekvormen8. 
 
Tabel 3-14 toont de verschillende combinaties van eerste en tweede hypotheken. We zien hier 
dat de aflossingsvrije hypotheek ook het meest voorkomt als tweede hypotheek, ook wanneer de 
eerste hypotheek een andere vorm is.  
 
  

                                                             
8 In een publicatie van Schilder en Conijn (2012) wordt verwezen naar een publicatie van de 
Nederlandsche Bank uit 2011. Van de uitstaande hypotheken was meer dan de helft geheel 
aflossingsvrij, maar het aandeel loopt terug als gekeken wordt naar nieuwe hypotheken. 
Opgehaald via 
https://www.dejuistewaarde.nl/media/afbeeldingen/Restschuld%20in%20Nederland%20-
%202011.pdf  

https://www.dejuistewaarde.nl/media/afbeeldingen/Restschuld%20in%20Nederland%20-%202011.pdf
https://www.dejuistewaarde.nl/media/afbeeldingen/Restschuld%20in%20Nederland%20-%202011.pdf
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Eerste hypotheek Aantal % Daarbij behorende tweede 
hypotheek 

Aantal % 

Aflossingsvrij 95 57 Aflossingsvrij 
Annuïteiten 
Lineair 
Spaar 
Andere of gecombineerd 

57 
15 
4 
6 

13 

60 
16 
4 
6 

14 

Totaal 95 100 

Annuïteiten 19 11 Aflossingsvrij 
Annuïteiten 
Lineair 
Spaar 
Andere of gecombineerd 

11 
5 
1 
1 
1 

58 
26 

5 
5 
5 

Totaal 19 100 

Lineair 6 4 Aflossingsvrij 
Annuïteiten 
Lineair 
Spaar 
Andere of gecombineerd 

3 
1 
0 
0 
2 

50 
17 
0 
0 

33 

Totaal 6 100 

Spaar 17 10 Aflossingsvrij 
Annuïteiten 
Lineair 
Spaar 
Andere of gecombineerd 

13 
0 
0 
2 
2 

76 
0 
0 

12 
12 

Totaal 18 100 

Andere of 
gecombineerd 

29 17 Aflossingsvrij 
Annuïteiten 
Lineair 
Spaar 
Andere of gecombineerd 

14 
5 
2 
1 
7 

48 
17 
7 
3 

24 

Totaal 29 100 

Totaal 166 10
0 

 166 - 

Tabel 3-14: Combinaties van eerste en tweede hypotheekvorm. 

 
Bij nadere analyse blijkt dat aflossingsvrije hypotheken vaker voorkomen bij oudere 
respondenten, en bij woningen met een hogere WOZ-waarde. Er is geen relatie met bouwjaar of 
schademeldingspercentage. Verder valt op dat aflossingsvrije hypotheken vaker zonder NHG 
zijn afgesloten dan de andere hypotheekvormen. 
 
De conclusie is dat de aflossingsvrije hypotheek (zowel wanneer het gaat om één hypotheek, als 
bij combinaties van hypotheken) het meest voorkomt bij de respondenten, en dat we geen 
aanwijzingen hebben gevonden dat dit patroon sterk afwijkt van het algemene beeld voor 
Nederland. De interviews geven voorbeelden van de manier waarop persoonlijke 
omstandigheden, verwachtingen over inflatie en de ontwikkeling van woningprijs, het streven 
naar optimale fiscale voordelen en lage jaarlijkse lasten hen hebben gebracht tot de keuze voor 
een aflossingsvrije hypotheek. Ook de invloed van adviseurs wordt genoemd. Bij het kiezen van 
die vorm hebben de geïnterviewden bijna nooit rekening gehouden met de mogelijkheid dat de 
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woningmarkt zou instorten (zoals in 2008). Maar het is niet aannemelijk dat zij in dit opzicht 
verschillen van de vele andere Nederlanders die een aflossingsvrije hypotheek hebben genomen. 
Wat wel verschil maakt is dat zij ook te maken hebben met (het risico van) waardedaling door de 
gevolgen van de gaswinning. En dat risico heeft (naar verwachting) juist het grootste effect bij 
eigenaren met de (als meeste voorkomende) aflossingsvrije hypotheek. Of deze verwachting juist 
is zullen we nader analyseren in hoofdstuk 4. 
De groep respondenten met aflossingsvrije hypotheken is naar verhouding ouder, heeft vaker 
een duurdere woning, en m minder vaak de zekerheid van de NHG.  
 
3.3.3 De verstrekkers van hypotheken 
De respondenten konden een keuze maken uit tien hypotheekverstrekkers, of gebruik maken 
van de antwoordmogelijkheid ‘anders’. De voorgeprogrammeerde mogelijkheden zijn gebaseerd 
op de huidige top 10 hypotheekverstrekkers in een gebied dat ongeveer samenvalt met het 
aardbevingsgebied9. In tabel 3-15 staat bij welke verstrekkers de respondenten hun eerste en 
eventueel tweede hypotheek hebben afgesloten. In de categorie ‘anders” zien we naast 
incidentele meldingen nog meermalen genoemd worden: BLG (aantal = 5), Woonfonds van 
Achmea (n = 17), Delta Lloyd (n = 5). Het blijkt dat Rabobank meer dan een kwart van de 
hypotheken aan de respondenten heeft verstrekt, en samen met ABN AMRO en ING Bank 
ongeveer de helft van alle hypotheken heeft uitstaan. Dit is een iets hoger marktaandeel dan bij 
het totaal van de hypotheken in de regio, waar deze banken ongeveer een derde van de markt 
bedienen. De meeste respondenten hebben hun tweede hypotheek afgesloten bij dezelfde 
verstrekker als de eerste, slechts 13 van de 164 hebben dat niet gedaan.  
 

 

Eerste 
hypotheek  

Eén 
hypotheek 

 

 

Twee of meerdere 
hypotheken 

Eerste 
hypotheek 

Tweede 
hypotheek 

# % # % # % # % 

Rabobank 128 25 83 25 45 27 47 28 

ING Bank 67 13 41 12 26 16 26 16 

ABN AMRO Bank 73 15 50 15 23 14 25 15 

AEGON 20 4 14 4 6 4 5 3 

Nationale Nederlanden 9 2 7 2 2 1 1 1 

MUNT Hypotheken 1 0 1 0 0 0 0 0 

Argenta 11 2 10 3 1 1 1 1 

Florius 35 7 25 7 10 6 9 5 

Obvion 30 6 20 6 10 6 8 5 

SNS Bank 44 9 26 8 18 11 18 11 

Anders, namelijk: 84 17 61 18 23 14 24 15 

Totaal 502 100 338 100 164 100 164 100 

Tabel 3-15: Hypotheekverstrekkers. 
                                                             
9 Het overzicht is in mei 2017 door een van de hypotheekverstrekkers vertrouwelijk ter inzage 
gegeven . 
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We hebben geanalyseerd of de marktaandelen van de drie grootste verstrekkers van hypotheken 
verschillen naar kenmerken van respondenten (leeftijd – zie Tabel 3-16) of woningen (type 
woning). Bovendien hebben we gekeken of bepaalde hypotheekverstrekkers vaker dan 
gemiddeld klanten hebben met woningen met schade, of klanten in gebieden met een hoger 
percentage schademeldingen (zie Tabel 3-17). Hypotheekverstrekkers bij wie dat het geval is 
zouden een hoger risico kunnen lopen.  
Er blijken echter weinig verschillen te zijn, en als er hierna al indicaties voor een verschil 
worden besproken, zijn deze niet significant. De Rabobank lijkt in gelijke mate alle 
leeftijdsgroepen (zie Tabel 3-16), woningtypen, bouwjaarklassen te bedienen, en ook een 
evenredig aantal woningen met of zonder schade. Wel zijn de middel dure en dure woningen wat 
sterker vertegenwoordigd, en staan de woningen van de respondenten met Rabobank 
hypotheken vaker in het lichte, of juist in het zwaarste schadegebied (zie Tabel 3-17). De ING 
Bank heeft een wat jonger klantenbestand, maar ook relatief veel woonboerderijen, wat meer 
woningen van na 1985, relatief minder middel dure of duurste woningen. Bij de ABN AMRO 
Bank is de midden leeftijdsgroep (50-59 jaar) wat ondervertegenwoordigd en zien we relatief 
veel oudere respondenten, naar verhouding veel vrijstaande woningen, weinig tweekappers of 
woonboerderijen, weinig in het middel dure segment; de woningen van respondenten met een 
hypotheek bij de ABN AMRO Bank lijken vaker licht, minder vaak zwaar beschadigd te zijn, en 
ook te liggen in het gebied met de minste schade intensiteit. 
 

Leeftijdsgroepen 
Hypotheekverstrekker 

Jonger 
dan 40 

40-49 
jaar 

50-59 
jaar 

60-69 
jaar 

Ouder 
dan 70 

Totaal 

Rabobank 4  
(3,3%) 

10 
(8,1%) 

29 
(23,6%) 

49 
(39,8%) 

31 
(25,2%) 

123 
(100%) 

ING Bank 2  
(3,0%) 

3 
(4,5%) 

25 
(37,9%) 

26 
(39,4%) 

10 
(15,2%) 

66 
(100%) 

ABN AMRO Bank 0  
(0,0%) 

8 
(11,3%) 

13 
(18,3%) 

29 
(40,8%) 

21 
(29,6%) 

71 
(100%) 

Tabel 3-16: Hypotheekverstrekker afgezet tegen leeftijdsgroepen. 

Meldingspercentage 
Hypotheekverstrekker 

Minder dan 
27% 

27-51% Meer dan 51% Totaal 

Rabobank 16 
(13,8%) 

56  
(48,3%) 

44  
(37,9%) 

116  
(100%) 

ING Bank 11  
(17,75) 

25  
(40,3%) 

26  
(41,9%) 

62  
(100%) 

ABN AMRO Bank 14  
(20,3%) 

106  
(36,2%) 

100  
(43,5%) 

247  
(100%) 

Tabel 3-17: Hypotheekverstrekker afgezet tegen schademeldingspercentage. 

Er lijken dus wel accentverschillen te zijn in de samenstelling van de portefeuilles van de 
verschillende hypotheekverstrekkers, maar – zoals gezegd – deze zijn niet significant. Als er al 
sprake is van verschillen in de mate waarin banken risico lopen met hypotheken in 
aardbevingsgebied, zal dit vooral samenhangen met het aantal cliënten dat een bank in deze 
regio heeft.  
 
Samenvattend kunnen we over de hypotheekverstrekkers zeggen dat de Rabobank meer dan een 
kwart van de hypotheken aan de respondenten heeft verstrekt, en samen met de ABN AMRO 
Bank en ING Bank ongeveer de helft van alle hypotheken heeft uitstaan. Dit is iets hoger dan de 
verdeling bij het totaal van de hypotheken in de regio, waar deze banken ongeveer een derde van 
de markt bedienen. De meeste respondenten hebben hun tweede hypotheek afgesloten bij 
dezelfde verstrekker als de eerste. We vinden geen significante verbanden tussen de 
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marktaandelen van de drie genoemde grootste hypotheekverstrekkers en de kenmerken van de 
respondenten, van de woningen of de aardbevingsinvloed.  
 
3.3.4 Hypotheken gecombineerd met een levensverzekering 
Ongeveer een derde van de respondenten heeft de hypotheek gecombineerd heeft met een 
levensverzekering als er maar één hypotheek is afgesloten. Respondenten met een tweede 
hypotheek hebben vaker een levensverzekering op de eerste hypotheek (zie Tabel 3-18). Omdat 
de keuze voor een levensverzekering mogelijk te maken heeft met persoonlijke omstandigheden 
hebben we verkend of levensverzekeringen vaker voorkomen in de verschillende 
leeftijdsgroepen of bij bepaalde huishoudensvormen. Er blijkt een matig sterke en significante 
correlatie10 te zijn tussen leeftijd en het hebben van een levensverzekering bij de hypotheek. 
Jongere respondenten hebben vaker een levensverzekering, en deels parallel daarmee vinden we 
de levensverzekering ook vaker bij echtparen met thuiswonende kinderen. 
 
Levensverzekering Eén hypotheek Twee of meerdere hypotheken 

- Eerste hypotheek Tweede hypotheek 

Aantal % Aantal % Aantal % 

Wel 128 38 80 57 41 26 

Niet 209 62 78 12 117 74 

Totaal 337 100 158 100 158 100 
Tabel 3-18: Hypotheken gecombineerd met levensverzekering. 

Leeftijdsgroepen 
Levensverzekering 

Jonger 
dan 50 

50-59 
jaar 

60-69 
jaar 

Ouder 
dan 70 

Totaal 

Wel 59 
(28,5%) 

92 
(44,4%) 

52 
(25,15%) 

4  
(1,9%) 

207  
(100%) 

Niet 12  
(4,3%) 

25 
(37,9%) 

26 
(39,4%) 

10  
(15,2%) 

66  
(100%) 

Totaal 71 
(14,6%) 

144 
(29,6%) 

183 
(37,7%) 

88 
(18,1%) 

486  
(100%) 

Tabel 3-19: Hypotheken met levensverzekering afgezet tegen leeftijdsgroepen. 

3.3.5 Hypotheken gecombineerd met een verbouwingskrediet 
Tabel 3-20 laat zien dat rond de 15% van de respondenten de hypotheek combineert met een 
verbouwingskrediet. Twee van de geïnterviewde personen hebben die keuze toegelicht. 
 
Geïnterviewde 2: verbouwingskrediet om hogere bouwkosten te financieren 

Hypotheek: in eerste instantie een deel beleggingsfonds, een ander deel aflossingsvrij 
(ongeveer 50/50 bij vier ton). Er zat nog een klein deel (ongeveer 25.000 euro) op een 
Euribor rekening omdat de bouwkosten iets hoger uitvielen 
 

Geïnterviewde 7: verbouwing gefinancierd met annuïteitenhypotheek 
De keuze voor annuïteiten is ook ingegeven door dat je dan wel aflost: immers, je wil 
niet met een grote restschuld blijven zitten. Bovendien smeert de annuïteit zich mooi 
uit. 

 

                                                             
10 Spearman levensverzekering en leeftijd: 0,582, p = 0,000 
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Verbouwingskrediet Eén hypotheek Twee of meerdere hypotheken 

- Eerste hypotheek Tweede hypotheek 

Aantal % Aantal % Aantal % 

Wel 39 12 22 14 28 18 

Niet 298 88 135 86 129 82 

Totaal 337 100 157 100 157 100 

Tabel 3-20: Hypotheken gecombineerd met verbouwingskrediet. 

Een verbouwingskrediet kan een risico-element zijn als onderdeel van de hypotheek. Hoewel 
banken in het algemeen een bestedingscontrole toepassen bij het opnemen van een 
verbouwingskrediet, kan niet uitgesloten worden dat een deel van het krediet voor bestedingen 
aangewend die de kwaliteit en waarde van de woning niet verhogen. En bij waardedaling draagt 
het opnemen van een verbouwingskrediet er aan bij dat een eigenaar eerder (of in sterkere 
mate) onder water komt te staan. 
 
We hebben verkend of er een verband is tussen de keuze voor een verbouwingskrediet en 
persoonlijke omstandigheden en/of kenmerken van de woning. Verbouwingskredieten worden 
vaker genoemd bij woningen gebouwd voor 1980. Andere significante verbanden vinden we 
niet, wel een trend (zie Tabel 3-21) dat verbouwingskredieten vaker bij jongere respondenten 
voorkomen en minder vaak bij de oudste groep. 
 

Leeftijdsgroepen 
Verbouwingskrediet 

Jonger 
dan 50 

50-59 
jaar 

60-69 
jaar 

Ouder 
dan 70 

Totaal 

Wel 15 
(24,6%) 

17 
(27,9%) 

22 
(36,1%) 

7  
(11,5%) 

61  
(100%) 

Niet 58 
(13,3%) 

128 
(29,4%) 

164 
(37,7%) 

85  
(19,5%) 

435 
(100%) 

Totaal 73 
(14,7%) 

145 
(29,2%) 

186 
(37,5%) 

92  
(18,5%) 

496 
(100%) 

Tabel 3-21: Verbouwingskrediet afgezet tegen leeftijdsgroepen. 

Bovendien hebben we gekeken of verbouwingskredieten vaker voorkomen bij respondenten met 
schade aan de woning, of met een woning die ligt in gebied met meer aardbevingsimpact. 
Afgemeten aan het percentage schademeldingen is er geen verschil. Tabel 3-22 laat zien dat 
verschillen wel samenhangen met de mate van schade aan de woning. Het verschil is significant 
(vooral het verschil tussen woningen met lichte en met zware schade is evident) en wijst in de 
richting van het vaker voorkomen van een verbouwingskrediet bij woningen met zware schade. 
Dat kan aangemerkt worden als een potentieel risicovolle combinatie. 
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Schade 
Verbouwingskrediet 

Nee Lichte 
schade 

Zware 
schade 

Totaal 

Wel 3  
(4,9%) 

37  
(58,7%) 

23  
(36,5%) 

63  
(100%) 

Niet 48 
(10,8%) 

289  
(64,8%) 

109  
(24,4%) 

446  
(100%) 

Totaal 51  
(10%) 

326  
(64,0%) 

132  
(25,9%) 

509  
(100%) 

Tabel 3-22: Verbouwingskrediet afgezet tegen schade aan de woning. 

Samenvattend stellen we vast dat rond de 15% van de respondenten de hypotheek combineert 
met een verbouwingskrediet Verbouwingskredieten – en het mogelijk daarmee verbonden risico 
- komen vaker voor bij woningen gebouwd voor 1980, en bij woningen met zware schade. 
Daarnaast zien we een (niet significante) trend dat verbouwingskredieten vaker bij jongere 
respondenten voorkomen en minder vaak bij de oudste groep.  
 
3.3.6 Gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 
 
Bij ongeveer een kwart van de respondenten valt de hypotheek onder de NHG, zo blijkt uit Tabel 
3-23.  
 

NHG Eén hypotheek Twee of meerdere hypotheken 

- Eerste hypotheek Tweede hypotheek 

Aantal % Aantal % Aantal % 

Wel 87 28 39 26 27 18 

Niet 221 72 111 74 123 82 

Totaal 308 100 150 100 150 100 
Tabel 3-23: Hypotheken gecombineerd met de NHG. 

Binnen de groep respondenten blijkt gebruik van de NHG vaker vermeld te worden door 
respondenten in de leeftijdsgroepen tot 60 jaar 11 (zie Tabel 3-24), en (deels daarmee 
samenhangend) zien we ook dat NHG vaker genoemd wordt12 door respondenten uit 
huishoudens met kinderen, en door respondenten met een levensverzekering13. 
 

Leeftijdsgroepen 
NHG 

Jonger 
dan 50 

50-59 jaar 60-69 jaar Ouder 
dan 70 

Totaal 

Wel 35  
(28,0%) 

46  
(36,8%) 

34  
(27,2%) 

10 (8,0%) 125  
(100%) 

Niet 38  
(10,2%) 

101  
(27,1%) 

152  
(40,8%) 

82 
(22,0%) 

373  
(100%) 

Totaal 73  
(14,7%) 

147 
(29,5%) 

186 
(37,3%) 

92 
(18,5%) 

498  
(100%) 

Tabel 3-24: NHG afgezet tegen leeftijdsgroepen. 

                                                             
11 Spearman NHG en leeftijd: 0,267, p = 0,000 
12 Chi-kwadraat toets: p = 0,007 
13 Spearman NHG en levensverzekering: 0,310, p = 0,000 
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Een voor de hand liggende verklaring is dat de kans groter is dat jongere eigenaren hun 
hypotheek hebben afgesloten in de periode na invoering van de NHG, en - als het om starters 
gaat - dat zij de NHG ook (harder) nodig hebben om het gewenste / noodzakelijke 
financieringsbedrag rond te krijgen. 
 
Samenvattend stellen we vast dat bij ongeveer een kwart van de respondenten de hypotheken 
(voor een eerste of een eventuele tweede hypotheek) vallen onder de NHG. Het aandeel 
respondenten met een hypotheek met NHG is in vergelijking met het landelijk gemiddelde 
opvallend laag. De hypotheekgarantie wordt naar verhouding vaker gebruikt door respondenten 
in de leeftijdsgroepen tot 60 jaar, en door huishoudens met kinderen. 
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4 Hypotheekproblemen 
4.1 Inleiding 
In de volgende hoofdstukken laten we zien welke problemen met hypotheken door de 
deelnemers aan de enquête genoemd zijn. In het onderzoek is eerst de algemene vraag gesteld of 
de respondenten op dit moment dan wel voor de toekomst problemen of zorgen rond de 
hypotheek hebben. De antwoorden op deze vraag worden geanalyseerd in hoofdstuk 4.2. 
In vervolgvragen (zie hoofdstuk 4.3) is gevraagd de problemen nader te detailleren, bijvoorbeeld 
of er sprake is van een restschuld.  
We houden daarbij de volgorde aan van de vragen die aan de respondenten zijn voorgelegd (zie 
bijlage 1). Iedere vraag wordt in een aparte paragraaf besproken, en daarbij combineren wij de 
uitkomsten van de enquête met de uitspraken die in de interviews gedaan zijn. We analyseren 
de uitkomsten in hoofdstuk 4.2 en 4.3 met behulp van statistische toetsen door te kijken of 
verschillen in uitkomsten te verklaren zijn aan de hand van de in het vorige hoofdstuk 
beschreven kenmerken van de respondenten, van hun woningen, en van hun hypotheken. Ook 
kijken we of verschillen samenhangen met de mate waarin de woning schade heeft door 
aardbevingen, dan wel gelegen is in een gebied met een hoger of lager percentage 
schademeldingen. In het algemeen worden alleen verbanden genoemd die significant zijn, 
wanneer dit niet zo is wordt het expliciet vermeld. De meest sprekende tabellen met uitkomsten 
worden in de lopende tekst opgenomen, overige relevante tabellen staan in bijlage 5. Verwacht 
mag worden dat bij de detailvragen in hoofdstuk 4.3 vaker (en per vraag ook weer verschillende) 
statistisch significante verbanden gevonden worden dan bij de algemene vraag naar problemen 
in hoofdstuk 4.2 14. 
 
4.2 Hypotheekproblemen 
 
4.2.1 Hoe vaak komen problemen voor? 
Een centrale vraag in de enquête is: Hebt u problemen of zorgen bij uw hypotheek op dit 
moment of voorziet u een probleem in de nabije toekomst. Tabel 4-1 laat zien dat ongeveer de 
helft van de respondenten geen problemen ziet of verwacht.  
 

Problemen met hypotheek Frequentie 

Ja: nu of op termijn verwacht 255 

Ja: nu 71 

Nu niet, maar ik verwacht dat wel binnen twee jaar 33 

Nu niet, maar ik verwacht dat wel op langere termijn 151 

Nee 261 

Totaal 516 
Tabel 4-1 Problemen met hypotheken en de termijn waarop deze spelen. 
 
Van de in totaal 255 respondenten die wel problemen zien of verwachten, verwacht 60% 
problemen op de lange termijn, terwijl 27,5% van deze groep op dit moment problemen met de 
hypotheek constateert (ongeveer 1/7 van het totale responsbestand). 
 
Voor de analyse van deze uitkomsten hebben we de respons op twee manieren in groepen 
verdeeld. De eerste verdeling maakt onderscheid tussen respondenten die wel en respondenten 
die geen probleem hebben. Bij de tweede verdeling kijken we bovendien naar de termijn waarop 
respondenten aangeven een probleem te ervaren, en dan krijgen we drie groepen: geen 

                                                             
14 De vraag of er problemen zijn (hoofdstuk 4.2.) zal immers bevestigend beantwoord worden 
door respondenten met heel verschillende (combinaties) van problemen, die elk op hun eigen 
manier kunnen samenhangen met de verklarende variabelen zoals leeftijd, hypotheekvorm en 
aardbevingsinvloed. In hoofdstuk 4.3. wordt ieder van deze problemen apart geanalyseerd.  
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probleem, nu of binnen twee jaar een probleem, probleem verwacht op langere termijn. De 
tweede verdeling zegt dus iets over de mate waarin een probleem acuut of urgent is. 
We hebben geanalyseerd of er verschillen zijn in de antwoorden binnen deze twee groepen naar 
kenmerken van de respondenten, de woningen, de hypotheken of de mate van 
aardbevingsimpact. We doen dit in eerste instantie door middel van logistische regressies. Dat is 
een statistische methode om te zien wat het effect is van een combinatie van verschillende 
factoren (zoals de leeftijd van de respondent, de ouderdom van de woning, enzovoort) op de 
kans dat een verschijnsel zich voordoet – in dit geval het hebben van een probleem met de 
hypotheek. De methode laat het effect van iedere factor afzonderlijk zien, maar controleert 
daarbij voor het effect van de andere factoren. Daarnaast maken we voor variabelen die zich 
daarvoor lenen ook enkelvoudige analyses, zoals ook in de vorige hoofdstukken al regelmatig 
aan de hand van kruistabellen of correlatiematen is gedaan. Bij een dergelijke analyse kijken we 
bijvoorbeeld of problemen vaker voorkomen bij respondenten met een aflossingsvrije 
hypotheek, maar dan zonder rekening te houden met andere kenmerken van die respondenten. 
In bijlage 6 worden deze analyses in detail beschreven; hier geven we alleen de uitkomsten.  
 
Zowel bij de indeling in twee groepen (al dan niet een probleem) als bij die in drie groepen (naar 
urgentie van de problemen) vinden we bij enkelvoudige toetsing dat problemen vaker gemeld 
worden bij oudere woningen, bij jongere respondenten en bij verhoudingsgewijs goedkopere 
woningen. Tevens blijkt dat de kans dat problemen urgenter zijn groter is bij respondenten met 
een verbouwingskrediet. De bijbehorende correlatiecoëfficiënten staan in Tabel 4-2. Tevens 
tonen we een kruistabel (Tabel 4-3) voor de correlatie tussen de leeftijdsgroepen en (de urgentie 
van) het hebben van problemen. 
 

Variabele Problemen:  
twee categorieën 
(dichotoom) 

Problemen:  
drie categorieën 
(trichotoom) 

Bouwjaar -0,123** --0,125* 

Bouwjaar klasse -0,171*** -0,142*** 

Leeftijd -0,181*** -0,175*** 

Leeftijdsgroep -0,193*** -0,180*** 

WOZ -0,111** --0,103** 

WOZ-klasse -0,110** -0,098** 

Verbouwingskrediet 0,120*** 0,088** 

Tabel 4-2: Spearman correlaties tussen het voorkomen van problemen en woning- en persoonlijke 
kenmerken. *p<0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 
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Leeftijds- 
groep 

Nee Ja Totaal 

Snel  
(< 2 jaar) 

Lange 
termijn 

Totaal:  
ja 

 

Jonger dan 40 7 (43,8%) 6 (37,5%) 3 (18,8%) 9 (56,2%) 16 

40 - 49 jaar 17 (29,8%) 21 (36,8%) 19 (33,3%) 40 (70,2%) 57 

50 - 59 jaar 66 (44,9%) 22 (15%) 59 (40,1%) 81 (55,1%) 147 

60 - 69 jaar 105 (55,3%) 36 (18,9%) 49 (25,8%) 85 (44,7%) 190 

Ouder dan 70 59 (64,1%) 16 (17,4%) 17 (18,5%) 33 (35,9%) 92 

Totaal 254 (50,6%) 101 (20,1%) 147 (29,3%) 258 (49,4%) 502 
Tabel 4-3: Kruistabel tussen leeftijdsgroepen en het hebben van problemen. 

Kruistabellen toetsen zoals gezegd alleen de samenhang tussen twee variabelen zonder te 
controleren voor het effect van andere variabelen op de afhankelijke variabele. Om beter inzicht 
te krijgen in welke kenmerken van respondenten, woningen en postcodegebieden een invloed 
hebben op het al dan niet hebben van problemen bij de respondent, analyseren we de data via 
een logistische regressie (zie bijlage 7). 
Uit deze regressies kunnen we voorzichtig opmaken dat het toevoegen van een controlevariabele 
voor de gemeente van de respondent de resultaten beïnvloedt: de gemeente verklaart grofweg 
2% van de variantie in de responsgroep. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van verschillen in 
de aantrekkelijkheid van de woningmarkt in een gemeente (nabijheid van stad Groningen, al 
dan niet krimp).  
 
Grofweg kunnen we het volgende concluderen uit de regressie gericht op de algemene vraag of 
zich al dan niet problemen voordoen: 

1. Problemen komen vaker voor bij respondenten die jonger zijn. Dat kan er wellicht mee 
te maken hebben dat ze minder tijd hebben gehad om af te lossen, of wellicht omdat ze 
jongere kinderen hebben waar ze ook zorgen voor dragen (dat kwam uit één of twee van 
de interviews ook naar voren). 

2. Respondenten met een aflossingsvrije hypotheek hebben significant vaker problemen 
dan respondenten met annuïteitenhypotheek. Ze komen (bij vergelijking met de 
annuïteitenhypotheek) ook vaker voor bij lineaire en overige hypotheekvormen, maar 
dat verschil is niet groot en robuust genoeg om het als significant te mogen aannemen. 

3. Er is geen significant verband tussen de ouderdom van de woning en het hebben van 
problemen. 

4. Er is een significant verband tussen het hebben van problemen en de WOZ-waarde van 
de woning (minder problemen bij duurdere woningen)15. 

5. Problemen komen vaker voor als respondenten tevens een verbouwingskrediet hebben. 
Voor deze variabele geldt dat het hebben van een verbouwingskrediet is uitgezet 
(antwoord = ja) tegen het niet hebben van een verbouwingskrediet (antwoord = nee). 

6. Problemen komen vaker voor bij respondenten met een NHG. 
7. Er lijkt geen verband te zijn tussen de mate of intensiteit van de schade en het hebben 

van problemen.  
8. Problemen komen vaker voor wanneer de respondent meer dan één hypotheek heeft. 

 
Het gevonden patroon is vrijwel identiek aan de uitkomsten die we vinden bij de enkelvoudige 
analyses waarin niet alleen naar het voorkomen van problemen is gekeken, maar ook naar de 
mate waarin deze als acuut of urgent worden ervaren.  

                                                             
15 Alle coëfficiënten zijn uitgedrukt in (natuurlijke) logaritmen. Zo betekent de coëfficiënt van-  
0,005 bij de WOZ-waarde dat voor elke 1.000 euro hogere WOZ-waarde de kans dat een 
respondent met een probleem komt te zitten afneemt met e^0,005 (is ongeveer 0,5%) . 
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We benadrukken nog eens dat de gevonden verbanden betrekking hebben op de algemene vraag 
of men problemen rond de hypotheek heeft. De uitkomsten kunnen anders zijn als we in het 
volgende hoofdstuk meer in detail naar de problemen en zorgen kijken.  
 
4.3 Welke problemen hebben respondenten met de hypotheek? 
In deze paragraaf laten we zien welke soort problemen de respondenten hebben genoemd. De 
enquête gaf de mogelijkheid om voor 8 verschillende typen problemen aan te geven of, en op 
welke termijn dit type probleem bij de respondent aan de orde was. Daarnaast was er een 
mogelijkheid om nog andere problemen/zorgen te vermelden. 
 
Om te beginnen het algemene beeld dat uit de respons naar voren komt. In Tabel 4-4 geven we 
per type probleem aan hoe vaak dit genoemd wordt, en - waar van toepassing - of dit nu, dan wel 
binnen twee jaar of pas op langere termijn aan de orde is. De meest gemelde acute problemen 
staan bovenaan in de tabel. In de volgende hoofdstukken wordt meer in detail gekeken wat de 
aard en de achtergronden zijn van de problemen die respondenten hebben met hun hypotheek. 
 

Type probleem Nu van 
toepassing 

Binnen twee 
jaar 

Op langere 
termijn 

Niet van 
toepassing 

Totaal 

Door waardedaling 
onvoldoende 
onderpand etc. 

55  
(21,9%) 

24  
(9,6%) 

81  
(32,3%) 

91  
(36,6%) 

251 

Koper kan zelf geen 
hypotheek krijgen 

51  
(20,6%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

197  
(79,4%) 

248 

Het huis / 
bedrijfspand staat 
onder water 

49  
(19,2%) 

18  
(7,1%) 

61  
(23,9%) 

127  
(49,8%) 

255 

Restschuld bij 
verkoop 

47  
(18,5%) 

16  
(6,3%) 

147  
(57,9%) 

44  
(17,3%) 

254 

Geen nieuwe 
rentevaste periode 

33  
(13,0%) 

39  
(15,4%) 

113  
(44,5%) 

69  
(27,2%) 

254 

Moeite 
hypotheeklasten te 
betalen 

32  
(12,5%) 

11  
(4,3%) 

58  
(22,7%) 

154  
(60,4%) 

255 

Dubbele 
woonlasten 

27  
(6,7%) 

4  
(1,6%) 

11  
(4,4%) 

220  
(87,3%) 

252 

Tijdelijke verhuur 
problemen 

5  
(2,0%) 

4  
(1,6%) 

13  
(5,2%) 

227  
(91,2%) 

249 

Tabel 4-4: De aanwezige hypotheekproblemen onder de respondenten. 

Voor wat de beschrijving van overige zorgen betreft: er zijn ongeveer 70 problemen genoemd. 
Een volledig overzicht van de toelichtingen die hierbij gegeven zijn staat in onderdeel A van 
bijlage 12. Het gros van deze toelichtingen heeft niet direct te maken met de hypotheek 
(bijvoorbeeld: het vrijkomen van asbest als gevolg van aardbevingen) of komt overeen met één 
van de type problemen die wij al in de vragenlijst hadden opgenomen (bijvoorbeeld een 
respondent die in de open opmerkingen benadrukt dat zijn huis echt onder water staat!). 
Daarnaast worden er nog andere zorgen over de hypotheek genoemd: 

- Het betalen van een renteopslag als gevolg van het onder water staan. 
- Verdwijnen van overwaarde op het pand (soms in combinatie met een opeet- 

constructie). 
- Het afsluiten van een nieuwe hypotheek als de huidige is afgelopen in combinatie met 

leeftijd: wat voor hypotheek kun je afsluiten op een onverkoopbaar pand terwijl je zelf 
alleen een pensioeninkomen hebt. 
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- Bij overlijden laat je een onverkoopbaar huis achter aan je kinderen. 
- Mensen kunnen geen hypotheek/financiering krijgen om bedrijfsactiviteiten op te 

starten, met als gevolg het uitblijven van inkomsten om de zorgen over de hypotheek te 
verlichten. 

- De zorg dat de bank de hypotheek zal opzeggen na een zware beving. 
 
4.3.1 Onder water staan 
In de gebieden die we tot het aardbevingsgebied kunnen rekenen staan volgens De 
Nederlandsche Bank gemiddeld tussen 10 en 15% van de woningeigenaren onder water16. Bij de 
respondenten ligt dit percentage op 45%. Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere 
antwoorden aan te vinken17. Wanneer we kijken naar de respondenten die slechts één antwoord 
hebben gegeven, zien we dat de aantallen in de vier groepen lager worden, maar de volgorde 
hetzelfde blijft: de meeste respondenten kijken als het gaat om onder water staan nog steeds 
naar de WOZ-waarde en de minste mensen naar de vraagprijs van de woning (zie tabel 4-5). 
 

Antwoord Aantal (N=233) 

Niet van toepassing 105 

Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen 18 

De hypotheekschuld is hoger dan de taxatiewaarde 44 

De hypotheekschuld is hoger dan de WOZ-waarde 95 

De hypotheekschuld is hoger dan de vraagprijs waarvoor mijn 
woning te koop staat 

7 

De hypotheekschuld is hoger dan de door mij geschatte 
verkoopwaarde 

61 

Tabel 4-5: Antwoorden op de vraag of de respondent onder water staat. 

We hebben gesproken met twee respondenten die ieder een andere referentiewaarde voor het 
onder water staan hanteren. Voor de een is dat de WOZ-waarde, de andere respondent kijkt 
vooral naar de (verwachte) verkoopprijs. Ook blijkt dat eigenaren de vaststelling dat zij onder 
water staan baseren op een combinatie van meerdere referenties. Tevens valt op dat deze 
respondenten meerdere factoren benoemen die hebben geleid tot het onder water staan. 
Waardedaling door aardbevingen, omslag door de crisis, het hebben van een aflossingsvrije 
hypotheek die de schuld laat staan.  
 
Geïnterviewde 12: verkoopwaarde als referentie vanwege verkoopwens 

Er zijn intenties om te verhuizen. Het huis is niet gebouwd voor een gezin met drie 
kinderen: uiteindelijk wil je wel wat groter gaan wonen. Het staat nog niet te koop, maar 
de respondent vermoedt dat dat ergens de komende twee jaar wel gaat gebeuren. Maar 
uiteindelijk moet het wel kunnen: als de hypotheekwaarde en wat je er voor kan krijgen 
te ver uit elkaar liggen, wordt het lastig.  

 
Bij een logistische regressie hebben we de groep mensen die hebben aangegeven volgens 
minstens één van de referentiewaarden onder water te staan uitgezet tegen de respondenten die 
aangeven dat ze niet onder water staan, en we vinden dat een aantal kenmerken de uitkomsten 
beïnvloedt. Het aantal respondenten in de analyse in deze sectie fluctueert rond de 230, wat 
aannemelijk minder is dan het totaal aantal respondenten in het responsbestand. Dit komt 
omdat we alle respondenten die geen antwoord hebben gegeven op de vraag niet mee hebben 

                                                             
16 Zie pagina 22 van DNB (2017) Overzicht Financiële Stabiliteit in Nederland, opgehaald van 
https://www.dnb.nl/binaries/OFS_VOORJAAR_2017_tcm46-359766.pdf  
17 Daarom is het percentage respondenten dat onder water staat bepaald op basis van 
antwoorden “niet” en “weet niet / wil niet zeggen” in tabel 4.5, dat is 127 op 233 respondenten is 
54,5 % niet onder water. 

https://www.dnb.nl/binaries/OFS_VOORJAAR_2017_tcm46-359766.pdf
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genomen in de analyse. We kunnen er niet vanuit gaan dat niet antwoorden gelijk staat aan het 
hebben van geen probleem. De resultaten van de regressie staan in bijlage 8. 
 
Uit de regressie komt naar voren dat jongere respondenten beduidend vaker onder water staan. 
Ook de literatuur18 wijst op een verband tussen leeftijd en onder water staan: jongere 
huishoudens hebben vaker een restschuld (omdat zij nog weinig hebben kunnen aflossen), dat 
geldt ook voor starters. Ons onderzoek bevestigt dit, zie ook Kruistabel 4-8. Ook komen 
problemen met onder water staan volgens de literatuur vaker voor bij huishoudens die recent 
hun woning gekocht hebben. Dat kunnen we echter met onze gegevens niet toetsen.  
 
Wel zien we dat het risico op onder water staan toe neemt voor respondenten met overige 
(gecombineerde) hypotheekvorm of een aflossingsvrije hypotheek. (zie Tabel 4-7), zeker 
wanneer hier een levensverzekering bij is afgesloten of wanneer er geen NHG bij zit (zie Tabel 4-
9). Onderstaande kruistabellen illustreren deze relaties. Uit de Chi-kwadraat toetsen kunnen 
dezelfde verbanden worden aangetoond, met uitzondering van het verband tussen onder water 
staan en de NHG. 

 Annuïteit Lineair Aflossingsvrij Overig Totaal 

Niet onder water 13  
(56,5%) 

5  
(55,6%) 

63  
(49,2%) 

23  
(31,9%) 

104 
(44,8%) 

Onder water 10  
(43,5%) 

4  
(44,4%) 

65  
(50,8%) 

49  
(68,1%) 

128 
(55,2%) 

Totaal 23  
(100%) 

9  
(100%) 

128  
(100%) 

72  
(100%) 

232 
(100%) 

Tabel 4-6: Kruistabel tussen onder water staan en type hypotheek. 

Chi-square = 7.250, df = 3, p = 0,057 

 Jonger dan 50 50 - 59  60 - 69 70 en ouder Totaal 

Niet onder water 9  
(18,8%) 

37  
(49,3%) 

42  
(56,0%) 

15  
(51,7%) 

103 
(45,4%) 

Onder water 39  
(81,3%) 

38  
(50,7%) 

33  
(44,0%) 

14  
(48,3%) 

124 
(54,6%) 

Totaal 48  
(100%) 

75  
(100%) 

75  
(100%) 

29  
(100%) 

227 
(100%) 

Tabel 4-7: Kruistabel tussen onder water staan en leeftijdsgroepen. 

Chi-square = 18.090, df = 3, p = 0,000 ; PEARSON r = -0,227***, SPEARMAN = -0,270*** 

  

                                                             
18 Zie Schilder en Conijn (2012)  
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 NHG: nee NHG: ja Totaal 

Niet onder water 80 (45,7%) 23 (41,8%) 103 (44,8%) 

Onder water 95 (54,3%) 32 (58,2%) 127 (55,2%) 

Totaal 175 (100%) 55 (100%) 230 (100%) 

Tabel 4-8: Kruistabel tussen onder water staan en NHG.  

Chi-square = 0,257, df = 1, p = 0,612 

 

 Levensverzekering: 
nee 

Levensverzekering: 
ja 

Totaal 

Niet onder water 67 (56,3%) 23 (32,4%) 101 (45,1%) 

Onder water 52 (43,7%) 71 (67,6%) 123 (54,9%) 

Totaal 119 (100%) 105 (100%) 224 (100%) 

Tabel 4-9: Kruistabel tussen onder water staan en levensverzekering. 

Chi-square = 12.892, df = 1, p = 0,000. PEARSON r = -0,240*** 

In de kruistabel met type hypotheek (Tabel 4-7) wordt duidelijk dat er vooral problemen zijn 
voor respondenten met een ‘overige hypotheekvorm’. Binnen deze categorie vallen onder andere 
respondenten met een spaarhypotheek, beleggingshypotheek of een gecombineerde hypotheek-
vorm. Om meer duidelijkheid te verkrijgen voor dit verband, splitsen we in onderstaande 
kruistabel de categorie overig nog op in drie nieuwe categorieën: spaarhypotheek, 
gecombineerde hypotheek en overige hypotheek. De chi-kwadraat bij de kruistabel is significant, 
wat betekent dat er verschillen bestaan tussen de groepen. Duidelijk is dat voornamelijk 
respondenten met een gecombineerde hypotheekvorm vaak onder water staan. Het is 
aannemelijk dat dit onder andere samenhangt met het gegeven dat in gecombineerde 
hypotheken vaak een aflossingsvrij deel is opgenomen (zie de eerdere beschrijving van 
hypotheekvormen in hoofdstuk 3.3.2). 
 

 Annu-
ïteit 

Lineair Af-
lossings-

vrij 

Overig: 
spaar 

Overig: 
gecombi-

neerd 

Overig: 
overige 
vormen 

Totaal 

Niet onder 
water 

13  
(56,5%) 

5  
(55,6%) 

63  
(49,2%) 

10 
(55,6%) 

7 
(17,9%) 

5 
(35,7%) 

104 
(44,8%) 

Onder 
water 

10  
(43,5%) 

4  
(44,4%) 

65  
(50,8%) 

8  
(44,4%) 

32  
(82,1%) 

9  
(64,3%) 

128  
(55,2%) 

Totaal 23  
(100%) 

9  
(100%) 

128  
(100%) 

18 
(100%) 

39  
(100%) 

14  
(100%) 

232  
(100%) 

Tabel 4-10: Kruistabel tussen onder water staan en type hypotheek, met een uitgebreide categorie 
‘overig’. 

Chi-square = 15.585, df = 5, p = 0.008 
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Samenvattend stellen we vast dat 45% van de respondenten aangeeft onder water te staan, en 
dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde over alle woningeigenaren in het aardbevingsgebied. 
De meeste respondenten meten het onder water staan af aan de verhouding tussen WOZ-
waarde en hypotheekschuld. . Het zijn vooral jongere respondenten die onder water staan. Ook 
zien we dat het risico op onder water staan toe neemt voor respondenten met een ‘overige 
hypotheekvorm’. Binnen deze categorie vallen onder andere respondenten met een 
spaarhypotheek, beleggingshypotheek of een gecombineerde hypotheekvorm, en in het 
bijzonder de laatste vinden we vaak bij respondenten die onder water staan, zeker wanneer hier 
een levensverzekering bij is afgesloten of wanneer er geen NHG bij zit. Respondenten met een 
volledig aflossingsvrije hypotheek staan duidelijk minder vaak onder water dan respondenten 
met een overige (gecombineerde) hypotheekvorm (waarvan meestal een deel aflossingsvrij is), 
en (slechts) iets vaker dan respondenten met annuïteiten-, lineaire of spaarhypotheken. 
 
4.3.2 Vernieuwing of nieuwe hypotheek lastig door waardedaling 
Waardedaling wordt onder andere een concreet probleem wanneer eigenaren een nieuwe 
rentevaste periode willen afspreken, of een nieuwe hypotheek willen afsluiten. Uit Tabel 4-4 is 
gebleken dat dit voor 13% van de respondenten een actueel probleem is, en een groot aantal 
anderen verwacht dat dit binnen twee jaar dan wel op langere termijn een rol gaat spelen.  
 
Er is geen specifiek interview gehouden over de problemen op dit gebied, maar het kwam wel bij 
meerdere gesprekspartners aan de orde. Genoemd worden dat men met dit probleem 
geconfronteerd wordt als men hoge rente heeft en de hypotheek wil aanpassen om kosten te 
verlagen (geïnterviewden 2, 7, 8, 11), of om (andere) financiële en fiscale redenen (geïnterviewde 
5). Anderen leggen een verband met de wil om te verhuizen (geïnterviewden 1, 10, 12), of wijzen 
er op dat het probleem zich voordoet als men een nieuwe periode of nieuwe hypotheek wil 
afsluiten om geen of in mindere mate last te hebben van de boeteclausule bij het oversluiten 
naar een lagere rente. Een andere geïnterviewde (6) meldt dat de hypotheek afloopt en dat hij 
zich zorgen maakt of hij een nieuwe hypotheek kan krijgen in het geval het huis niet verkocht 
kan worden. De problemen door waardedaling worden als volgt verwoord: 

 
Geïnterviewde 2: nieuwe hypotheek met lagere rente is niet te krijgen door waardedaling.  

Op de aflossingsvrije hypotheek staat nu nog 185.000 euro, de tegenwaarde van de 
oorspronkelijke waarde van de bouwkosten van het bedrijfspand. Deze staat nu op een 
veel te hoge rente, die bijna gehalveerd kan worden ware het niet dat het pand door de 
hele gastoestanden onder water staat en de respondent dus geen nieuwe hypotheek 
krijgt. De respondent betaalt dus enorme bedragen aan rente die hij helemaal niet zou 
hoeven betalen in een andere situatie. 

 
Voor een nadere analyse hebben we de respondenten net als bij de andere analyses in dit 
hoofdstuk in drie ongeveer even grote groepen verdeeld: respondenten waar problemen niet van 
toepassing zijn, respondenten waar problemen op dit moment of binnen twee jaar van 
toepassing zijn, en respondenten die wel problemen verwachten, maar dan pas op langere 
termijn. We kunnen weinig patronen ontwaren met betrekking tot het (acuut) voorkomen van 
dit probleem. Zo is er geen (significant) verband tussen het voorkomen met problemen met het 
vernieuwen van de hypotheek en de kenmerken van de woning of hypotheek: een hogere WOZ 
of een ouder huis zorgt niet voor een toename van het voorkomen van acute problemen bij de 
respondenten. Er is eveneens geen enkel verband te vinden tussen het voorkomen van 
problemen met het vernieuwen van de hypotheek of rentevaste periode. Er bestaat wel een 
verband tussen leeftijd en problemen in deze categorie: jonge respondenten ervaren meer acute 
problemen dan oudere respondenten (ρ = -0,131). Dat duidt op een negatief, zwak verband: 
naarmate de leeftijd toeneemt, is het minder waarschijnlijk dat een respondent problemen 
ervaart met het afsluiten van een nieuwe hypotheek op (de korte) termijn. Onderstaande 
kruistabel toont ook goed dat het aandeel respondenten zonder problemen toeneemt als de 
leeftijd toeneemt. Zowel mensen jonger dan 50 als mensen ouder dan 70 ervaren daarnaast 
relatief vaak acute problemen met het vernieuwen van de hypotheek of rentevaste periode: dat 
zwakt de gevonden correlatie weer af, maar is desalniettemin een belangrijke bevinding. 
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 Jonger 
dan 50 

50 - 59 jaar 60 - 69 
jaar 

Ouder 
dan 70 

Totaal 

Niet 7 (16,7%) 18 (23,7%) 24 (30,8%) 10 (31,3%) 59 (25,9%) 

Lange termijn 17 (40,5%) 38 (50%) 40 (51,3%) 10 (31,3%) 105 (46,1%) 

Acuut 18 (42,9%) 20 (26,3%) 14 (17,9%) 12 (37,5%) 64 (28,1%) 

Totaal 42 (100%) 76 (100%) 78 (100%) 31 (100%) 228 (100%) 

Tabel 4-11: Problemen met het vernieuwen van de hypotheek of rentevaste periode afgezet tegen 
leeftijdsgroepen. 

Chi-square = 12.338, df = 6, p = 0,055  

4.3.3 Waardedaling en onderpand 
Een ander aspect van problemen is dat waardedaling van het huis en/of bedrijfspand er toe kan 
leiden dat eigenaren onvoldoende onderpand hebben voor andere financieringen. In de 
enquêtevraag werden als voorbeelden genoemd een verbouwing, of verzekeringen. Uit tabel 4-4 
is gebleken dat dit bij bijna twee van de drie respondenten (64,8%) het geval is, en voor 21,9% 
van de totale groep respondenten is dat een probleem dat op dit moment al concreet aan de orde 
is. In twee van de interviews is dit uitgebreid aan de orde geweest.  
 
Geïnterviewde 2: waarde van het onderpand belangrijk voor financiering bedrijfsuitbreiding 

Als hij zou willen verbouwen (zoals ze al gedaan hebben in de studioruimte in het 
bedrijfspand, voor de diversificatie), kan hij nu ook per definitie geen krediet krijgen. 
Dus op die manier, als hij echt zou willen verbreden binnen zijn sector 
(geluidstechniek), dan kan hij daar niet het krediet voor krijgen en op die manier ook al 
niet zijn inkomsten verhogen. 

 
Geïnterviewde 3: waarde van het onderpand bepaalt de ruimte voor de opeetconstructie 

De respondent heeft verder geen problemen met de hypotheek. De hypotheek zelf is een 
klein bedrag t.o.v. wat hij  van zijn huis heeft opgegeten. Hij mag tot 100.000 opeten, en 
hij heeft 95 000 opgegeten (dus hij heeft nog een restbedrag van 5 000). Als de 
woningwaarde verder daalt, dan hangt het er vanaf hoeveel geduld de bank heeft en of 
de bank er van uit gaat dat de waarde wel weer zal stijgen. De woningmarkt, ook in 
[…….], krabbelt al weer wat op, de huizen zijn alweer wat duurder geworden, dus het 
krabbelt wat terug, maar hij zit nog lang niet op de waarde waar het huis ooit op 
getaxeerd werd. Daar zit de woningwaarde nog wel zo’n € 80.000 onder. 
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Onderstaande Tabel 4-12 geeft een overzicht van de verschillende manieren waarop 
waardedaling van het onderpand zich als probleem manifesteert (de respondenten konden 
meerdere antwoorden aangeven). 
 
Op welke manier hebt u last van de waardedaling van de woning 
/ het bedrijfspand als onderpand? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Aantal Percentage 

De schade leidt tot afwaardering van het huis en/of bedrijfspand en een 
lagere te verzekeren waarde. Bij een calamiteit wordt dan minder 
uitgekeerd (en kan in het uiterste geval de hypotheekschuld niet worden 
afgelost) 

66 26,09% 

De conditie van het huis / bedrijfspand verslechtert geleidelijk omdat de 
prikkel om er in te investeren door de waardedaling vanwege het 
aardbevingsrisico is afgenomen 

64 25,30% 

Ik heb een hogere hypotheek nodig om het huis en/of bedrijfspand te 
verbouwen of te verbeteren, maar dit wordt geweigerd of zal in de nabije 
toekomst waarschijnlijk worden geweigerd door de bank  omdat de 
getaxeerde waarde te laag is 

24 9,49% 

Ik heb een hogere hypotheek nodig om een asbest dak te saneren, maar 
krijg deze niet (omdat de getaxeerde waarde van de woning en/of 
bedrijfspand te laag is) [dit heeft gevolgen voor verzekering en brengt mij in 
problemen omdat sanering in 2024 verplicht wordt] 

14 5,53% 

De waarde van het onderpand is veel gezakt, waardoor ik een negatieve 
balans krijg en het bedrijf moeilijker kan verkopen 

11 4,35% 

Geen onderpand meer / te lage waarde onderpand voor bedrijfskrediet 6 2,37% 

Problemen met BKR registratie 3 1,19% 

Ik oefen mijn bedrijf uit in het slooprijpe pand en ben financieel niet in 
staat om mijn bedrijf te verhuizen of in de nabije toekomst te verhuizen 

3 1,19% 

Bedrijfsopvolging is niet te financieren door lage waarde onderpand 1 0,40% 

Anders, namelijk: 48 18,97% 
Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen 13 5,14% 
Totaal 253 100% 

Tabel 4-12: Overzicht van de manieren waarop respondenten last hebben van de waardedaling van hun 
onderpand 

Een overzicht van de antwoorden in de categorie ‘anders’ is opgenomen in onderdeel B van 
bijlage 12. Een opvallend antwoord is de vermelding dat de bank bij een respondent de 
maximale renterisico-opslag hanteert vanwege de lage taxatiewaarde. Een ander noemt de 
inkomensderving die kan optreden bij versterking van huizen die respondenten nodig hebben 
om hun inkomen te verwerven – bijvoorbeeld in geval van een Bed & Breakfast. 
 
Voor een nadere analyse hebben we de respondenten wederom in drie ongeveer even grote 
groepen verdeeld: respondenten waar problemen niet van toepassing zijn, respondenten waar 
problemen op dit moment of binnen twee jaar van toepassing zijn, en respondenten die wel 
problemen verwachten, maar dan pas op langere termijn. Het blijkt dat er vrijwel geen verband 
is tussen het voorkomen met problemen met de waarde van het onderpand en de kenmerken 
van de respondenten19. Uit de regressie, en uit een chi-kwadraattoets, blijkt dat er alleen een 
significante, positieve relatie is tussen de mate van schade die een respondent heeft ervaren en 
de mate waarin hij een probleem verwacht met waardedaling en onderpand. De bijbehorende 
kruistabel (Tabel 4-13) is hieronder bijgevoegd. 
  

                                                             
19 Een ordinale regressie met alle variabelen die eerder ook zijn gebruikt past slecht bij de 
verdeling van de respons over waardedaling en onderpand, wat blijkt uit onder andere de lage 
Nagelkerke pseudo R2 (9%) en Goodness-of-Fit measures. 
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 Geen schade Lichte schade Zware schade Totaal 

Nee 9 (50%) 57 (37,7%) 25 (30,5%) 91 (36,3%) 

Acuut (< 2 jaar) 6 (33,3%) 53 (35,8%) 21 (25,6%) 81 (32,3%) 

Lange termijn 3 (16,7%) 40 (26,5%) 36 (43,9%) 79 (31,5%) 

Totaal 18 (100%) 150 (100%) 82 (100%) 251 (100%) 

Tabel 4-13: Problemen met waardedaling van het onderpand afgezet tegen de mate van schade aan de 
woning. 

Chi-square =9.957, df = 4, p = 0,041 ; Spearman: 0.166 (p = 0,008) 

4.3.4 Restschuld 
Als de waardedaling van de woning of het bedrijfspand bij zich bij verkoop daadwerkelijk 
manifesteert, blijft de verkoper met een restschuld zitten. Uit  Tabel 4-4 is gebleken  dat ruim 80 
procent van de respondenten zich hier zorgen over maakt. De meesten verwachten dat dit pas op 
langere termijn gaat spelen - dat is begrijpelijk omdat de meeste eigenaren hun woning niet op 
korte termijn willen verkopen - zo blijkt uit ander onderzoek20. Maar voor 18,5% van de 
respondenten is die (dreigende) restschuld ook op dit moment al een probleem. 
 
De respondenten konden een nadere specificatie geven van de manier(en) waarop zij te maken 
krijgen met een restschuld. Onderstaande Tabel 4-14 geeft een beeld van de antwoorden.  
 
Op welke manier krijgt u te maken met een restschuld?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal Percentage 

De woning/het bedrijfspand zal in de toekomst worden verkocht maar levert 
waarschijnlijk onvoldoende op om de hypotheek te kunnen aflossen 

99 30,84% 

De Waarderegeling van de NAM (mogelijkheid om vergoeding te vragen voor 
verlies bij verkoop) biedt onvoldoende compensatie 

87 27,10% 

Ook als opkoopregeling van de NAM op de woning van toepassing is blijf ik 
met een restschuld zitten 

40 12,46% 

Voor het bedrijfspand is geen waarde regeling of opkoopregeling van de 
NAM van toepassing 

12 3,74% 

De woning/het bedrijfspand is verkocht maar dat levert onvoldoende op om 
de hypotheek af te lossen 

12 3,74% 

De schade is zo groot dat het huis en/of bedrijfspand plat moet, maar de 
vergoeding van de NAM is te laag om de hele hypotheek af te lossen 

7 2,18% 

Als ik het huis en/of bedrijfspand niet binnenkort verkoop zal het geveild 
moeten worden en dan blijf ik met een restschuld zitten 

7 2,18% 

Anders, namelijk: 34 10,59% 

Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen 23 7,17% 

Totaal 321 100% 

Tabel 4-14: Overzicht van de manieren waarop respondenten met een restschuld te maken krijgen 

Het meest genoemd worden dat de waarde regeling van de NAM te weinig oplevert (of zal 
opleveren) om het waardeverlies te compenseren, en de algemene verwachting dat de 
toekomstige verkoopopbrengst te laag zal zijn. Bij de antwoorden in de categorie ‘anders’ (zie 

                                                             
20 Zo staan in de gemeente Loppersum op 28/11/2017 104 woningen op Funda, dat is iets meer 
dan 3 % van de voorraad koopwoningen in die gemeente. In het OTB onderzoek (Hoekstra et al, 
2016, pag.38) wordt naar het WoOn 2012 verwezen, waarin 10% van de respondenten in het 
aardbevingsgebied zegt beslist binnen twee jaar te verhuizen.  
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het overzicht in onderdeel C van bijlage 12) werd soms in eigen bewoordingen een parafrase 
gegeven op de voorgeprogrammeerde antwoordmogelijkheden. Maar er komen ook enkele 
nieuwe aspecten van de restschulden problematiek naar voren, zoals schade aan de woning die 
zorgt voor een lagere waarde (onder water staan), wat de verkoop lastig maakt en waarschijnlijk 
leidt tot een restschuld. Een aantal respondenten wijst hier ook op de gevolgen die een 
restschuld voor hen zal hebben, zoals problemen voor de oude dag voorziening, het huis is vaak 
een pensioenvoorziening, en problemen bij verkoop. 
 
Daar komt nog een ontwikkeling bij (die overigens door respondenten niet expliciet wordt 
genoemd). De financiering van restschulden zal per 1 januari 2018 niet meer voor 
hypotheekrenteaftrek in aanmerking komen. Het deel van de hypotheek op de nieuwe woning 
dat gebruikt wordt voor financiering van een restschuld wordt vanaf dat moment gezien als een 
consumptief krediet, waarvan de rente niet mag worden afgetrokken21. 
 
Restschulden kwamen ook in detail aan de orde in het interview met respondent 10. Door 
dalende  verkoopwaarde (gebaseerd op de vergelijking die respondent maakt met omliggende 
huizen en WOZ-waarde) staat hij onder water, wat een restschuld betekent bij verkoop, echter 
wel op de lange termijn, want hij heeft nu geen verhuisplannen.  
 
Voor een nadere statistische analyse hebben we de respondenten in eerste instantie in twee 
groepen opgedeeld: respondenten met (nu of op de korte of lange termijn) en respondenten 
zonder (verwachte) problemen. We hebben op dezelfde manier als beschreven is in hoofdstuk 
4.2 een logistische regressie gedraaid, maar nu met restschuld in plaats van het hebben van 
problemen als afhankelijke variabelen. Details van deze analyse staan in bijlage 9.  
 
Uit de resultaten van de regressie blijkt dat er een aantal factoren is dat de kans op problemen 
met een restschuld vergroot voor de respondent. Respondenten met lichte schade geven aan 
restschuld minder vaak als een probleem te zien dan respondenten met zware schade. Daarnaast 
speelt het probleem vaker bij mensen met een twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning 
dan bij mensen met een ander type woning. Vooral respondenten met een ‘overig of 
gecombineerd hypotheektype’ of (in wat mindere mate) met een aflossingsvrije hypotheek  
maken zich significant en duidelijk meer zorgen over een restschuld dan respondenten met een 
lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek. Tevens geldt voor respondenten die bij hun 
hypotheek een NHG hebben afgesloten dan weer dat ze een restschuld vaker als een relevant en 
reëel probleem zien. Ten slotte blijkt dat de kans dat de respondent aangeeft te kampen te 
hebben met een restschuld met ongeveer 0,6% toeneemt voor elke duizend euro die zijn WOZ 
hoger is. 
 
Vervolgens maken we kruistabellen om te analyseren of er verbanden zijn tussen de 
bovengenoemde variabelen en de mate urgentie van het hebben (of verwachten) van problemen 
met een restschuld.  
Bij deze opsplitsing naar de termijn waarop respondenten problemen verwachten, zien we dat 
een aantal van de gevonden verbanden niet robuust blijkt te zijn. Het verband met het hebben 
van een probleem blijft echter wel bestaan voor het type woning (Tabel 4-16) en blijft heel sterk 
bestaan voor het type hypotheek (Tabel 4-17). Klaarblijkelijk is restschuld een groter en meer 
acuut probleem voor respondenten met een ‘andere of gecombineerde vorm’ van hypotheek, of 
met een aflossingsvrije hypotheek. Op dezelfde manier blijken het hebben van een NHG en de 
urgentie van de problemen op een positieve manier samen te hangen (zie Tabel 4-20), terwijl 
het gevonden verband tussen de mate van schade en de urgentie van de restschuld ook bevestigd 
wordt (Tabel 4-19). 
  

                                                             
21 Op de website van de belastingdienst wordt het als  volgt geformuleerd: ‘Verkocht u na 28 
oktober 2012 en vóór 1 januari 2018 uw woning die uw hoofdverblijf was? En is de 
verkoopprijs lager dan uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten? Dan hebt u een 
restschuld. U mag voor die restschuld nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde 
rente en financieringskosten aftrekken.’ 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigen_woning/u_verkoopt_een_woning/bijleenregeling/eigenwoningschuld/eigenwoningschuld
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 Vrijstaand Twee- 
onder- een- 

kap 

Woon-
boerderij 

Overig Totaal 

Niet 18 (12,4%) 3 (13%) 7 (19,4%) 16 (32%) 44 (17,3%) 

Lange termijn 88 (60,7%) 13 (56,6%) 21 (58,3%) 25 (50%) 147 (57,9%) 

Acuut 39 (26,9%) 7 (30,4%) 8 (22,2%) 9 (18%) 63 (24,8%) 

Totaal 145 (100%) 23 (100%) 36 (100%) 50(100%) 254 (100%) 

Tabel 4-15: Problemen met een restschuld afgezet tegen het type woning. 

Chi-square = 10.894, df - 6, p = 0,092 

 Annuïteit Lineair Aflossingsvrij Overig Totaal 

Niet 7 (26,9%) 3 (30%) 28 (19,9%) 6 (7,9%) 44 (17,4%) 

Lange termijn 16 (61,5%) 6 (60%) 83 (58,9%) 41 (53,9%) 146 (57,7%) 

Acuut 3 (11,5%) 1 (10%) 30 (21,3%) 29 (38,2%) 63 (24,9%) 

Totaal 26 (100%) 10(100%) 141 (100%) 76 (100%) 253 (100%) 

Tabel 4-16: Problemen met de restschuld afgezet tegen het type hypotheek. 

Chi-square = 15.865, df = 6, p = 0,014 

 

 Minder dan 
100.000 

100.000- 
150.000 

150.000-
200.000 

200.000-
300.000 

Meer 
dan 

300.000 

Totaal 

Niet 2  
(14,3%) 

11  
(20,4%) 

15  
(20,8%) 

8  
(12,7%) 

5  
(18,5%) 

41 
(17,8%) 

Lange 
termijn 

10  
(71,4%) 

24  
(44,4%) 

43  
(59,7%) 

42  
(66,7%) 

13  
(48,1%) 

132 
(57,4%) 

Acuut 2  
(14,3%) 

19  
(35,2%) 

14  
(19,4%) 

13  
(20,6%) 

9  
(33,3%) 

57 
(24,8%) 

Totaal 14  
(100%) 

54  
(100%) 

72  
(100%) 

63  
(100%) 

27  
(100%) 

230 
(100%) 

Tabel 4-17: Problemen met de restschuld afgezet tegen WOZ-waarden. 

Chi-square = 10.111, df = 8, p = 0,257 
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 Geen schade Lichte schade Zware schade Totaal 

Niet 2 (10,5%) 32 (20,9%) 10 (12,2%) 44 (17,3%) 

Lange termijn 9 (47,7%) 91 (59,9%) 47 (57,3%) 147 (57,9%) 

Acuut 8 (42,1%) 30 (19,6%) 25 (30,5%) 63 (24,8%) 

Totaal 19 (100%) 153 (100%) 82 (100%) 254 (100%) 

Tabel 4-18: Problemen met de restschuld afgezet tegen de mate van schade aan de woning. 

Chi-square 8.352, df = 4, p = 0,079 

 NHG: ja NHG: nee Totaal 

Niet 5 (8,8%) 38 (19,7%) 43 (17,2%) 

Lange termijn 40 (70,2%) 105 (54,4%) 145 (58%) 

Acuut 12 (21,2%) 50 (25,9%) 62 (24,8%) 

Totaal 57 (100%) 193 (100%) 250 (100%) 

Tabel 4-19: Problemen met de restschuld afgezet tegen het hebben van NHG. 

Chi-square, df = 2, p = 0,069 

4.3.5 Hypotheek koper en waardedaling 
Zoals in hoofdstuk 1.1. werd gememoreerd,  maken de aardbevingen het verkopen van een huis 
moeilijker. Als er wel een koper is die interesse heeft, kan het gebeuren dat deze door de 
waardedaling van het huis niet voldoende hypotheek kan opnemen om de aankoop te 
financieren. Tabel 4-20 laat zien dat dit bij één op de vijf respondenten op dit moment een rol 
speelt. Uit nadere analyse blijkt dat er alleen enig verband is tussen problemen met het 
verkrijgen voor een hypotheek bij de koper en het type woning waar het in de betreffende 
transactie om gaat. Dat is uitgezet in onderstaande kruistabel. Hier blijkt dat problemen bij het 
verkrijgen van een hypotheek voor de koper relatief vaker spelen wanneer het gaat om een 
vrijstaande woning of een overig woningtype (daarbij kan het gaan om een bedrijfspand, 
appartement of één van de andere genoemde woningsoorten in hoofdstuk 2). 
 

 Vrijstaand Twee-
onder-een-

kap 

Woon-
boerderij 

Overig Totaal 

Nee, niet van 
toepassing 

112 (77,8%) 19 (95%) 21 (88,6%) 35 (71,4%) 197 (79,4%) 

Ja, dat speelt 32 (22,2%) 1 (5%) 4 (11,4%) 14 (18,6%) 51 (20,6%) 

Totaal 144 (100%) 20 (100%) 25 (100%) 49 (100%) 248 (100%) 

Tabel 4-20: Kruistabel tussen het hebben van problemen voor de koper bij het krijgen van een hypotheek  
en type woning.  

Chi-square = 6.920, df - 3, p = 0,075 

4.3.6 Verhuur woning 
Wanneer eigenaren hun woning als gevolg van de aardbevingsproblematiek  moeilijk kunnen 
verkopen is (tijdelijk) verhuren een alternatief. Maar de hypotheekvoorwaarden laten dit niet 
altijd toe, en het is in ieder geval nodig om vooraf toestemming te vragen aan de 
geldverstrekker, en deze kan voorwaarden verbinden aan die toestemming. Zo lezen we op de 
website van Vereniging Eigen Huis dat bijvoorbeeld geëist kan worden dat: 
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• De woning al een bepaalde tijd te koop staat (bijvoorbeeld zes maanden of een jaar). 
• Er geen betalingsachterstanden zijn. 
• Een instemmingsverklaring van de opstalverzekeraar wordt verstrekt. 
• Een ontruimingsverklaring is opgenomen in de huurovereenkomst. 
• De huuropbrengst wordt verpand aan de geldverstrekker. 
• De vraagprijs van de woning minimaal 10 % hoger is dan de hypotheekschuld. 
• De huurprijs minimaal 70 % van de maandelijkse hypotheeklasten bedraagt. 

 
Tabel 4-4 liet  zien dat verhuur voor een klein aantal respondenten op dit moment (8,8%) of in 
de verdere toekomst een probleem is. Gezien de relatief kleine hoeveelheid respondenten met 
dit probleem is een statistische analyse moeilijk te maken. We hebben alleen gekeken of er 
verschillen zijn tussen de respondenten die wel of niet problemen met de verhuur hebben 
vermeld in dezelfde logistische regressie als in bovenstaande secties. Omdat het aantal cases 
voor wie dit probleem nu of op enig moment in de toekomst speelt of verwacht wordt te spelen 
erg klein is, levert de regressie geen zinvolle resultaten op en wordt dan ook niet vermeld in de 
resultaten. De regressie is wel indicatief voor een verband tussen problemen met de verhuur van 
de woning en het type hypotheek van de respondent. Als dit verband er inderdaad is, geeft de 
onderstaande kruistabel (Tabel 4-21) een aanwijzing dat die problemen zich dan vaker zouden 
voordoen bij een lineaire of een overige (waaronder ook  spaarhypotheek), maar ons onderzoek 
levert geen aanwijzingen waarom dit het geval zou kunnen zijn. 
 

 Annuïteit Lineair Aflossings-
vrij 

Overig Totaal 

Nee, speelt niet 23 (92%) 6 (60%) 132 (95%) 65 (87,7%) 226 (92,1%) 

Ja, speelt op  
enige termijn 

2 (8%) 4 (40%) 7 (5%) 9 (12,2%) 22 (8,9%) 

Totaal 25 (100%) 10 (100%) 139 (100%) 64 (100%) 248 (100%) 

Tabel 4-21: Problemen met verhuur afgezet tegen type hypotheek. 

Chi-square 15.531, df = 3, p = 0,001 

Uit de toelichtingen die bij de vervolgvraag gegeven zijn (zie Tabel 4-22) blijkt dat een naar 
verhouding groot aantal respondenten over problemen die met verhuur te maken hebben verder 
niets wil of kan zeggen. Op grond daarvan sluiten wij niet uit dat eigenaren die problemen met 
verhuur hebben in verband met hun hypotheek in de enquête ondervertegenwoordigd zijn. 
Enkelen (binnen de antwoordcategorie ‘anders, namelijk…’) wijzen erop, dat de termijn waarin 
verhuur is toegestaan (in relatie met aftrek hypotheekrente is die termijn 3 jaar als de woning 
leeg staat, de wettelijke termijn voor tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet is 5 jaar) 
binnenkort afloopt. Enkele anderen geven aan dat naast persoonlijke omstandigheden de 
moeizame verkoop de reden is dat zij voor verhuur (zullen) kiezen, waarbij een respondent 
vermeldt dat de huuropbrengsten niet voldoende zullen zijn om noodzakelijk herstel van door  
aardbevingen veroorzaakte scheuren in fundamenten te herstellen. 
 

Antwoord Aantal (N=22) 

Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen 12 

Ik heb de woning verhuurd omdat deze niet te verkopen is, maar de 
periode waarin tijdelijke verhuur is toegestaan loopt binnenkort af 3 

Ik heb de woning verhuurd omdat deze niet te verkopen is, maar moet dit 
beëindigen omdat ik anders geen nieuwe rentevaste periode kan 
afspreken / geen nieuwe hypotheek kan afsluiten 

0 

Anders, namelijk: 7 
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Tabel 4-22: Antwoorden op de vervolgvraag op welke manier respondenten problemen hebben met hun 
hypotheek en de verhuur van hun woning. 

Het (tijdelijk) verhuren van eigen woningen in het aardbevingsgebied  kan een goede oplossing 
zijn om de dynamiek op de woningmarkt in het aardbevingsgebied te vergroten, maar het is niet 
goed bekend hoe vaak dit voorkomt. De conclusie uit dit onderzoek is dat verhuur slechts in 
enkele gevallen tot problemen met de hypotheek leidt. Maar het is denkbaar dat dit aantal maar 
zo klein is door een bepaalde mate van  selectiviteit, in de respons als gevolg van het gevoelige 
karakter van dit probleem. 
 
4.3.7 Moeilijkheden bij betalen van de hypotheeklasten 
Een onderdeel van de problemen met hypotheken kan zijn dat de eigenaar de hypotheeklasten 
moeilijk kan betalen. Uit Tabel 4-4 is gebleken dat dit voor bijna 40% van de respondenten het 
geval is, en voor een op de acht is het een actueel probleem.  
 
In een vervolgvraag heeft ongeveer de helft van de respondenten aangegeven waarom zij 
moeilijkheden hebben met het betalen van de hypotheeklasten. 
 
Uit Tabel 4-23 blijkt dat dit voor de meeste respondenten het gevolg is van persoonlijke 
omstandigheden, ook de antwoorden in de categorie ‘anders’ bestaan voor een belangrijk deel 
uit een beschrijving van specifieke persoonlijke omstandigheden. In enkele van deze 
antwoorden wordt daarnaast een duidelijk verband gelegd met de aardbevingsproblematiek. Zo 
wijst een respondent op hoge kosten door onderhoud van bevingsschade waar geen vergoeding 
voor is gekregen. Binnen de groep respondenten die een nadere toelichting hebben gegeven 
heeft 10% te maken met dubbele woonlasten, in de volgende paragraaf gaan we daar dieper op 
in. 
 

Antwoord Aantal (N=101) 

Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen 9 

Door daling van inkomen (bijvoorbeeld als gevolg van baanverlies, 
pensionering, scheiding, overlijden partner, tegenvallende resultaten 
bedrijfsvoering) 

70 

Door hogere kosten van levensonderhoud als gevolg van bijzondere 
omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) 

21 

Door dubbele (woon)lasten 14 

Anders, namelijk: 18 

Tabel 4-23: Antwoorden op de vervolgvraag op welke manier respondenten moeilijkheden hebben bij het 
betalen van de hypotheeklasten. 

Een volledig overzicht van de antwoorden in de categorie ‘anders, namelijk’ is opgenomen in 
onderdeel D van bijlage 12. 
 
Bij nadere analyse vonden we slechts een beperkte samenhang tussen betalingsproblemen en de 
kenmerken van respondenten, woningen of hypotheken. Dat ligt ook wel voor de hand, omdat 
persoonlijke omstandigheden (met al hun variatie) blijkbaar een sterke rol spelen. Met onze 
gegevens vinden we wel dat alleenstaanden vaker een betalingsprobleem lijken aan te geven dan 
echtparen (met kinderen) (zie Tabel 4-24).  
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 Geen probleem Lange termijn Acuut Totaal 
Paar met thuiswonende 
kinderen 

48 (66,7%) 11 (15,3%) 13 (18,1%) 72 (100%) 

Paar zonder 
(thuiswonende) 
kinderen 

78 (63,4%) 31 (25,2%) 14 (11,4%) 123 (100%) 

Alleenstaand 16 (35,6%) 15 (33,3%) 13 (31,1%) 45 (100%) 
Eenouder met 
thuiswonende kinderen 

8 (72,7%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 11 (100%) 

Totaal 150 (59,8%) 58 (23,1%) 43 (17,1%) 251 (100%) 

Tabel 4-24: Betalingsproblemen hypotheeklasten afgezet tegen huishoudensvorm. 

Chi-square = 18.236, df = 6, p = 0,006 
 
Ook lijkt er een zwak maar significant verband tussen betalingsproblemen en het meldings-
percentage22 (meer kans op betalingsproblemen in gebieden met veel schademeldingen). 
Daarnaast vinden we een significante aanwijzing dat de NHG een positief23 effect heeft: 
respondenten met NHG melden minder vaak betalingsproblemen (zie Tabel 4-25). 
 
 Geen probleem Lange termijn Acuut Totaal 
NHG: nee 109 (56,2%) 48 (24,7%) 37 (19,1%) 194 (100%) 
NHG: ja 42 (73,7%) 9 (15,8%) 6 (10,5%) 57 (100%) 
Totaal 151 (60,2%) 57 (22,7%) 43 (17,1%) 251 (100%) 
Tabel 4-25 Betalingsproblemen hypotheeklasten afgezet tegen NHG. 

Chi square = 5.675, df = 2, p = 0,059 
 
4.3.8 Dubbele woonlasten 
Eigenaren die om welke reden dan ook al verhuisd zijn en hun woning of bedrijfspand nog niet  
verkocht hebben, krijgen te maken met dubbele woonlasten. Uit Tabel 4-4 is gebleken dat dit 
voor ongeveer 13% van de respondenten nu - of naar hun verwachting op langere termijn - een 
probleem is. We hebben nader geanalyseerd of er een verband is tussen problemen met dubbele 
woonlasten en de kenmerken van respondenten, woningen, hypotheken, aardbevingsimpact. 
Wederom was er echter in een regressie of chi-kwadraattoets geen verband aan te tonen, 
vanwege het kleine aantal respondenten dat heeft aangegeven dubbele woonlasten te hebben of 
te verwachten. 
 
Bij een vervolgvraag konden de respondenten aangeven wat de reden is dat zij te maken hebben 
met dubbele woonlasten. Tabel 4-26 laat zien dat het merendeel van deze respondenten al een 
ander huis gekocht heeft, en dat de moeizame verkoop van het vorige huis als oorzaak van het 
probleem wordt gezien. Maar er zijn ook respondenten met dubbele lasten omdat zij elders 
(moeten) huren. Binnen de categorie ‘anders’ zijn de verschillende soorten antwoorden te 
onderscheiden. Vaak komt terug dat het huis lastig te verkopen is. Twee respondenten geven 
aan te willen verhuizen in verband met pensionering, ook al leidt dit tot dubbele woonlasten. 
Ook het aanvaarden van werk elders of verhuizing in verband met relatieproblemen kunnen de 
reden zijn dat men genoodzaakt is dubbele woonlasten te accepteren. 
  

                                                             
22  Pearson R = 0,129 
23 Bedoeld is: positief in inhoudelijke zin 
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Waarom heeft u te maken met dubbele (woon)lasten? Aantal respondenten 
(totaal N = 32) 

Ik heb al een ander huis en/of bedrijfspand gekocht maar heb 
dubbele lasten omdat het vorige pand niet verkocht is 

4 

Ik heb al een ander huis en/of bedrijfspand gekocht maar mijn 
overbruggingskrediet loopt binnenkort af 

2 

Vanwege onveiligheid moest ik mijn huis uit en nu huur ik elders 
een woning 

3 

Vanwege onveiligheid moest ik mijn huis uit: de NAM betaalt nu 
tijdelijk huur elders, maar ik weet niet hoe lang dat zal duren 

0 

Dat weet ik niet/wil ik niet zeggen 6 

Anders 18 

Tabel 4-26: Antwoorden op de vervolgvraag over dubbele woonlasten. 
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5 Ervaren oorzaak  
Uit de voorgaande hoofdstukken komt naar voren dat de zorgen of problemen die respondenten 
hebben met hun hypotheek heel verschillende oorzaken hebben. De respondenten is ook 
gevraagd wat zij zelf als de (belangrijkste) oorzaken zien. Zij konden bij de stellingen zoals 
weergegeven in Tabel 5-1  aangeven of, en in hoeverre deze in hun situatie van toepassing zijn. 
 

Wat ziet u als (belangrijke) 
oorzaken van de problemen 
of zorgen die u hebt met uw 
hypotheek? 

Niet van 
toepassing 

  In lichte 
mate van 

toepassing 

  In sterke 
mate van 

toepassing 

  

Het probleem dat ik heb met mijn 
hypotheek is een gevolg van het 
soort hypotheek 

45,31% 169 30,3% 50 13,57% 27 

Het probleem dat ik heb met mijn 
hypotheek is een gevolg van 
gewijzigde persoonlijke 
omstandigheden 

43,97% 164 27,88% 46 16,08% 32 

Het probleem dat ik heb met mijn 
hypotheek is een gevolg van de 
waardedaling van mijn huis en/of 
bedrijfspand 

10,72% 40 41,82% 69 70,35% 140 

Totaal Totaal 373 Totaal 165 Totaal 199 

Tabel 5-1: De factoren die de respondenten zien als mogelijke oorzaken van hun hypotheekproblemen. 

Tabel 5-1 laat zien dat waardedaling van huis of bedrijfspand door 70% van de respondenten in 
sterke mate als oorzaak van de problemen wordt gezien, ook bij de oorzaken die in lichte mate 
van toepassing zijn, wordt waardedaling het vaakst genoemd, maar het verschil met de andere 
twee oorzaken is minder groot. Uit een chi-kwadraattoets blijkt dat waardedaling vaak wordt 
gezien als een probleem door respondenten zonder verbouwingskrediet, met een aflossingsvrije 
of overige hypotheekvorm, en respondenten met een levensverzekering. Er is geen enkel 
verband te vinden tussen de verdeling van de respons bij deze vraag en kenmerken van de 
woning (bouwjaar, WOZ, type woning). Ook vinden we geen verband met het percentage 
schademeldingen in het gebied waar de woning staat, of met de (ernst van de) schade aan de 
woning.  
 
Het soort hypotheek dan wel de gewijzigde persoonlijke omstandigheden worden in ongeveer 
gelijke mate genoemd als oorzaken van de problemen. 
 
Zoals verwacht mag worden, wordt het soort hypotheek vaker als oorzaak genoemd door 
respondenten met een aflossingsvrije hypotheek, maar respondenten zonder aflossingsvrije 
hypotheek geven ook vaker aan dat het type hypotheek totaal geen oorzaak is. Het verband 
tussen de mate waarin het type hypotheek een rol speelt, en het type hypotheek (gemeten als 
aflossingsvrije dummy of als nominale variabele met vier categorieën) is dan ook niet 
significant. Met andere variabelen is er ook geen relevante samenhang te vinden. Een kruistabel 
(Tabel 5-2) voor het type hypotheek is omwille van het overzicht hieronder wel gegeven. 
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Soort 
hypotheek als 
oorzaak van 
problemen 

Annuïteit Lineair Aflossings-
vrij 

Overig Totaal 

Niet van 
toepassing 

19 (90,5%) 5 (71,4%) 75 (64,7%) 41 (60,3%) 140 (66%) 

In lichte mate van 
toepassing 

2 (9,5%) 1 (14,3%) 24 (20,7%) 21 (30,9%) 48 (22,6%) 

Sterk van 
toepassing 

0 (0%) 1 (14,3%) 17 (14,7%) 6 (8,8%) 24 (11,3%) 

Totaal 21 (100%) 7 (100%) 116 (100%) 68 (100%) 212 (100%) 

Tabel 5-2: De mate waarin het soort hypotheek als oorzaak wordt gezien afgezet tegen het type 
hypotheek. 

Chi-kwadraat = 10.295, df = 6, p = 0,113 

Daarnaast kan uit een Chi-kwadraat toets worden opgemaakt dat er een associatie bestaat 
tussen de mate van schade en de mate waarin de respondent gewijzigde persoonlijke 
omstandigheden als een belangrijke oorzaak ziet. De richting van deze associatie is echter niet 
duidelijk, zoals wellicht blijkt uit onderstaande kruistabel (Tabel 5-3). 
 

Gewijzigde persoonlijke 
omstandigheden als 
oorzaak van hypotheek 
problemen 

Geen 
schade 

Lichte 
schade 

Zware 
schade 

Totaal 

Niet van toepassing 12 (63,2%) 107 (73,8%) 45 (57,7%) 164 (67,8%) 

In lichte mate van toepassing 2 (10,5%) 24 (16,6%) 20 (25,6%) 46 (19%) 

Sterk van toepassing 5 (26,3%) 14 (9,7%) 13 (16,7%) 32 (13,2%) 

Totaal 19 (100%) 145 (100%) 78 (100%) 242 (100%) 

Tabel 5-3: De mate waarin het soort hypotheek als oorzaak wordt gezien afgezet tegen de mate van 
schade aan de woning. 

Chi-kwadraat = 9.548, df = 4, p = 0,049 

5.1 Waardedaling als oorzaak van problemen 
Over de meest genoemde oorzaak van problemen - waardedaling - konden de respondenten zich 
ook nog meer in detail uitspreken. Ook in de interviews is dit onderwerp meerdere malen aan de 
orde geweest; onderstaande teksten geven een indruk hoe respondenten over deze verschillende 
oorzaken, het relatieve gewicht van de oorzaken  en de samenloop van oorzaken spreken.  
 
Geïnterviewde 1: crisis en aardbevingen komen samen 

We zitten in een periode na een crisis, en de oorzaken zijn duidelijk. Enerzijds 
natuurlijk de crisis, anderzijds ligt er ook wel een stukje aardbevingsproblematiek ten 
grondslag aan: ik denk dat de verhouding ongeveer 80-20 is. 
 

Geïnterviewde 9: onduidelijk wat het aandeel van crisis en aardbevingen is 
Want er is sprake van waardedaling. De WOZ is na jaren van daling dit jaar voor het 
eerst weer gestegen. Natuurlijk heeft heel Nederland last gehad van waardedaling, dus 
welk deel nou komt door aardbevingen en welke door de financiële situatie, dat weet de 
respondent ook niet, maar daar is hij wel nieuwsgierig naar.  
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Geïnterviewde 2: krimp als excuus 
Krimp is geen effect in Ten Boer, misschien in de kleinere kernen en in het oosten (je 
kan dan goedkoper in Duitsland wonen). Krimp is meer de excuustruus. 
 

Geïnterviewde 6: samenloop van crisis, krimp en aardbevingen 
De crisis in combinatie met de bevingsproblematiek hebben hierin een grote rol 
gespeeld. Er wordt beweerd dat de huizenprijzen weer aantrekken maar daar merk je 
waar zij wonen weinig van. Tevens trekken er voorzieningen weg: de dokter is al weg, er 
is nog wel een kleine supermarkt maar voor de echte boodschappen moet je naar Delfzijl 
of Winschoten.  

 
Onderstaande Tabel 5-4 geeft een overzicht van de mate waarin de totale groep respondenten 
vindt dat krimp, aardbevingen en de nasleep van de crisis op de woningmarkt een rol spelen bij 
de waardedaling. 
 

In welke mate spelen 
onderstaande drie factoren een 
rol bij de waardedaling van uw 
huis en/of bedrijfspand? 

Niet van 
toepassing 

  In lichte 
mate van 

toepassing 

  In sterke 
mate van 

toepassing 

  

Krimp (het teruglopen van 
voorzieningen en aantal inwoners) 

61,44% 94 38,89% 77 9,73% 25 

Aardbevingen 0% 0 8,59% 17 74,32% 191 

De nasleep van de crisis waar de 
woningmarkt last van heeft gehad 
(afgezien van krimp en / of 
aardbevingen) 

38,56% 59 52,53% 104 15,95% 41 

Tabel 5-4: De factoren die als oorzaak worden gezien van de waardedaling.  

5.1.1 Waardedaling door aardbevingen 
Alle respondenten geven aan dat de aardbevingen een (veelal sterke) invloed te hebben op de 
waardedaling. Uit een logistische regressie blijkt dat de respondenten die zeggen dat dit slechts 
in lichte mate het geval is zich onderscheiden doordat zij vaker alleenstaand (met of zonder 
kinderen) zijn en relatief vaker geen of slechts lichte schade hebben. Onderstaande kruistabellen 
tonen de samenhang tussen deze variabelen. De uitkomst van de chi-kwadraat toets in Tabel 5-5 
is niet significant, maar suggereert wel dat aardbevingen als belangrijkere oorzaak worden 
gezien naarmate de schade toeneemt. Dat dat verband waarschijnlijk robuust doch zwak  is, 
blijkt uit de associatiemaat die positief (ρ = 0,140) en significant (p = 0,44) is. Tevens toonde de 
regressie een significant verschil tussen een paar met thuiswonende kinderen enerzijds en 
alleenstaanden (met of zonder thuiswonende kinderen) anderzijds, waarbij de alleenstaanden 
relatief minder waardedaling toeschrijven aan aardbevingen. Dat verband kan niet worden 
gevonden via een chi-kwadraat (zie Tabel 5-6). Denkbaar is dat alleenstaanden het waarde-
drukkend effect van aardbevingen minder zwaar vinden wegen omdat zij geen informatie 
hebben over wat zich in/met de woning afspeelt als zij zelf niet thuis zijn, en/of omdat zij geen 
rekening hoeven te houden met de gevoelens en opvattingen van een volwassen huisgenoot. 
Deze veronderstelling wordt ondersteund door uitspraken met de strekking ‘maar je weet 
natuurlijk niet wat er allemaal gebeurt als je niet thuis bent’ die we in sommige interviews 
hoorden als reactie op de vraag of de respondenten bewust aardbevingen hadden meegemaakt. 
Ten slotte is de correlatie tussen het belang van aardbevingen en het meldingspercentage 
positief, zwak (r = 0,156) en significant (p = 0,031). Kortom, een respondent schrijft een groter 
waarde-drukkend effect toe aan de aardbevingen naarmate de schade toeneemt, hij of zij  niet 
alleenstaand is, of de schade-intensiteit in zijn postcodegebied groter is. 
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In welke mate spelen aardbevingen 
een rol bij waardedaling? 

Geen 
schade 

Lichte 
schade 

Zware 
schade 

Totaal 

Niet van toepassing 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

In lichte mate van toepassing 3 (17,6%) 12 (9,3%) 2 (3,2%) 17 (8,2%) 

Sterk van toepassing 14 (82,4%) 117 (90,7%) 60 (96,8%) 191 (91,8%) 

Totaal 17 (100%) 129 (100%) 62 (100%) 208 (100%) 

Tabel 5-5: De mate waarin aardbevingen als oorzaak van waardedaling worden gezien afgezet tegen de 
mate van schade aan de woning. 

Chi-kwadraat = 4.274, df = 2, p = 0,118 

In welke mate 
spelen  
aardbevingen 
een rol bij 
waardedaling?  

Echtpaar 
met 

kinderen 

Echtpaar 
zonder 

(thuiswonende) 
kinderen 

Alleen-
staand 

Eén ouder met 
thuiswonende 

kinderen 

Totaal 

Niet van 
toepassing 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

In lichte mate van 
toepassing 

5 (7,7%) 6 (6,3%) 4 (11,4%) 2 (22,2%) 17 (8,3%) 

Sterk van 
toepassing 

60 (92,3%) 80 (93,8%) 31 (88,6%) 7 (77,8%) 188 (91,7%) 

Totaal 65 (100%) 96 (100%) 35 (100%) 9 (100%) 205 (100%) 

Tabel 5-6: Kruistabel tussen mate waarin aardbevingen als oorzaak van waardedaling worden gezien 
en het type huishouden. 

Chi-kwadraat = 3.306, df = 3, p = 0,347 

5.1.2 Waardedaling als gevolg van de crisis op de woningmarkt 
Als tweede factor wordt gewezen op de nasleep van de crisis. Deze factor wordt minder vaak 
genoemd door respondenten met zware schade (zie Tabel 5-7), wellicht omdat voor hen 
aardbevingen een duidelijk belangrijke oorzaak voor de waardedaling zijn. Verder is er geen 
patroon te ontwaren. 
 

In welke mate speelt de 
crisis op de woningmarkt 
een rol bij waardedaling? 

Geen 
schade 

Lichte 
schade 

Zware 
schade 

Totaal 

Niet van toepassing 2 (12,5%) 31 (24,4%) 26 (42,6%) 59 (28,9%) 

In lichte mate van toepassing 6 (37,5%) 73 (57,5%) 25 (41,0%) 104 (51%) 

Sterk van toepassing 8 (50%) 23 (18,1%) 10 (16,4%) 41 (20,1%) 

Totaal 16 (100%) 127 (100%) 61 (100%) 204 (100%) 

Tabel 5-7: De mate waarin de crisis op de woningmarkt als oorzaak van waardedaling wordt gezien 
afgezet tegen de mate van schade aan de woning. 

5.1.3 Waardedaling als gevolg van krimp 
De rol van krimp wordt het minst van toepassing geacht blijkt uit zowel de enquête als de 
interviews. Uit correlatiecoëfficiënten (ρ = -0,193, r = -0,221) blijkt dat er een zwak, negatief en 
zeer significant verband is tussen de WOZ-waarde en de perceptie op de rol van krimp: dat 
betekent dat respondenten met duurdere woningen minder vaak krimp als oorzaak van 
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waardedaling noemen dan respondenten met goedkopere woningen. Onderstaande kruistabel 
(Tabel 5-8) zet de perceptie op de rol van krimp uit tegen de in dit rapport gebruikelijke WOZ-
groepen. Chi-kwadraat toetsen en regressies leveren geen nadere informatie over kenmerken 
van respondenten die de respons over deze oorzaak kunnen beïnvloeden. 
 

In welke mate 
speelt krimp een 
rol bij 
waardedaling?  

Minder  
dan  

100. 000 

100.000-
150.000 

150.000- 
200.000  

200.000- 
300.000  

Meer  
dan 

300.000 

Totaal 

Niet van toepassing 1  
(8,3%) 

18  
(46,2%) 

26  
(49,1%) 

26   
(48,1%) 

13  
(65%) 

84  
(47,2%) 

In lichte mate van 
toepassing 

6  
(50%) 

15  
(38,5%) 

20   
(37,7%) 

24  
(44,4%) 

7  
(35%) 

72  
(40,4%) 

Sterk van toepassing 5  
(41,7%) 

6  
(15,4%) 

7   
(13,2%) 

4   
(7,4%) 

0  
(0%) 

22  
(12,4%) 

Totaal 12  
(100%) 

39  
(100%) 

53   
(100%) 

54  
(100%) 

20  
(100%) 

178  
(100%) 

Tabel 5-8: De mate waarin krimp als oorzaak van waardedaling wordt gezien afgezet tegen de WOZ-
waarde. 

Chi-kwadraat = 18.209, df = 9, p = 0,020 

Gezien de uitkomsten van ander onderzoek24 is het opvallend dat de respondenten krimp als de 
minst belangrijke oorzaak van waardedaling noemen. Het laatste woord in (statistisch) 
onderzoek over de verhouding tussen de verschillende oorzaken van waardedaling is nog niet 
gezegd - het is bijvoorbeeld aannemelijk dat het risico van aardbevingen de krimp kan 
versterken. Daarnaast speelt uiteraard mee dat dit onderzoek alleen de perceptie van de 
respondenten weergeeft, en de respons is bovendien in verschillende opzichten niet 
representatief voor de perceptie van alle woningbezitters in het aardbevingsgebied (zie 
hoofdstuk 3.2.1). 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat waardedaling het meest genoemd wordt als oorzaak 
van de problemen of zorgen over de hypotheek. Op de tweede en derde plaats noemt men – min 
of meer ex aequo – gewijzigde persoonlijke omstandigheden en de vorm van de hypotheek. Er 
blijkt een (overigens moeilijk te duiden) associatie te bestaan tussen de mate van schade en de 
mate waarin de respondent gewijzigde persoonlijke omstandigheden als een belangrijke oorzaak 
ziet van de problemen. De vorm van de hypotheek wordt weliswaar vaker als oorzaak 
aangewezen door respondenten met een aflossingsvrije hypotheek, maar over de gehele respons 
gezien vinden we geen significant verband tussen de vorm van de hypotheek en de mate waarin 
respondenten de vorm van de hypotheek als oorzaak van hun zorgen of problemen aanduiden.  
 
De respondenten die waardedaling als belangrijkste oorzaak noemen zijn vaker respondenten 
zonder verbouwingskrediet, met een aflossingsvrije of overige hypotheekvorm, en respondenten 
met een levensverzekering. Er is geen enkel verband te vinden tussen de verdeling van de 
respons bij deze vraag en kenmerken van de woning (bouwjaar, WOZ, type woning) of 
verschillen in aardbevingsimpact. De respondenten die waardedaling als oorzaak noemen, zien 
vrijwel allemaal aardbevingen als de belangrijkste veroorzaker daarvan. Respondenten schrijven 
een groter waarde-drukkend effect toe aan de aardbevingen naarmate de schade toeneemt, hij of 
zij  niet alleenstaand is, of de schade-intensiteit in zijn postcodegebied groter is. Als tweede 
oorzaak van waardedaling noemen respondenten de (nasleep van) de algemene economische 
crisis. Deze factor wordt minder vaak genoemd door respondenten met zware schade, wellicht 
omdat voor hen aardbevingen een duidelijk belangrijke oorzaak voor de waardedaling zijn. 
Verder is er geen patroon te ontwaren. Als laatste – en minst genoemde -  oorzaak komt krimp 
naar voren. Het blijkt dat respondenten met duurdere woningen minder vaak krimp als oorzaak 
van waardedaling noemen dan respondenten met goedkopere woningen. 
  

                                                             
24 Zoals Hoekstra, Dol e.a (2016) en CBS (2017) 
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6 Gevolgen van problemen en zorgen rond de 
hypotheek voor het persoonlijk leven 

Wanneer zich problemen voordoen met de hypotheek, of mensen zich daar zorgen over maken 
voor de toekomst kan dit in materiële of emotionele zin  invloed hebben op het persoonlijk 
leven. Van beide soorten gevolgen geven we een voorbeeld uit de interviews.   
 
Geïnterviewde 8 over materiële gevolgen  

Nu kunnen ze geen financiering krijgen voor hun bedrijf en dat bedrijf komt dus niet 
van de grond om twee redenen: (1) ze zitten in Bijzonder Beheer, en (2) ze krijgen geen 
hypotheek voor de noodzakelijke nieuwbouw aan de boerderij omdat het risico volgens 
de bank te groot is. Alle toekomstmogelijkheden lijken op deze manier gewoon weg te 
vallen. 
 

Geïnterviewde 6 over emotionele gevolgen 
Over twaalf jaar loopt de hypotheek af: als de respondenten dan het huis nog niet 
verkocht hebben, moeten ze een nieuwe hypotheek afsluiten. Hier maken ze zich 
absoluut zorgen over: als gepensioneerde is je inkomen veel lager. Bij het afsluiten van 
de vorige hypotheek werkten ze allebei nog. Nu krijgen ze een stuk minder, en zouden 
de rentelasten een stuk hoger worden als ze al een nieuwe hypotheek zouden krijgen: 
immers, ze hebben een bepaalde leeftijd. Die kans is zeker aanwezig, met een 
gedwongen verkoop tot gevolg. Ze maken zich zorgen, en willen graag verkopen. 

 
In Tabel 6-1 staat een overzicht van verschillende manieren waarop de respondenten de invloed 
van hypotheekproblemen op hun persoonlijk leven ervaren.  
 

Antwoord Aantal (N=255) 

Geen 5 

Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen 6 

Niet of nauwelijks, ik trek me er niet zo veel van aan 9 

Niet of nauwelijks, ik heb gelukkig genoeg financiële ruimte 15 

Stress 133 

Gezondheidsproblemen 79 

Verlies van toekomstperspectief 120 

Angst voor faillissement 28 

Angst voor restschuld na verkoop 121 

Financiële zorgen over mijn oude dag doordat mijn woning moeilijk te 
verkopen zal zijn 

166 

Ik moet bezuinigen op mijn uitgaven 65 

Zorgen over vererving van de woning na overlijden door hoge restschuld 
en lage waarde 

61 

Problemen in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld scheiding) 19 

Verlies van controle over het eigen leven 109 

Anders, namelijk: 27 

Tabel 6-1: De gevolgen van de hypotheekproblemen. 
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Het blijkt te gaan om een combinatie van meerdere invloeden. Slechts een klein aantal 
respondenten maakt duidelijk dat het hen niet of nauwelijks raakt. Het meest genoemd worden 
financiële zorgen over de oude dag doordat de woning moeilijk te verkopen zal zijn; daarmee 
verwante gevolgen zijn angst voor restschuld en verlies van toekomstperspectief. In meer 
algemene termen meldt men stress, verlies van controle over het eigen leven, 
gezondheidsproblemen, en problemen in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld scheiding). Een 
aantal respondenten moet bezuinigen op hun uitgaven, en/of is zelfs bevreesd voor een 
faillissement. Ouderen maken zich ook zorgen over vererving van de woning na overlijden door 
hoge restschuld en lage waarde. Dat wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door uitspraken in de 
volgende drie interviews: 
 
Geïnterviewde 2 over onder water staan  en angst voor restschuld  

De woning/bedrijfspand van de respondent staat ‘onder water’. Dat is het ergste van 
alles: je staat onder water, kan het niet verkopen (en kan dus een verliesgevend bedrijf 
ook niet opheffen, dat had drie jaar geleden ook een optie geweest kunnen zijn) omdat 
hij dan met een restschuld van […]000 euro blijft zitten. Hij kan ook geen nieuwe 
hypotheek afsluiten om de kosten te verlagen. Dat zijn allemaal gevolgen van de 
aardbevingen. 
 

Geïnterviewde 3 over impact op eigen leven 
Hij is ook helemaal niet meer lid van verenigingen: dat kan financieel gewoon niet meer 
uit. Naast de financiële impact zijn de gevolgen ook heel erg persoonlijk in de zin dat hij 
heel veel dingen moet laten, dat hij niet meer vrij is om het leven te leiden zoals hij dat 
voor ogen had gehad. De impact is groot! 
 

Geïnterviewde 4 over oude dag voorziening 
De woningwaarde is heel sterk gestegen sinds zij het heeft opgeknapt. Haar hypotheek is 
[…..)000, het huis is getaxeerd op {…een drie keer hoger bedrag]. In dat opzicht maakt 
ze zich geen zorgen: ze gaat nooit met een restschuld blijven zitten, maar door de 
aardbevingen en bijbehorende problemen raakt ze wel woningwaarde kwijt en dat is 
niet eerlijk. Dat houdt haar wel tegen om te verhuizen. Ze is heel benieuwd of de nieuwe 
inspectie door het CVW anders gaat dan die van de NAM. Op haar leeftijd wil ze 
uiteindelijk wel verkopen, maar dat is heel lastig op dit moment, en al haar spaargeld 
(en oude dag) zit in het huis. Wat nou als ze weg wil? De staat mag in dit probleem wel 
een meer proactieve rol hebben: in elk geval een stukje erkenning. 

 
Naast de voorgeprogrammeerde antwoordcategorieën kon men ook ‘anders’ invullen, 27 
respondenten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Een volledig overzicht van deze 
antwoorden staat in onderdeel E van bijlage 12. De meeste (ruim de helft) van deze 
respondenten  geven daarbij een toelichting op de emotionele gevolgen van de zorgen of 
problemen met de hypotheek en de achterliggende aardbevingsproblematiek. Drie voorbeelden: 
 
…over levensgeluk: 
het gevoel het niet meer aan te kunnen, minder levensgeluk, moedeloosheid door het vele werk 
en de onrust die het gevolg zijn van de schade. 
 
… over onrechtvaardigheid: 
het constant leven in de wetenschap dat de rechten, de veiligheid van Groningers minder zwaar 
wegen dan de gasbaten en de license to operate van Shell. 
 
… over verlies van controle over het eigen leven: 
De regie over mijn leven kwijt te zijn. Dit speelt door de NAM zelfs door in het leven van mijn 
dochter!!! 
 
Anderen spreken vooral over de materiële consequenties, bijvoorbeeld het afzien van onderhoud 
of verbouwing, de in hun ogen gebrekkige manier waarop schade wordt afgehandeld, financiële 
problemen en het gegijzeld zitten in eigen huis.  
 
6.1.1 Emotionele gevolgen 
Het is duidelijk dat alle respondenten gebaat zullen zijn bij beleid dat de waardedaling van 
woningen erkent, zo veel mogelijk voorkomt en op een reële basis compenseert. Maar de 
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uitkomsten wijzen ook uit dat de emotionele gevolgen van hypotheekproblemen niet onderschat 
moeten worden. Ongeveer de helft (48,4%) van de respondenten geeft aan op enigerlei wijze 
emotionele gevolgen te ondervinden. Een zesde van de responsgroep (16,7%) geeft in de enquête 
aan dat minstens vijf van de categorieën voor emotionele gevolgen voor hem/haar van 
toepassing zijn. 
 
We hebben geanalyseerd of er een verband is tussen het noemen van emotionele gevolgen en de 
kenmerken van respondenten. Hierbij zetten we de respondenten die ten minste één emotioneel 
gevolg hebben genoemd uit tegen de respondenten die geen van de gevolgen hebben genoemd: 
beide groepen zijn grofweg even groot. De resultaten staan in bijlage 10. 
 
Uit de regressieanalyse blijkt dat respondenten meer kans hebben om een emotioneel probleem 
te rapporteren wanneer ze jonger (r = -0,159, ρ = -0,169) zijn. Wanneer een respondent 
meerdere hypotheken heeft, vergroot (r = 0,011) dat de kans op emotionele problemen 
eveneens, vooral wanneer het een aflossingsvrije of overige hypotheekvorm is en wanneer er een 
verbouwingskrediet bij afgesloten is. Ten slotte vinden we dat een hogere WOZ-waarde (ρ = -
0,096) de kans op het hebben van een of meerdere emotionele problemen verkleint. 
Onderstaande kruistabellen geven meer inzicht. Hier valt tevens op dat er volgens de Spearman 
correlatiemaat een positief, zwak en significant verband is tussen de mate van schade en het al 
dan niet hebben van emotionele problemen (ρ = 0,144). Dat komt niet naar voren uit de 
regressie, maar wel uit de kruistabel (Tabel 6-4) die hieronder is bijgevoegd. Daaruit kunnen we 
opmaken dat het waarschijnlijk is dat een respondent te maken heeft met emotionele problemen 
wanneer de schade aan zijn pand heviger is. 
 

 Jonger 
dan 50 

50 - 59 jaar 60 - 69 jaar 70 en ouder Totaal 

Geen probleem 26 (35,6%) 70 (47,6%) 108 (56,8%) 59 (64,1%) 263 (52,4%) 

Eén of meer 
problemen 

47 (64,4%) 77 (52,4%) 82 (43,2%) 33 (35,9%) 239 (47,6%) 

Totaal 73 (100%) 147 (100%) 190 (100%) 92 (100%) 502 (100%) 

Tabel 6-2: Het ervaren van emotionele gevolgen afgezet tegen leeftijdsgroepen. 

Chi-square = 16.170, df = 3, p = 0,001 

 Eén hypotheek Meerdere hypotheken Totaal 

Geen probleem 195 (56,2%) 75 (44,4%) 270 (52,3%) 

Eén of meer problemen 152 (43,8%) 94 (55,6%) 246 (47,7%) 

Totaal 347 (100%) 169 (100%) 516 (100%) 

Tabel 6-3: Het ervaren van emotionele gevolgen afgezet tegen het aantal hypotheken. 

Chi-kwadraat = 6.362, df = 1, p = 0,012 

 Geen schade Lichte 
schade 

Zware 
schade 

Totaal 

Geen probleem 33 (64,7%) 182 (55%) 55 (41%) 270 (52,3%) 

Eén of meer problemen 18 (35,5%) 149 (45%) 79 (59%) 246 (47,7%) 

Totaal 51 (100%) 331 (100%) 134 (100%) 516 (100%) 

Tabel 6-4: Het ervaren van emotionele gevolgen afgezet tegen de mate van schade aan de woning. 

Chi-kwadraat = 10.908, df = 2, p = 0,004 
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 Minder dan 
100.000 

100.000- 
150.000 

150.000- 
200.000 

200.000- 
300.000 

Meer dan 
300.000 

Totaal 

Geen probleem 6  
(33,3%) 

46  
(46,5%) 

80  
(53,3%) 

96  
(61,1%) 

27  
(50%) 

255 
(53,3%) 

Eén of meer 
problemen 

12  
(66,7%) 

53  
(53,5%) 

70 
 (46,7%) 

61  
(38,9%) 

27  
(50%) 

223 
(46,7%) 

Totaal 18  
(100%) 

99  
(100%) 

150  
(100%) 

157 
(100%) 

54  
(100%) 

478 
(100%) 

Tabel 6-5: Het ervaren van emotionele gevolgen afgezet tegen de WOZ-waarde. 

Chi-kwadraat = 8.862, df = 4, p = 0,065 

6.1.2 Conclusies over gevolgen/consequenties 
De conclusie uit het voorgaande is dat respondenten op verschillende manieren de invloed van 
hypotheekproblemen op hun persoonlijk leven ervaren. Het blijkt te gaan om een combinatie 
van meerdere invloeden. Slechts een klein aantal respondenten maakt duidelijk dat het hen niet 
of nauwelijks raakt. Het meest genoemd worden financiële zorgen over de oude dag doordat de 
woning moeilijk te verkopen zal zijn; daarmee verwante gevolgen zijn angst voor restschuld en 
verlies van toekomstperspectief. In meer algemene termen meldt men stress, verlies van 
controle over het eigen leven, gezondheidsproblemen, en problemen in de persoonlijke sfeer 
(bijvoorbeeld scheiding). Een aantal respondenten moet bezuinigen op hun uitgaven, en/of is 
zelfs bevreesd voor een faillissement. Ouderen maken zich ook zorgen over vererving van de 
woning na overlijden door hoge restschuld en lage waarde.   
Het is duidelijk dat alle respondenten gebaat zullen zijn bij beleid dat de waardedaling van 
woningen erkent, zo veel mogelijk voorkomt en op een reële basis compenseert. Hun materiele 
zorgen zullen daardoor verminderen.  
Maar de uitkomsten wijzen ook uit dat de emotionele gevolgen van hypotheekproblemen niet 
onderschat moeten worden. Ongeveer de helft (48,4%) van de respondenten geeft aan op 
enigerlei wijze emotionele gevolgen te ondervinden. Respondenten hebben meer kans op een 
emotioneel probleem wanneer ze jonger zijn. Dit is opmerkelijk omdat juist jongere mensen in 
het algemeen als meer stressbestendig worden gezien. Het kan er op duiden dat de problemen 
die jongere respondenten hebben aanzienlijk groter zijn dan die van respondenten in oudere 
leeftijdsgroepen (boven 60 jaar). Wanneer een respondent meerdere hypotheken heeft, vergroot  
dat de kans op emotionele problemen eveneens, vooral wanneer het een aflossingsvrije of 
overige hypotheekvorm is en wanneer er een verbouwingskrediet bij afgesloten is. Het is het 
waarschijnlijk  dat een respondent vaker te maken heeft met emotionele problemen wanneer de 
schade aan zijn pand heviger is. Ten slotte vinden we dat een hogere WOZ-waarde de kans op 
het hebben van een of meerdere emotionele problemen verkleint. Eerder vonden we dat bij een 
hogere WOZ-waarde de kans toeneemt dat respondenten een restschuld hebben of op termijn 
verwachten. Kennelijk vertaalt zich dit echter niet in een grotere kans op emotionele problemen. 
Een (gedeeltelijke) verklaring zou kunnen zijn dat eigenaren van duurdere woningen ook een 
hoger inkomen hebben, en daardoor meer mogelijkheden hebben om een restschuld op te 
vangen of weg te werken. 
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7 Contact met de hypotheekverstrekker 
Wanneer eigenaren van woningen problemen hebben of verwachten met hun hypotheek, 
moeten zij afwegen of zij hierover contact zullen opnemen met hun hypotheekverstrekker. Dat is 
niet vanzelfsprekend, want het is mogelijk dat de problemen veroorzaakt worden door factoren 
die men liever voor zichzelf houdt. Of dat men aanneemt dat de bank toch niets aan de situatie 
kan veranderen. In Tabel 7-1 staat een overzicht van de antwoorden op de vraag of 
respondenten over hun zorgen of problemen contact hebben gehad met de 
hypotheekverstrekker. Het blijkt dat - voor zover het van toepassing is-  ongeveer 1 op de vijf 
respondenten contact heeft gehad. 
 

Hebt u over uw zorgen of problemen contact opgenomen met  
de hypotheekverstrekker?  

Aantal 

Ja 47 

Nee 172 

Niet van toepassing 36 

Totaal 255 

Tabel 7-1: Contact met de hypotheekverstrekker.  

Uit een regressie (opgenomen in bijlage 11) blijkt dat er een aantal factoren is dat het 
aannemelijker maakt dat een respondent contact opneemt met de hypotheekverstrekker.  
Contact opnemen met de bank is aannemelijker wanneer een respondent een lineaire of 
aflossingsvrije hypotheek heeft, zware schade heeft en wanneer hij een levensverzekering heeft. 
Tegelijkertijd vinden we dat een echtpaar met (thuiswonende) kinderen veel vaker contact 
opneemt met de bank dan een echtpaar zonder (thuiswonende) kinderen, en dat een respondent 
in een woonboerderij minder vaak contact zoekt met de hypotheekverstrekker dan een 
respondent in een andere woonvorm. Ten slotte is er aanleiding om te stellen dat een 
respondent vaker contact opneemt met de hypotheekverstrekker wanneer hij meer dan één 
hypotheek heeft. 
 
Onderstaande kruistabellen zetten een aantal verbanden nog tegen elkaar uit.  
 

Contact met de 
hypotheek verstrekker 

Geen schade Lichte 
schade 

Zware 
schade 

Totaal 

Contact: nee 14 (82,4%) 109 (82%) 49 (71%) 172 (78,5%) 

Contact: ja 3 (17,6%) 24 (18%) 20 (29%) 47 (21,5%) 

Totaal 17 (100%) 133 (100%) 69 (100%) 219 (100%) 

Tabel 7-2: Contact met de hypotheekverstrekker afgezet tegen de mate van schade. 

Chi-square = 3.385, df = 2, p = 0,184 

Contact met de 
hypotheek 
verstrekker 

Annuïteit Lineair Aflossings-
vrij 

Overig Totaal 

Contact: nee 18 (81,8%) 5 (62,5%) 94 (77,7%) 55 (80,9%) 172 (78,5%) 

Contact: ja 4 (18,2%) 3 (37,5%) 27 (22,3%) 13 (19,1%) 47 (21,5%) 

Totaal 22 (100%) 8 (100%) 121 (100%) 68 (100%) 219 (100%) 

Tabel 7-3: Contact met de hypotheekverstrekker afgezet tegen het type hypotheek. 
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Chi-square = 1.635, df = 3, p = 0,651 

Contact met de 
hypotheek 
verstrekker 

Vrijstaand Twee-
onder- 

een-kap 

Woon-
boerderij 

Overig Totaal 

Contact: nee 99 (80,5%) 17 (81%) 27 (87,1%) 29 (65,9%) 172 (78,5%) 

Contact: ja 24 (19,5%) 4 (19%) 4 (12,9%) 15 (34,1%) 47 (21,5%) 

Totaal 123 (100%) 21 (100%) 31 (100%) 44 (100%) 219 (100%) 

Tabel 7-4: Contact met de hypotheekverstrekker afgezet tegen het type woning. 

Chi-square = 5.861, df = 3, p = 0,119 

Uit bovenstaande kruistabellen kunnen de in de regressie gevonden verbanden echter niet 
bevestigd worden via een Chi-kwadraat toets.  
 
Daarnaast kijken we of de mate waarin contact wordt opgenomen verschilt tussen de 
hypotheekverstrekkers (zie Tabel 7-5). 
 

Contact met 
de 
hypotheek 
verstrekker 

Rabobank ING Bank ABN AMRO Aegon SNS Bank Overig 

Contact: ja 20 (40%) 5 (13,9%) 4 (14,3%) 1 (14,3%) 2 (15,4%) 15 (18,5%) 

Contact: nee 30 (60%) 31 (86,1%) 24 (85,7%) 6 (85,7%) 11 (84,6%) 66 (81,5%) 

Totaal 50 (100%) 36 (100%) 28 (100%) 7 (100%) 13 (100%) 81 (100%) 

Tabel 7-5: Contact met de hypotheekverstrekker afgezet tegen de hypotheekverstrekker.  

Chi-square = 12.995, df = 5, p = 0,023 

We vinden in Tabel 7-5 een significant verschil in de mate waarin de respondenten contact met 
de bank opnemen en de hypotheekverstrekker: vooral het verschil tussen de Rabobank (waar 
40% contact heeft opgenomen) en de overige banken is daarbij opvallend. 
 
7.1.1 Resultaat van het contact met hypotheekverstrekker 
Bij een vervolgvraag konden de 47  respondenten die contact hebben gehad aangeven wat het 
resultaat van dat contact is geweest. Tabel 7-6 laat de uitkomsten zien.  
 
In welke mate zijn 
onderstaande uitspraken van 
toepassing op het resultaat 
van uw contact met de 
hypotheekverstrekker? Ja Misschien Nee 

Weet 
niet N.v.t. Totaal 

De hypotheekverstrekker heeft 
begrip voor mijn zorgen / 
problemen 8 18% 8 18% 20 44% 7 16% 2 4% 45 100% 
De hypotheekverstrekker is bereid 
mee te denken over een oplossing 
van mijn problemen 2 5% 11 25% 23 52% 5 11% 3 7% 44 100% 
De hypotheekverstrekker heeft 
mijn zorgen weggenomen 0 0% 5 11% 36 82% 0 0% 3 7% 44 100% 
De hypotheekverstrekker draagt 
concreet bij aan de oplossing van 
mijn problemen 2 5% 7 16% 32 73% 0 0% 3 7% 44 100% 
Tabel 7-6: Resultaten van het contact met de hypotheekverstrekker.  
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Minder dan de helft van deze groep vond dat de hypotheekverstrekker (enigermate) begrip had  
voor hun problemen of zorgen, en de bereidheid om mee te denken werd nog weer iets minder 
vaak gesignaleerd. Zorgen konden slechts in enkele gevallen, en dan nog alleen ten dele, worden 
weggenomen, en bij een op de vijf droeg de hypotheekverstrekker (meestal ten dele) bij aan een 
oplossing. Uit de toelichtingen die in  de enquête worden gegeven (zie onderdeel F van bijlage 12 
voor een volledig overzicht) blijkt dat respondenten vooral zien dat banken de regels volgen en 
weinig kunnen doen, sommige respondenten hebben daar begrip voor,  andere vinden dat 
banken meer kunnen doen. Dat kwam ook uit de interviews naar voren. We geven vier 
voorbeelden van de opmerkingen die in de enquête werden gemaakt: 

− De regelgeving moet door de bank worden opgevolgd. Blijkbaar is het dan zo, dat de 
gevolgen voor mij zijn. 

− De (ene) bank wilde helemaal niets doen, bij de (andere bank) denkt men mee en ik 
begrijp dat ze de benodigde hogere bouwhypotheek niet willen verstrekken. 

− Als het erop aankomt, houden ze zich aan de regels. 
− Regels zijn regels. Zolang ik mijn hypotheek elke maand betaal zijn er (nog) geen 

problemen. 
 
Aan de 47 respondenten die contact hebben gehad met hun hypotheekverstrekkers is ook de 
vraag voorgelegd wat hun oordeel is over dit contact. Tabel 7-7 laat zien in hoeverre zij hier 
tevreden over waren. Gezien het beeld dat naar voren komt uit de voorgaande alinea’s  is het 
geen verrassing meer dat iets meer dan de helft van de respondenten ontevreden of zeer 
ontevreden is over het contact met de hypotheekverstrekker.  
 

Antwoord Aantal 

Zeer tevreden 1 

Tevreden 6 

Neutraal 15 

Ontevreden 15 

Zeer ontevreden 10 

Totaal 47 

Tabel 7-7: De tevredenheid over het contact met de hypotheekverstrekker.  

De kleine omvang van de respons op deze vraag beperkt de mogelijkheden voor een nadere 
statistische analyse. Daarom hebben we de categorieën samengevoegd zodat er twee categorieën 
ontstaan: ontevreden en zeer ontevreden gaan samen in een algemene categorie ontevreden, de 
overige categorieën gaan samen in een categorie niet ontevreden. Een logistische regressie op 
deze variabele levert geen bruikbare resultaten op. Datzelfde geldt voor kruistabellen met een 
chi-kwadraat toets, met uitzondering van de kruistabel tussen de tevredenheid over het contact 
en het type hypotheek. De chi-kwadraattoets is niet significant, wat te verwachten is met het 
grote aantal cellen met een laag aantal respondenten, maar is op zijn minst suggestief voor een 
verband tussen deze variabelen. Het is op grond van deze tabel aannemelijk dat de 
ontevredenheid over het contact het grootst is bij respondenten met een ‘overige’ of een 
aflossingsvrije hypotheekvorm, we zien ook dat dit de hypotheekvormen zijn die vaak in 
verband gebracht kunnen worden met bepaalde problemen met de hypotheek.  
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 Annuïteit Lineair Aflossingsvrij Overig Totaal 

Ontevreden 1 (25%) 1 (33,3%) 13 (48,1%) 10 (76,9%) 25 (53,2%) 

Niet ontevreden 3 (75%) 2 (66,7%) 14 (51,9%) 3 (23,1%) 22 (46,8%) 

Totaal 4 (100%) 3 (100%) 27 (100%) 13 (100%) 47 (100%) 

Tabel 7-8: Tevredenheid over het contact met de hypotheekverstrekker afgezet tegen het type hypotheek. 

Chi-kwadraat = 4.968, df = 3, p = 0,174 

Een andere manier om deze uitkomsten te analyseren is zien of er een verschil is in 
tevredenheid bij de  verschillende hypotheekverstrekkers (zie tabel 7-9). Uitkomst is dat er geen 
verschil lijkt te zijn tussen de verschillende verstrekkers: het is redelijk 50/50.  
 

 Rabobank ING Bank ABN AMRO Overig Totaal 

Ontevreden 12 (60%) 3 (60%) 2 (50%) 8 (44,4%) 25 (53,2%) 

Niet ontevreden 8 (40%) 2 (40%) 2 (50%) 10 (55,6%) 22 (46,8%) 

Totaal 20 (100%) 5 (100%) 4 (100%) 18 (100%) 47 (100%) 

Tabel 7-9: Kruistabel tussen de tevredenheid over het contact met de hypotheekverstrekker en de 
hypotheekverstrekker. 

7.1.2 Conclusies over contact met de hypotheekverstrekker 
De conclusie uit deze paragraaf is dat ongeveer een kwart van de respondenten over hun zorgen 
of problemen contact heeft opgenomen met de hypotheekverstrekker. Het is aannemelijker dat 
een respondent contact opneemt met de bank wanneer hij een lineaire of aflossingsvrije 
hypotheek heeft, zware schade heeft en wanneer hij een levensverzekering heeft. Tegelijkertijd 
vinden we dat een echtpaar met (thuiswonende) kinderen veel vaker contact opneemt met de 
bank dan een echtpaar zonder (thuiswonende) kinderen, en dat een respondent in een 
woonboerderij minder vaak contact zoekt met de hypotheekverstrekker dan een respondent in 
een andere woonvorm. Ten slotte is er aanleiding om te stellen dat een respondent vaker contact 
opneemt met de hypotheekverstrekker wanneer hij meer dan één hypotheek heeft. Opvallend is 
dat klanten van de Rabobank vaker contact opnemen met hun hypotheekverstrekker. Minder 
dan de helft van de groep die contact heeft gehad, vond dat de hypotheekverstrekker 
(enigermate) begrip had voor hun problemen of zorgen, en de bereidheid om mee te denken 
werd nog weer iets minder vaak gesignaleerd. Zorgen konden slechts in enkele gevallen, en dan 
nog alleen ten dele, worden weggenomen, en bij één op de vijf droeg de hypotheekverstrekker 
(meestal ten dele) bij aan een oplossing. Uit de toelichtingen die in  de enquête worden gegeven 
blijkt dat respondenten vooral zien dat banken de regels volgen en weinig kunnen doen, 
sommige respondenten hebben daar begrip voor,  andere vinden dat banken meer kunnen doen. 
Iets meer dan de helft van de respondenten die contact heeft gehad is (dan ook) ontevreden over 
de uitkomsten er van, en dat lijkt vaker het geval te zijn bij aflossingsvrije en overige 
hypotheekvormen. Er is geen duidelijk verband tussen de verschillende hypotheekverstrekkers 
en de tevredenheid over het contact.  
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8 Algemeen beeld van de aardbevingsproblematiek 
en suggesties voor oplossingen 

In de interviews hebben de respondenten naast hun opvattingen en ervaringen verbonden aan 
hypotheken ook veel informatie gegeven over hun visie op de aardbevingsproblematiek en over 
de oplossingen die zij daarvoor zien. In dit hoofdstuk schetsen wij het beeld dat uit de interviews 
naar voren komt, als context waarin de respondenten hun problemen met hypotheken beleven. 
 
8.1.1 Schadeafhandeling 
Geïnterviewde 3 

Hij heeft schade ondervonden bij het huis. Veel scheuren in de muren. Het inspectie-
bureau heeft hun werk ontzettend goed gedaan en vonden ook veel scheuren die de 
respondent zelf niet had gevonden. Hij heeft de schade vervolgens laten uitkeren op zijn 
rekening, en is naar een aannemer gegaan die hij goed kende met de vraag of hij voor 
dat bedrag de boel kon repareren. Dat kon, door zelf mee te helpen, zelfs voor minder 
dan het geld. Tevreden over de afhandeling. De NAM heeft het opnemen van de schade 
aanbesteed aan een bureau, dit is al een paar jaren geleden. 
 

Geïnterviewde 7 
Er zijn inspecteurs geweest voor de schade. De eerste (raamschade in 2012) was door de 
NAM, en die was nog redelijk positief: een duidelijke rondgang, een rapport waar de 
respondent zich redelijk in kon vinden, de eerste inspecteur was ook redelijk makkelijk 
(wellicht door timing: vlak na grote aardbeving, nog weinig meldingen). Alle latere 
inspecties (door Arcadis) waren een drama: al op voorhand wordt er gedaan alsof het 
geen aardbevingsschade is. Communicatie is zeer slecht: bereikbaarheid, de manier 
waarop tegen je gepraat wordt. Voorbeeld van het laatste: laatste schade is 
gediagnosticeerd als C-schade, zij hebben een contra aangevraagd, en die contra-
aanvraag duurt ongelooflijk lang (tot een half jaar). Het is geen complexe schade: ze 
hoeven er geen maanden onderzoek naar te doen, het is vrij simpel, maar het schiet 
gewoon niet op. En ondertussen maar veel gepush vanuit het CVW dat ze die voucher 
moeten accepteren (terwijl zij eerst de contra willen afwachten), vrijwel wekelijks. 

 
8.1.2 Gaswinning stoppen 
Geïnterviewde 11 

Voor de hele problematiek is de oplossing dat de gaswinning zo ongeveer nul moet zijn: 
hoe meer je uit de grond haalt, hoe meer de aarde in beweging zal komen. Ook als je er 
weinig uithaalt: uiteindelijk komt de aardbeving in beweging.  
 

Geïnterviewde 14 
Een volledige stop van de gaswinning zou niet goed zijn, maar getemporiseerd 
minderen. Van ineens stoppen weet je niet wat het effect zal zijn.  

 
8.1.3 Onrechtvaardigheid 
Geïnterviewde 1 

dat is eigenlijk dat je met je auto over een weg rijdt en dan word je aangereden. Je houdt 
je aan de regels en wordt aangereden, en vervolgens moet je die schade zelf betalen. Dat 
is eigenlijk heel raar, en dat is eigenlijk ook wat hier gebeurt. Er is iemand die hier in de 
bodem zit te wroeten, en wij ondervinden er schade van 
 

Geïnterviewde 5 
Er zit wel wat boosheid richting de NAM: de NAM profiteert van Groningen, maar dat 
komt niet terug naar Groningen. Alles gaat naar grote projecten in het westen, maar niet 
naar de verbreding van de weg naar de Eemshaven. De Hanzelijn komt er niet: die is te 
duur, terwijl je die met de baten van een week gasboring kan betalen, maar de spoorlijn 
van Rotterdam naar het Ruhrgebied (Betuwelijn) is op kosten van de Groningers 
betaald. Dat wekt frustratie op: de mensen in Groningen willen ook graag werken. Er is 
veel geïnvesteerd in de Eemshaven en dat heeft rendement. Hij heeft daar zelf ook tien 
jaar gewerkt. Het kan dus wel, maar als hier geen werk is, trekt het intellect weg uit het 
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noorden. Maar zoals het nu gaat: kapitaal trekt weg, en het intellect trekt weg. En dat 
frustreert. 

 
8.1.4 Compensatie: door NAM of de Staat?  
Geïnterviewde 7 

De respondent denkt wel eens na over een oplossing. Het is te zwart of wit om de schuld 
volledig bij de NAM te leggen: we gebruiken het gas immers allemaal. Maar de Staat 
heeft hierin wel degelijk verantwoordelijkheid te nemen. Maar wat is dan eerlijk? Alleen 
maar compenseren met geld, helpt dat? Er zullen mensen zijn die weg willen, maar ook 
een heleboel die hier gewoon willen blijven wonen (het liefst in dat huis) en daar dan 
veilig willen wonen. Dat is heel individueel, dat kan je niet zo cru oplossen. Het gevoel 
van veiligheid is daarbij zeker van belang: er zijn mensen die hun huis nauwelijks uit 
durven, dat geldt voor hen nog niet zo. Een eerlijke waard regeling zou ook helpen, maar 
ook hier geldt, lastig. 

 
8.1.5 Banken, NAM, Staat/politiek, rechter 
Geïnterviewde 6 

Een eventuele oplossing ligt volgens de respondent bij de NAM: ze boren zes kilometer 
bij het huis vandaan, maar ondertussen is Oldambt niet een van de zeven erkende 
risicogemeentes. Door hun toedoen is er nu waardedaling, en de NAM moet nu de 
huizen gaan opkopen tegen de oorspronkelijke waarde. De bank kan ook soepeler zijn in 
de hypotheek en die verlagen, maar die hebben ook maar eenduidig belang. De NAM is 
de hoofdschuldige. Ook de Staat kan meer doen, als aandeelhouder in de NAM. Als 
gewone man verlies je het binnen dit geweld altijd, onrechtvaardig. De Staat profiteert. 
 

Geïnterviewde 5 
Voor de oplossing moet de NAM er niet bij betrokken zijn, in de zin dat een slager niet 
zijn eigen vlees moet keuren. Schade en afhandeling moet niet in één hand zitten, maar 
zo voelt het wel. Het lijkt wel een politieke benoeming geweest te zijn, met het CVW, die 
zijn allemaal lang niet onafhankelijk. De NCG heeft hij ook zijn bedenkingen over: hoe 
kan je ineens als politicus verstand hebben van aardbevingen. Daar moet je een 
ingenieur voor zijn, die weet waar hij het over heeft, en dan begrijpt hij welke 
gebeurtenissen welk effect tot gevolg hebben. De NCG ontbeert vakkennis, net zoals het 
gros van de politici: enorme verhalen, enorme rapporten waar vervolgens niets mee 
wordt gedaan, zo werkt dat. De benoeming van Alders was een pure politieke 
benoeming, zo voelt hij dat, en hij heeft ervaring genoeg met zestien jaar ervaring in de 
politieke keuken. 
 

Geïnterviewde 15 
Het voorgestelde nieuwe instituut om de schade te betalen IM (Instituut Mijnbouw), 
daar is de respondent wel optimistisch over. De respondent zit daar ook vrij dicht op: ze 
is vrij activistisch en betrokken bij allerhande partijen. De opzet van het IM is waar EZK 
en de NAM eigenlijk niet aan willen omdat het kostenplaatje onduidelijk is, vanwege de 
bewijslast en omdat de overheid “het vertikt om ook maar één cent in het systeem te 
stoppen” behalve dan de NCG die miljoenen kost en ook niet zo heel veel oplevert. Het 
uitgangspunt van het IM en het protocol daar om heen is de respondent heel tevreden 
over: dat is ook ingericht voor de Groningers, en daar willen ‘ze’ (de overheid, NAM, 
EZK) dus ook niet aan omdat het betekent dat ze dus niet meer aan elke knop mogen  
draaien, maar dat ze gewoon moeten betalen en erop moeten vertrouwen dat hetgeen 
dat vanuit IM gezegd wordt, waar is. 
Naarmate de tijd vordert, nemen de zorgen op een bepaalde manier wel toe, ook omdat 
de hele afhandeling niet voortvarend wordt geregeld. De politiek moet nu echt op zijn 
knieën gaan, en die zaak gewoon regelen, maar dat gebeurt niet. Afgelopen voorjaar is 
iedereen weer in Groningen geweest, allemaal mooie woorden, maar in het 
regeerakkoord wordt geen standpunt ingenomen. Er is geen toekomstperspectief. 
Vanuit Den Haag verwacht de respondent niet zo heel erg veel, wat er vanuit Den Haag 
komt word je vooral erg depressief van. 
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Geïnterviewde 12 

Betreft oplossingen, is de rechter in de ogen van de respondent uiteindelijk de enige die 
de staat kan dwingen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij is benieuwd over de 
uitspraak van de rechter over omkering van de bewijslast. WAG en GBB is de 
respondent tevreden over, die weten in elk geval nog waar het algemeen belang ligt. 

 
8.1.6 Conclusies opvattingen over problematiek en oplossingen 
Dit hoofdstuk geeft een deel van de caleidoscoop aan opvattingen en ervaringen van onze 
respondenten over de problematiek van gaswinning, aardbevingen en mijnbouwschade in de 
regio. Voor een deel worden positieve ervaringen met de schadeafhandeling gemeld, maar wat 
overheerst zijn opmerkingen over willekeur, stroperigheid en het gevoel niet rechtvaardig 
behandeld te worden. Er is weinig vertrouwen in de NAM of de overheid/NCG, en men vindt dat 
de rechter nog het meest oog heeft voor de belangen van eigenaren van woningen in het gebied. 
De situatie wordt soms laconiek of met berusting, maar vaak ook  met boosheid en toenemende 
zorgen beleefd, zeker nu de tijd voortschrijdt en er (te) weinig wordt gedaan om problemen op te 
lossen. Maar het is goed dat er organisaties als GBB en WAG zijn die voor de belangen  van de 
inwoners van het gebied opkomen.  
 
Suggesties voor oplossingen zijn het substantieel (of mogelijk geheel) verminderen van de 
gaswinning. Juridische procedures blijven een belangrijk instrument, daarnaast is er hoop dat 
het aangekondigde Instituut Mijnbouw schot in de zaak kan brengen. Onderzoek en kennis 
moeten bij onafhankelijke instituten worden ondergebracht, en het gaat niet alleen om 
compensatie voor schade en versterking, maar ook om een breder perspectief voor de regio. Er 
moet een goede opkoopregeling komen, en daarnaast zouden banken zich soepeler moeten 
opstellen als mensen in problemen zijn gekomen.  
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Bijlage 1: Qualtrics enquête  
Deze bijlage geeft inzicht in de opbouw van de digitale enquête, en in de manier waarop de 
vragen geformuleerd zijn.  Omdat een Engelstalig programma is gebruikt, zijn de aanduidingen 
van de manier waarop vragen in dit programma aan elkaar gekoppeld zijn (bijvoorbeeld: als 
antwoord is nee > ga door naar vraag…) ook in het Engels.  
 
Omdat de enquête naar alle leden van de GBB is gestuurd, was de openingsvraag: 

Bent u eigenaar van een woning (en/of bedrijfspand) in de provincie Groningen?  
 
Bij het antwoord Nee wordt de respondent geleid naar Block: Informatie over uitkomsten (3 
Questions). Dat geldt ook als respondenten aangeven geen hypotheek te hebben.: 

Introductive 

Q1 Introductie: ··Door mijnbouwschade en aardbevingen staat de waarde van veel woningen en 
bedrijfspanden in Groningen onder druk. Dat kan leiden tot zorgen of problemen voor mensen 
met een hypotheek.  
 
Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging vraagt u vriendelijk aan deze enquête mee te 
werken, om meer inzicht te krijgen in wat deze problemen zijn, hoe ernstig de problemen zijn en 
hoeveel leden daarmee te maken hebben. Op grond daarvan kunnen wij beter gefundeerd 
aandacht vragen voor dit aspect van de gaswinningsproblematiek, en pleiten voor maatregelen 
om eigenaren tegemoet te komen. 
De enquête is in samenspraak met de GBB opgesteld door prof. George de Kam van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt voor dit onderzoek bijgestaan door student-assistent 
Jelte van den Broek.  
 
De RuG gebruikt voor deze enquête een Engelstalig programma. Daar merkt u niets van, 
behalve wanneer u vergeet een vraag in te vullen, dan verschijnt het verzoek om dit alsnog te 
doen ‘Please answer this question’. Ook als u klaar bent verschijnt de boodschap om u te 
bedanken in het Engels. 
Wij hopen dat u mee wilt doen om dit onderzoek tot een succes te maken. Wij verzoeken u de 
enquête vóór 29 juni 2017 in te vullen. 
Alleen de onderzoekers hebben toegang tot uw ingevulde gegevens en deze worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. In de rapportages worden geen uitkomsten vermeld die herleidbaar 
zijn naar uw individuele situatie, en de door u ingevulde gegevens worden na de analyses 
vernietigd. 
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u deze sturen naar het speciale mailadres 
dat voor dit onderzoek is gemaakt: hypothekengbb@rug.nl . 
 

End of Block: Introductie 
 

Start of Block: Woning 
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Q2 Bent u eigenaar van een woning (en/of bedrijfspand) in de provincie Groningen? 

o Nee  (1)  

o Ja, van een woning  (2)  

o Ja, van een woning met woon/werk-functie  (3)  

o Ja, van een afzonderlijk bedrijfspand  (4)  

o Ja, van een woning met een bedrijfspand  (5)  
 

End of Block: Woning 
 

Start of Block: Informatie over uitkomsten 

 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Informatie over uitkomsten 
 

Start of Block: Hypotheek 

 
Q3 Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? 

o Nee  (1)  

o Ja, 1 hypotheek  (2)  

o Ja, meerdere hypotheken  (3)  
 

End of Block: Hypotheek 
 

Start of Block: Hypotheekproblemen 

 
Q4 Hebt u problemen of zorgen bij uw hypotheek op dit moment of voorziet u een probleem in de nabije toekomst? 

o Nee  (1)  

o Ja  (2)  

o Nu niet, maar ik verwacht dat wel binnen twee jaar  (3)  

o Nu niet, maar ik verwacht dat wel op langere termijn  (4)  
 

Skip To: End of Block If Hebt u problemen of zorgen bij uw hypotheek op dit moment of voorziet u een probleem in de nabije... = Nee 

 

Page Break 
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Q5 Wilt u hieronder aangeven welke problemen of zorgen u hebt rond uw hypotheek? 
 

 

 
Q8 a. Het huis/bedrijfspand staat onder water. (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Niet van toepassing  (1)  

▢ Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (2)  

▢ De hypotheekschuld is hoger dan de taxatiewaarde  (3)  

▢ De hypotheekschuld is hoger dan de WOZ-waarde  (4)  

▢ De hypotheekschuld is hoger dan de vraagprijs waarvoor mijn woning te koop staat  (5)  

▢ De hypotheekschuld is hoger dan de door mij geschatte verkoopwaarde  (6)  
 

 

 
Q9 b.  Ik weet niet of het mij gaat lukken een nieuwe rentevastperiode of een nieuwe hypotheek af te sluiten omdat de 
waarde van mijn woning en/of bedrijfspand is gedaald.  
 

o Niet van toepassing  (1)  

o Op dit moment van toepassing  (2)  

o Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen  (3)  

o Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere termijn  (4)  
 

 

 
Q12 c.  Door waardedaling van het huis en/of bedrijfspand heb ik onvoldoende onderpand voor andere financieringen 
(bijvoorbeeld voor een verbouwing) en verzekeringen. 
 

o Niet van toepassing  (1)  

o Op dit moment van toepassing  (2)  

o Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen  (3)  

o Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere termijn  (4)  
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Display This Question: 

If c.  Door waardedaling van het huis en/of bedrijfspand heb ik onvoldoende onderpand voor andere fi... = Op dit moment van toepassing 

Or c.  Door waardedaling van het huis en/of bedrijfspand heb ik onvoldoende onderpand voor andere fi... = Dat gaat binnen twee jaar een rol 
spelen 

Or c.  Door waardedaling van het huis en/of bedrijfspand heb ik onvoldoende onderpand voor andere fi... = Dat speelt nu niet, maar 
waarschijnlijk wel op de langere termijn 

 
Q13 Op welke manier hebt u last van de waardedaling van de woning / het bedrijfspand als onderpand? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (1)  

▢ Problemen met BKR registratie  (2)  

▢ Ik heb een hogere hypotheek nodig om het huis en/of bedrijfspand te verbouwen of te verbeteren, maar dit 
wordt geweigerd of zal in de nabije toekomst waarschijnlijk worden geweigerd door de bank  omdat de getaxeerde 
waarde te laag is  (3)  

▢ De schade leidt tot afwaardering van het huis en/of bedrijfspand en een lagere te verzekeren waarde. Bij een 
calamiteit wordt dan minder uitgekeerd (en kan in het uiterste geval de hypotheekschuld niet worden afgelost)  (4)  

▢ De conditie van het huis / bedrijfspand verslechtert geleidelijk omdat de prikkel om er in te investeren door de 
waardedaling vanwege het aardbevingsrisico is afgenomen  (5)  

▢ Ik heb een hogere hypotheek nodig om een asbestdak te saneren, maar krijg deze niet (omdat de getaxeerde 
waarde van de woning en/of bedrijfspand te laag is) [dit heeft gevolgen voor verzekering en brengt mij in 
problemen omdat sanering in 2024 verplicht wordt]  (6)  

▢ Geen onderpand meer / te lage waarde onderpand voor bedrijfskrediet  (7)  

▢ De waarde van het onderpand is veel gezakt, waardoor ik een negatieve balans krijg en het bedrijf moeilijker 
kan verkopen  (8)  

▢ Bedrijfsopvolging is niet te financieren door lage waarde onderpand  (9)  

▢ Ik oefen mijn bedrijf uit in het slooprijpe pand en ben financieel niet in staat om mijn bedrijf te verhuizen of 
in de nabije toekomst te verhuizen  (10)  

▢ Anders, namelijk:  (11) ________________________________________________ 
 

 

 
Q14 d. Bij verkoop van de woning / het bedrijfspand blijf ik met een restschuld zitten 

o Niet van toepassing  (1)  

o Op dit moment van toepassing  (2)  

o Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen  (3)  

o Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere termijn  (4)  
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Display This Question: 

If d. Bij verkoop van de woning / het bedrijfspand blijf ik met een restschuld zitten = Op dit moment van toepassing 

Or d. Bij verkoop van de woning / het bedrijfspand blijf ik met een restschuld zitten = Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen 

Or d. Bij verkoop van de woning / het bedrijfspand blijf ik met een restschuld zitten = Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere 
termijn 

 
Q15 Op welke manier krijgt u te maken met een restschuld? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (1)  

▢ De woning/het bedrijfspand is verkocht maar dat levert onvoldoende op om de hypotheek af te lossen  (2)  

▢ De Waarderegeling van de NAM (mogelijkheid om vergoeding te vragen voor verlies bij verkoop) biedt 
onvoldoende compensatie  (3)  

▢ Als ik het huis en/of bedrijfspand niet binnenkort verkoop zal het geveild moeten worden en dan blijf ik met 
een restschuld zitten  (4)  

▢ Ook als opkoopregeling van de NAM op de woning van toepassing is blijf ik met een restschuld zitten  (5)  

▢ Voor het bedrijfspand is geen waarderegeling of opkoopregeling van de NAM van toepassing  (6)  

▢ De schade is zo groot dat het huis en/of bedrijfspand plat moet, maar de vergoeding van de NAM is te laag om 
de hele hypotheek af te lossen  (7)  

▢ De woning/het bedrijfspand zal in de toekomst worden verkocht maar levert waarschijnlijk onvoldoende op 
om de hypotheek te kunnen aflossen  (8)  

▢ Anders, namelijk:  (9) ________________________________________________ 
 

 

 
Q16 e. De persoon die de woning en/of bedrijfspand wil kopen kan zelf geen hypotheek krijgen omdat de waarde door de 
hypotheekverstrekker van de koper lager wordt getaxeerd dan de koopprijs is.  
   

o Niet van toepassing  (1)  

o Op dit moment van toepassing  (2)  
 

 

Display This Question: 

If Bent u eigenaar van een woning (en/of bedrijfspand) in de provincie Groningen? != Ja, van een afzonderlijk bedrijfspand 
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Q17 f. Ik heb problemen met de hypotheek die te maken hebben met (al dan niet tijdelijke) verhuur van de woning. 

o Niet van toepassing  (1)  

o Op dit moment van toepassing  (2)  

o Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen  (3)  

o Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere termijn  (4)  
 

 

Display This Question: 

If f. Ik heb problemen met de hypotheek die te maken hebben met (al dan niet tijdelijke) verhuur van... = Op dit moment van toepassing 

Or f. Ik heb problemen met de hypotheek die te maken hebben met (al dan niet tijdelijke) verhuur van... = Dat gaat binnen twee jaar een rol 
spelen 

Or f. Ik heb problemen met de hypotheek die te maken hebben met (al dan niet tijdelijke) verhuur van... = Dat speelt nu niet, maar 
waarschijnlijk wel op de langere termijn 

 
Q18 Op welke manier hebt u problemen met de hypotheek en (al dan niet tijdelijke) verhuur van de woning? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (1)  

▢ Ik heb de woning verhuurd omdat deze niet te verkopen is, maar de periode waarin tijdelijke verhuur is 
toegestaan loopt binnenkort af.  (2)  

▢ Ik heb de woning verhuurd omdat deze niet te verkopen is, maar moet dit beëindigen omdat ik anders geen 
nieuwe rentevaste periode kan afspreken / geen nieuwe hypotheek kan afsluiten  (3)  

▢ Anders, namelijk:  (4) ________________________________________________ 
 

 

 
Q22 g. Ik kan de hypotheeklasten niet meer of alleen met grote moeite betalen 

o Niet van toepassing  (1)  

o Op dit moment van toepassing  (2)  

o Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen  (3)  

o Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere termijn  (4)  
 

 

Display This Question: 

If g. Ik kan de hypotheeklasten niet meer of alleen met grote moeite betalen = Op dit moment van toepassing 

Or g. Ik kan de hypotheeklasten niet meer of alleen met grote moeite betalen = Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen 

Or g. Ik kan de hypotheeklasten niet meer of alleen met grote moeite betalen = Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere 
termijn 
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Q23 Waardoor is of wordt het moeilijk om de hypotheeklasten te betalen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (1)  

▢ Door daling van inkomen (bijvoorbeeld als gevolg van baanverlies, pensionering, scheiding, overlijden 
partner, tegenvallende resultaten bedrijfsvoering)  (2)  

▢ Door hogere kosten van levensonderhoud als gevolg van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte)  (3)  

▢ Door dubbele (woon)lasten  (4)  

▢ Anders, namelijk:  (5) ________________________________________________ 
 

 

 
Q24 h. Ik heb te maken met dubbele (woon)lasten 

o Niet van toepassing  (1)  

o Op dit moment van toepassing  (2)  

o Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen  (3)  

o Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere termijn  (4)  
 

 

Display This Question: 

If h. Ik heb te maken met dubbele (woon)lasten = Op dit moment van toepassing 

Or h. Ik heb te maken met dubbele (woon)lasten = Dat gaat binnen twee jaar een rol spelen 

Or h. Ik heb te maken met dubbele (woon)lasten = Dat speelt nu niet, maar waarschijnlijk wel op de langere termijn 

 
Q25 Wat is de reden dat u te maken hebt met dubbele (woon)lasten? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (1)  

▢ Ik heb al een ander huis en/of bedrijfspand gekocht maar heb dubbele lasten omdat het vorige pand niet 
verkocht is  (2)  

▢ Ik heb al een ander huis en/of bedrijfspand gekocht maar mijn overbruggingskrediet loopt binnenkort af (en 
ik weet niet of ik dat kan verlengen / kan dat niet verlengen)  (3)  

▢ Vanwege onveiligheid moest ik mijn huis uit en nu huur ik elders een woning  (4)  

▢ Vanwege onveiligheid moest ik mijn huis uit. De NAM betaalt nu tijdelijk huur elders, maar ik weet niet hoe 
lang dat zal duren  (5)  

▢ Anders, namelijk:  (6) ________________________________________________ 
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Q19 i. Ik heb nog andere problemen of zorgen rond de hypotheek die hierboven niet genoemd zijn, namelijk: 

________________________________________________________________ 

 

Page Break 
 

 
 
Q26 Aan de hand van onderstaande  stellingen willen wij graag te weten komen wat u als (belangrijke) oorzaken ziet van 
de problemen of zorgen die u hebt met uw hypotheek. Wilt u bij iedere stelling aangeven of deze in uw geval niet, in 
lichte mate of in sterke mate van toepassing is? 

 Niet van toepassing (1) In lichte mate van toepassing 
(2) 

In sterke mate van 
toepassing (3) 

Het probleem dat ik heb met 
mijn hypotheek is een gevolg 
van het soort hypotheek (4)  o  o  o  
Het probleem dat ik heb met 
mijn hypotheek is een gevolg 
van gewijzigde persoonlijke 

omstandigheden (5)  o  o  o  
Het probleem dat ik heb met 
mijn hypotheek is een gevolg 
van de waardedaling van mijn 

huis en/of bedrijfspand (6)  o  o  o  
 
 

 

Display This Question: 

If Aan de hand van onderstaande  stellingen willen wij graag te weten komen wat u als (belangrijke)... = Het probleem dat ik heb met mijn 
hypotheek is een gevolg van de waardedaling van mijn huis en/of bedrijfspand [ Array ] 

Or Aan de hand van onderstaande  stellingen willen wij graag te weten komen wat u als (belangrijke)... = Het probleem dat ik heb met mijn 
hypotheek is een gevolg van de waardedaling van mijn huis en/of bedrijfspand [ Array ] 

 
Q28 In welke mate spelen onderstaande drie factoren een rol bij de waardedaling van uw huis en/of bedrijfspand? 

 Niet van toepassing (1) In lichte mate van toepassing 
(2) 

In sterke mate van toepassing 
(3) 

Krimp (het teruglopen van 
voorzieningen en aantal 

inwoners) (1)  o  o  o  
Aardbevingen (2)  o  o  o  

De nasleep van de crisis waar 
de woningmarkt last van 

heeft gehad (afgezien van 
krimp en / of aardbevingen) 

(3)  
o  o  o  

 
 

 

Page Break 
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Q29 Welke gevolgen of consequenties hebben de genoemde problemen of zorgen rond uw hypotheek voor uw 
persoonlijk leven? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Geen  (1)  

▢ Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (15)  

▢ Niet of nauwelijks, ik trek me er niet zo veel van aan  (2)  

▢ Niet of nauwelijks, ik heb gelukkig genoeg financiële ruimte  (3)  

▢ Stress  (4)  

▢ Gezondheidsproblemen  (5)  

▢ Verlies van toekomstperspectief  (6)  

▢ Angst voor faillissement  (7)  

▢ Angst voor restschuld na verkoop  (8)  

▢ Financiële zorgen over mijn oude dag doordat mijn woning moeilijk te verkopen zal zijn  (9)  

▢ Ik moet bezuinigen op mijn uitgaven  (10)  

▢ Zorgen over vererving van de woning na overlijden door hoge restschuld en lage waarde  (11)  

▢ Problemen in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld scheiding)  (12)  

▢ Verlies van controle over het eigen leven  (13)  

▢ Anders, namelijk:  (14) ________________________________________________ 
 

End of Block: Hypotheekproblemen 
 

Start of Block: Hypotheek, woning en persoonlijke omstandigheden 

 
Q30 In dit laatste deel van de enquête willen wij graag nog een paar aanvullende vragen stellen  over uw hypotheek, uw 
woning en over uw persoonlijke omstandigheden. 
 

 

Page Break 
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Q31 Uw hypotheek 
  
 Toelichting: wij stellen het op prijs als u nadere gegevens over uw hypotheek wilt geven, omdat wij dan kunnen zien of 
er een verband is tussen bepaalde kenmerken van hypotheken en het al dan niet voorkomen van problemen. Zo kan ook 
meer gericht over oplossingen voor die problemen worden nagedacht. 
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, 1 hypotheek 

 
Q32 Welk type hypotheek hebt u? 

o Annuiteiten hypotheek  (1)  

o Lineaire hypotheek  (2)  

o Aflossingsvrije hypotheek  (3)  

o Geen van bovenstaande, maar een andere of gecombineerde hypotheekvorm, namelijk:  (4) 
________________________________________________ 

 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, 1 hypotheek 

 
Q33 Is de hypotheek gecombineerd met een levensverzekering? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

o Weet niet  (3)  
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, 1 hypotheek 

 
Q34 Is de hypotheek gecombineerd met een verbouwingskrediet? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

o Weet niet  (3)  
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, 1 hypotheek 

 



 
 

 

 
 

Gegijzeld in eigen huis  › 82 
 

Q36 Valt deze hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

o Weet niet  (3)  

o Niet van toepassing, want het betreft een bedrijfspand  (4)  
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, 1 hypotheek 

 
Q37 Wie heeft de hypotheek verstrekt? 

o Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (1)  

o Rabobank  (2)  

o ING Bank  (3)  

o ABN AMRO  (4)  

o AEGON  (5)  

o Nationale Nederlanden  (6)  

o MUNT Hypotheken  (7)  

o Argenta  (8)  

o Florius  (9)  

o Obvion  (10)  

o SNS Bank  (11)  

o Anders, namelijk:  (12) ________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, meerdere hypotheken 

 
Q68 U heeft eerder in de enquête aangegeven meerdere hypotheken te hebben. Hieronder zal gevraagd worden naar 
informatie over twee hypotheken. Mocht u meer dan twee hypotheken hebben, dan kunt u de vragen invullen voor uw 
twee belangrijkste hypotheken. 
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Page Break 
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, meerdere hypotheken 

 
Q69 Hieronder volgen een aantal vragen over uw eerste hypotheek. 
 

 

Page Break 
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, meerdere hypotheken 

 
Q63 Welk type hypotheek hebt u? 

o Annuiteiten hypotheek  (1)  

o Lineaire hypotheek  (2)  

o Aflossingsvrije hypotheek  (3)  

o Geen van bovenstaande, maar een andere of gecombineerde hypotheekvorm, namelijk:  (4) 
________________________________________________ 

 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, meerdere hypotheken 

 
Q64 Is de hypotheek gecombineerd met een levensverzekering? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

o Weet niet  (3)  
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, meerdere hypotheken 

 
Q65 Is de hypotheek gecombineerd met een verbouwingskrediet? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

o Weet niet  (3)  
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Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, meerdere hypotheken 

 
Q66 Valt deze hypotheek onder de NHG (Nationale Hypotheek Garantie)? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

o Weet niet  (3)  

o Niet van toepassing, want het betreft een bedrijfspand  (4)  
 

 

Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, meerdere hypotheken 

 
Q67 Wie heeft de hypotheek verstrekt? 

o Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (1)  

o Rabobank  (2)  

o ING Bank  (3)  

o ABN AMRO  (4)  

o AEGON  (5)  

o Nationale Nederlanden  (6)  

o MUNT Hypotheken  (7)  

o Argenta  (8)  

o Florius  (9)  

o Obvion  (10)  

o SNS Bank  (11)  

o Anders, namelijk:  (12) ________________________________________________ 
 

 

Page Break 
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Display This Question: 

If Hebt u een of meerdere hypotheken op deze woning? = Ja, meerdere hypotheken 

 
Q70 Hieronder volgen een aantal vragen over uw tweede hypotheek. 
 

[Zelfde vragen als bij eerste hypotheek, deze worden in dit rapport niet opnieuw weergegeven]  

 

Display This Question: 

If Hebt u problemen of zorgen bij uw hypotheek op dit moment of voorziet u een probleem in de nabije... != Nee 

 
Q38 Contact met uw hypotheekverstrekker 
 

 

Display This Question: 

If Hebt u problemen of zorgen bij uw hypotheek op dit moment of voorziet u een probleem in de nabije... != Nee 

 
Q39 Heeft u al contact gehad met uw bank of andere hypotheekverstrekker over de problemen of zorgen met betrekking 
tot uw hypotheek? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

o Niet van toepassing  (3)  
 

 

Display This Question: 

If Heeft u al contact gehad met uw bank of andere hypotheekverstrekker over de problemen of zorgen m... = Ja 

 
Q41 Kunt u aangeven in welke mate onderstaande uitspraken van toepassing zijn op het resultaat van dit contact met uw 
hypotheekverstrekker? 

 Ja (1) Deels (2) Nee (3) Weet niet (4) Niet van 
toepassing (5) 

De 
hypotheekverstrekker 

heeft begrip voor 
mijn zorgen / 
problemen (1)  

o  o  o  o  o  
De 

hypotheekverstrekker 
is bereid mee te 
denken over een 

oplossing van mijn 
problemen (2)  

o  o  o  o  o  
De 

hypotheekverstrekker 
heeft mijn zorgen 
weggenomen (3)  o  o  o  o  o  

De 
hypotheekverstrekker 

draagt concreet bij 
aan de oplossing van 
mijn problemen (4)  

o  o  o  o  o  
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Display This Question: 

If Heeft u al contact gehad met uw bank of andere hypotheekverstrekker over de problemen of zorgen m... = Ja 

 
Q42 Wat is uw oordeel over dit contact met uw hypotheekverstrekker? 

o Zeer tevreden  (1)  

o Tevreden  (2)  

o Neutraal  (3)  

o Ontevreden  (4)  

o Zeer ontevreden  (5)  
 

 

Display This Question: 

If Heeft u al contact gehad met uw bank of andere hypotheekverstrekker over de problemen of zorgen m... = Ja 

 
Q43 Kunt u dit nader toelichten? 

________________________________________________________________ 

 

Page Break 
 

 
 
Q44 Uw woning of bedrijfspand 
  Toelichting: wij stellen het op prijs als u het adres - de eerste 4 cijfers van uw postcode - en enkele andere gegevens over 
uw woning of bedrijfspand wilt vermelden, omdat wij op basis daarvan kunnen zien of eventuele problemen vaker 
voorkomen in bepaalde gebieden met meer of minder aardbevingen, bij woningen met schade, etc 
 

 

 
 
Q45 Wat zijn de eerste 4 cijfers van uw postcode? 

________________________________________________________________ 
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Q46 Wat voor type woning heeft u? 

o Appartement  (1)  

o Vrijstaand woonhuis  (2)  

o Twee-onder-een kap  (3)  

o Geschakelde woning in rij  (4)  

o Woonboerderij  (5)  

o Bedrijfspand  (6)  

o Bedrijfspand met woning  (7)  

o Anders, namelijk  (8) ________________________________________________ 
 

 

 
 
Q47 Wat is het bouwjaar van uw woning? 

________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Q48 Wat is de laatst bekende WOZ-waarde van uw woning? (in euro) 

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If Bent u eigenaar van een woning (en/of bedrijfspand) in de provincie Groningen? = Ja, van een afzonderlijk bedrijfspand 

Or Bent u eigenaar van een woning (en/of bedrijfspand) in de provincie Groningen? = Ja, van een woning met een bedrijfspand 

 
 
Q49 Wat is de laatst bekende WOZ-waarde van uw bedrijfspand? (in euro) 

________________________________________________________________ 
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Q50 Heeft uw woning of bedrijfspand volgens u mijnbouwschade/aardbevingschade? 

o Weet niet  (1)  

o Nee  (2)  

o Lichte schade  (3)  

o Zware schade  (4)  
 

 

Display This Question: 

If Heeft uw woning of bedrijfspand volgens u mijnbouwschade/aardbevingschade? = Lichte schade 

Or Heeft uw woning of bedrijfspand volgens u mijnbouwschade/aardbevingschade? = Zware schade 

 
Q77 Is de schade aan uw woning al gerepareerd?  

o Niet van toepassing  (1)  

o Dat weet ik niet / wil ik liever niet zeggen  (2)  

o Ja  (3)  

o Nee  (4)  
 

 

Page Break 
 

 
 
Q51 Uw persoonlijke situatie 
  Toelichting: wij stellen het op prijs als u enkele gegevens over uw persoonlijke omstandigheden wilt geven, omdat wij 
dan kunnen zien of er een verband is tussen deze persoonlijke omstandigheden en  de problemen die u signaleert. Zo 
kan ook meer gericht over oplossingen voor die problemen worden nagedacht. 
 

 

 
 
Q52 In welk jaar bent u geboren? 

________________________________________________________________ 
Q21 Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze enquête! 
  Als laatste willen wij graag weten of u op de hoogte wilt worden gehouden van de uitkomsten, en of u belangstelling 
hebt om mee te werken aan een vervolg van het onderzoek. 
 

 

 
Q55 Wilt u op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van het onderzoek? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
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Display This Question: 

If Wilt u op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van het onderzoek? = Ja 

 
 
Q56 Zo ja, welk mailadres kunnen wij daarvoor gebruiken?  
 

 

Q53 Hoe zou u het huishouden waartoe u behoort typeren? 

o (Echt)paar met thuiswonende kinderen  (1)  

o (Echt)paar zonder (thuiswonende)  kinderen  (2)  

o Alleenstaand  (3)  

o Eén ouder met thuiswonende kinderen  (4)  
 

 

 
Q54 Zijn er nog andere dingen die u wilt meegeven over problemen of zorgen met betrekking tot  hypotheken? 

……………………………………………….. 
 

End of Block: Hypotheek, woning en persoonlijke omstandigheden 
 

Start of Block: Interview 

 
Q57 Het kan zijn dat naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête een aantal mensen gevraagd wordt om mee te 
werken aan een interview. Bent u in dat geval bereid mee te werken aan een interview?               

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 

 

 
Q59 Het kan zijn dat naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête een aantal mensen de mogelijkheid wordt 
geboden om in een groep problemen te delen en door te praten over oplossingen. Bent u in dat geval bereid deel te 
nemen aan een groep? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 

 

Display This Question: 

If Het kan zijn dat naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête een aantal mensen gevraagd wo... = Ja 

Or Het kan zijn dat naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête een aantal mensen de mogelijk... = Ja 
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Q60 Hoe kunnen wij u daarvoor benaderen? (beide kiezen is mogelijk) 
 

▢ Per mail  (1)  

▢ Per telefoonnummer  (2)  
 

 

Display This Question: 

If Hoe kunnen wij u daarvoor benaderen? (beide kiezen is mogelijk) = Per mail 

 
 
Q61 Welk emailadres kunnen wij daarvoor gebruiken? 

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If Hoe kunnen wij u daarvoor benaderen? (beide kiezen is mogelijk) = Per telefoonnummer 

 
 
Q62 Onder welk nummer kunnen wij u bereiken?  (alleen nummers invullen, bijvoorbeeld een verbindingsstreepje is 
niet mogelijk) 
 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Interview 
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Bijlage 2: Begeleidende brief bij enquête  
Bericht aan leden Groninger Bodem Beweging 

 

Betreft: onderzoek naar gevolgen van mijnbouwschade/aardbevingen voor hypotheken 

 

Datum: 8 juni 2017 

 

Geachte leden, 

Door mijnbouwschade en aardbevingen staat de waarde van veel woningen en bedrijfspanden in 
Groningen onder druk. Regelmatig horen wij van onze leden dat zij hierdoor ook zorgen of 
problemen hebben met betrekking tot hun hypotheek. Het bestuur van de Groninger Bodem 
Beweging vindt het belangrijk om meer inzicht te krijgen in wat deze problemen zijn, hoe ernstig 
de problemen zijn en hoeveel leden daarmee te maken hebben. Op grond daarvan kunnen wij 
beter gefundeerd aandacht vragen voor dit aspect van de gaswinningsproblematiek, en pleiten 
voor maatregelen om eigenaren tegemoet te komen. 

In januari 2017 heeft het GBB-bestuur een Werkgroep Hypotheken samengesteld die een Plan 
van Aanpak voor het onderzoek heeft opgesteld. De Werkgroep Hypotheken heeft vervolgens 
prof. George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om een enquête te houden 
onder de leden van de GBB. George de Kam doet al een aantal jaren onderzoek naar de gevolgen 
van aardbevingen voor de woningmarkt in Groningen, voor meer informatie zie 
http://www.rug.nl/staff/g.r.w.de.kam. Hij wordt voor dit onderzoek bijgestaan door student-
assistent Jelte van den Broek. 

Wij hopen dat u mee wilt doen om dit onderzoek tot een succes te maken. Door op de volgende 
link te klikken krijgt u toegang tot de digitale enquête: 

http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ac3x3rMnptGC2B7 

Wij verzoeken u de enquête vóór 29 juni 2017 in te vullen. 

Alleen de onderzoekers hebben toegang tot uw ingevulde gegevens en deze worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. In de rapportages worden geen uitkomsten vermeld die herleidbaar 
zijn naar uw individuele situatie, en de door u ingevulde gegevens worden na de analyses 
vernietigd. 

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u deze sturen naar het speciale mailadres 
dat voor dit onderzoek is gemaakt: hypothekengbb@rug.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Groninger Bodembeweging 

 

 

  

http://www.rug.nl/staff/g.r.w.de.kam
http://www.rug.nl/staff/g.r.w.de.kam
http://www.rug.nl/staff/g.r.w.de.kam
http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ac3x3rMnptGC2B7
http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ac3x3rMnptGC2B7
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Bijlage 3: Geïnterviewde respondenten  
 
Nr. Datum 

interview 
Leeftijds-
klasse 

Geslacht Gemeente Opmerkingen 

1 29-09-2017 40-49 M Hoogezand-
Sappemeer 

 

2 02-10-2017 50-59 M Ten Boer  
3 02-10-2017 70-79 M Eemsmond  
4 05-10-2017 60-69 V Loppersum  
5 05-10-2017 70-79 M Eemsmond Echtgenote ook aanwezig 
6 06-10-2017 70-79 M Oldambt Echtgenote ook aanwezig 
7 07-10-2017 40-49 M Eemsmond Echtgenote ook aanwezig 
8 09-10-2017 60-69 V Delfzijl  
9 09-10-2017 40-49 M Slochteren Echtgenote ook aanwezig 
10 10-10-2017 60-69 M De Marne  
11 13-10-2017 50-59 M Winsum  
12 19-10-2017 30-39 M Slochteren  
13 21-10-2017 50-59 V Veendam Stiefvader ook aanwezig 
14 23-10-2017 60-69 M Zuidhorn  
15 28-10-2017 50-59 V Appingedam  
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Bijlage 4: Overzicht respons per 4 pc gebied 
Post 
code  
4 
cijfers 

Gemeente Woonplaats Aantal 
koop 

wo-
ningen 

25 

Per-
cen-
tage 

scha-
de 

meld-
ingen 

26 

Aantal 
verzon-
den en-
quêtes 

Res-
pons 

Res-
pons 

percen-
tage 

Ver-
zonden 
enquê-
tes per 

koop-
woning 

Res-
pons 

per 
koopwo

ning 

9901 Appingedam APPINGEDAM 1.175 33 77 14 18,2 6,6% 1,2% 

9902 Appingedam APPINGEDAM 1.088 23 53 13 24,5 4,9% 1,2% 

9903 Appingedam APPINGEDAM 645 54 28 8 28,6 4,3% 1,2% 

 Totaal 
Appingedam 

 2.908  158 35 22,2% 5,4% 1,2% 

9781 Bedum BEDUM 2.493 42 100 14 14 4,0% 0,6% 

9785 Bedum ZUIDWOLDE GN 286 53 19 3 15,8 6,6% 1,0% 

9959 Bedum ONDERDENDAM 232 61 31 5 16,1 13,4% 2,2% 

 Totaal 
Bedum 

 3.011  150 22 14,7% 5,0% 0,7% 

9962 De Marne SCHOUWERZIJL 48 75 8 1 12,5 16,7% 2,1% 

9963 De Marne WARFHUIZEN 111 24 12 4 33,3 10,8% 3,6% 

9964 De Marne WEHE-DEN 
HOORN 

258 25 8 2 25 3,1% 0,8% 

9965 De Marne LEENS 594 12 12 3 25 2,0% 0,5% 

9966 de marne ZUURDIJK 38 11 3 1 33,3 7,9% 2,6% 

9967 De Marne EENRUM 450 32 14 2 14,3 3,1% 0,4% 

9968 De Marne PIETERBUREN 170 43 10 4 40 5,9% 2,4% 

9969 De Marne WESTERNIELAND 138 32 3 1 33,3 2,2% 0,7% 

9971 De Marne ULRUM 405 0 4 1 25 1,0% 0,2% 

9977 De Marne KLOOSTERBUREN 348 21 10 1 10 2,9% 0,3% 

 Totaal De 
Marne 

 2.560  84 20 23,8% 3,3% 0,8% 

9904 Delfzijl KREWERD 44 72 9 2 22,2 20,5% 4,5% 

9905 Delfzijl HOLWIERDE 367 53 17 2 11,8 4,6% 0,5% 

9906 Delfzijl BIERUM 215 35 12 3 25 5,6% 1,4% 

9907 Delfzijl LOSDORP 75 76 11 1 9,1 14,7% 1,3% 

9909 Delfzijl SPIJK GN 467 62 27 4 14,8 5,8% 0,9% 

9931 Delfzijl DELFZIJL 578 15 11 1 9,1 1,9% 0,2% 

9932 Delfzijl DELFZIJL 1.316 28 25 1 4 1,9% 0,1% 

9933 Delfzijl DELFZIJL 1.037 13 21 9 42,9 2,0% 0,9% 

9934 Delfzijl DELFZIJL 1.969 28 34 5 14,7 1,7% 0,3% 

9936 Delfzijl FARMSUM 621 34 7 2 28,6 1,1% 0,3% 

9937 Delfzijl MEEDHUIZEN 179 69 17 1 5,9 9,5% 0,6% 

9945 Delfzijl WAGENBORGEN 501 40 21 6 28,6 4,2% 1,2% 

9946 Delfzijl WOLDENDORP 255 27 8 2 25 3,1% 0,8% 

9947 Delfzijl TERMUNTEN 97 23 6 1 16,7 6,2% 1,0% 

9948 Delfzijl TERMUNTERZIJL 65 15 5 1 20 7,7% 1,5% 

 Totaal 
Delfzijl 

 7.786  231 41 17,8% 3,0% 0,5% 

9981 Eemsmond UITHUIZEN 1.546 39 105 20 19 6,8% 1,3% 

                                                             
25 Ontleend aan De Kam (2016), gegevens over woningen op basis van ABF 
Woningmarktmonitor 2012. 
26 Ontleend aan de Kam (2016), gegevens over schademeldingen ontleend aan OTB onderzoek 
(zie Hoekstra, Dol et al (2016); meldingen tot medio 2015. 
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9982 Eemsmond UITHUIZERMEED
EN 

824 45 47 4 8,5 5,7% 0,5% 

9983 Eemsmond ROODESCHOOL 385 48 9 3 33,3 2,3% 0,8% 

9984 Eemsmond OUDESCHIP 99 47 11 2 18,2 11,1% 2,0% 

9985 Eemsmond OOSTERNIELAND 49 78 8 1 12,5 16,3% 2,0% 

9988 Eemsmond USQUERT 554 51 48 6 12,5 8,7% 1,1% 

9989 Eemsmond WARFFUM 623 49 99 16 16,2 15,9% 2,6% 

9995 Eemsmond KANTENS 244 61 47 8 17 19,3% 3,3% 

9996 Eemsmond EPPENHUIZEN 33 82 7 1 14,3 21,2% 3,0% 

9997 Eemsmond ZANDEWEER 201 63 28 5 17,9 13,9% 2,5% 

9998 Eemsmond ROTTUM GN 64 85 17 1 5,9 26,6% 1,6% 

9999 Eemsmond STITSWERD 40 77 19 1 5,9 47,5% 2,8% 

 Totaal 
Eemsmond 

 4.662  445 68 15,3% 9,5% 1,5% 

9712 Groningen GRONINGEN 1.363 2 19 1 5,3 1,4% 0,1% 

9717 Groningen GRONINGEN 1.616 2 22 3 13,6 1,4% 0,2% 

9718 Groningen GRONINGEN 1.580 1 21 2 9,5 1,3% 0,1% 

9721 Groningen GRONINGEN 2.303 1 15 1 6,7 0,7% 0,0% 

9722 Groningen GRONINGEN 1.596 1 18 2 11,1 1,1% 0,1% 

9723 Groningen GRONINGEN 1.109 3 21 1 4,8 1,9% 0,1% 

9724 Groningen GRONINGEN 959 3 15 1 6,7 1,6% 0,1% 

9725 Groningen GRONINGEN 1.193 3 14 1 7,1 1,2% 0,1% 

9731 Groningen GRONINGEN 2.255 3 16 1 6,3 0,7% 0,0% 

9732 Groningen GRONINGEN 1.463 5 14 1 7,1 1,0% 0,1% 

9733 Groningen GRONINGEN 788 5 2 1 50 0,3% 0,1% 

9734 Groningen GRONINGEN 981 23 20 2 10 2,0% 0,2% 

9736 Groningen GRONINGEN 1.162 12 12 1 8,3 1,0% 0,1% 

9746 Groningen GRONINGEN 1.856 9 11 1 9,1 0,6% 0,1% 

 Totaal 
Groningen 

 20.224  220 19 8,6% 1,1% 0,1% 

9601 Hoogezand-
Sappemeer 

HOOGEZAND 2.036 14 21 3 14,3 1,0% 0,1% 

9602 Hoogezand-
Sappemeer 

HOOGEZAND 2.322 14 13 4 30,8 0,6% 0,2% 

9603 Hoogezand-
Sappemeer 

HOOGEZAND 1.002 8 22 5 22,7 2,2% 0,5% 

9605 Hoogezand-
Sappemeer 

KIEL-WINDEWEER 276 19 12 3 25 4,3% 1,1% 

9606 Hoogezand-
Sappemeer 

KROPSWOLDE 565 24 13 3 23,1 2,3% 0,5% 

9611 Hoogezand-
Sappemeer 

SAPPEMEER 2.556 26 46 5 10,9 1,8% 0,2% 

 Totaal Hoogezand-Sappemeer 8.757  127 23 18,1% 1,5% 0,3% 

9911 Loppersum OOSTERWIJTWER
D 

81 68 22 4 18,2 27,2% 4,9% 

9912 Loppersum LEERMENS 104 71 27 4 14,8 26,0% 3,8% 

9914 Loppersum ZEERIJP 163 70 28 4 14,3 17,2% 2,5% 

9915 Loppersum 'T ZANDT GN 270 65 42 5 11,9 15,6% 1,9% 

9917 Loppersum WIRDUM GN 161 68 70 8 11,4 43,5% 5,0% 

9918 Loppersum GARRELSWEER 183 65 39 10 25,6 21,3% 5,5% 

9919 Loppersum LOPPERSUM 787 52 155 22 14,2 19,7% 2,8% 
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9921 Loppersum STEDUM 364 63 88 12 13,6 24,2% 3,3% 

9922 Loppersum WESTEREMDEN 160 75 48 6 12,5 30,0% 3,8% 

9923 Loppersum GARSTHUIZEN 96 72 21 5 23,8 21,9% 5,2% 

9987 Loppersum ZIJLDIJK 98 61 8 1 12,5 8,2% 1,0% 

9991 Loppersum MIDDELSTUM 488 48 183 20 10,9 40,8% 4,1% 

9993 Loppersum WESTERWIJTWER
D 

54 83 22 3 13,6 40,7% 5,5% 

9994 Loppersum TOORNWERD 26 100 11 1 13,3 42,3% 5,6% 

 Totaal 
Loppersum 

 3.035  764 105 13,8% 25,2% 3,5% 

9635 Menterwolde NOORDBROEK 489 25 26 2 7,7 5,3% 0,4% 

9636 Menterwolde ZUIDBROEK 1.205 18 26 4 17,2 2,2% 0,4% 

9649 Menterwolde MUNTENDAM 1.152 5 17 3 17,6 1,5% 0,3% 

9651 Menterwolde MEEDEN 559 2 2 1 50 0,4% 0,2% 

 Totaal 
Menter-
wolde 

 3.405  71 10 14,7% 2,1% 0,3% 

9679 Oldambt SCHEEMDA 1.474 1 15 4 26,7 1,0% 0,3% 

9681 Oldambt MIDWOLDA 682 3 5 1 20 0,7% 0,1% 

9682 Oldambt OOSTWOLD GEM 
OLDAMBT 

484 2 4 1 25 0,8% 0,2% 

9686 Oldambt BEERTA 594 1 4 2 50 0,7% 0,3% 

9942 Oldambt 'T WAAR 53 37 8 3 37,5 15,1% 5,7% 

9943 Oldambt NIEUW 
SCHEEMDA 

141 24 18 3 16,7 3,7% 2,1% 

 Totaal 
Oldambt 

 3.428  54 14 25,9% 1,6% 0,4% 

9613 Slochteren MEERSTAD 30027 9 5 1 20 1,6% 0,3% 

9615 Slochteren KOLHAM 434 46 16 1 6,3 3,7% 0,2% 

9616 Slochteren SCHARMER 163 42 20 1 5 12,3% 0,6% 

9617 Slochteren HARKSTEDE 1.081 50 68 7 10,3 6,3% 0,6% 

9618 Slochteren WOUDBLOEM 46 52 6 1 16,7 13,0% 2,2% 

9619 Slochteren FROOMBOSCH 287 64 31 3 9,7 10,8% 1,0% 

9621 Slochteren SLOCHTEREN 609 48 45 10 22,2 7,4% 1,6% 

9623 Slochteren LAGELAND 86 63 10 2 20 11,6% 2,3% 

9624 Slochteren LUDDEWEER 21 67 6 1 16,7 28,6% 4,8% 

9625 Slochteren OVERSCHILD 196 72 36 2 5,6 18,4% 1,0% 

9626 Slochteren SCHILDWOLDE 562 61 24 6 25 4,3% 1,1% 

9627 Slochteren HELLUM 193 62 17 3 17,6 8,8% 1,6% 

9628 Slochteren SIDDEBUREN 945 44 44 8 18,2 4,7% 0,8% 

9939 Slochteren TJUCHEM 124 63 15 2 13,3 12,1% 1,6% 

 Totaal 
Slochteren 

 4.747  343 48 14,0% 7,2% 1,0% 

9791 Ten Boer TEN BOER 1.433 53 76 16 21,1 5,3% 1,1% 

9792 Ten Boer TEN POST 304 63 23 6 26,1 7,6% 2,0% 

9793 Ten Boer WINNEWEER 55 79 8 2 25 14,5% 3,6% 

9795 Ten Boer WOLTERSUM 125 67 13 1 7,7 10,4% 0,8% 

9796 Ten Boer SINT ANNEN 78 74 10 1 10 12,8% 1,3% 

                                                             
27 Aantal woningen geschat; Meerstad hoort inmiddels bij gemeente Groningen. 
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9797 Ten Boer THESINGE 163 67 27 5 18,5 16,6% 3,1% 

9798 Ten Boer GARMERWOLDE 194 56 30 3 10 15,5% 1,5% 

 Totaal  
Ten Boer 

 2.352  187 34 18,2% 8,0% 1,4% 

9644 Veendam VEENDAM 548 2 3 1 33,1 0,5% 0,2% 

 Totaal 
Veendam 

 548  3 1 33,1% 0,5% 0,2% 

9771 Winsum SAUWERD 319 39 13 5 38,5 4,1% 1,6% 

9773 Winsum WETSINGE 41 45 3 1 33,3 7,3% 2,4% 

9774 Winsum ADORP 194 45 9 1 11,1 4,6% 0,5% 

9892 Winsum FEERWERD 114 30 6 1 16,7 5,3% 0,9% 

9893 Winsum GARNWERD 150 32 12 2 16,7 8,0% 1,3% 

9951 Winsum WINSUM GN 2.287 40 55 6 10,9 2,4% 0,3% 

9953 Winsum BAFLO 558 35 17 5 29,4 3,0% 0,9% 

 Totaal 
Winsum 

 3.663  115 21 18,3% 3,1% 0,6% 

9801 Zuidhorn ZUIDHORN 2.317 1 10 1 10 0,4% 0,0% 

9831 Zuidhorn ADUARD 672 4 9 1 11,1 1,3% 0,1% 

9832 Zuidhorn DEN HORN 121 1 2 1 50 1,7% 0,8% 

9883 Zuidhorn OLDEHOVE 440 0 5 1 20 1,1% 0,2% 

 Totaal 
Zuidhorn 

 3.550  26 4 15,4% 0,7% 0,1% 

 Eindtotaal  74.636  2.978 466 15,6% 4,0% 0,6% 
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Bijlage 5: Overige kruistabellen  
 

Aantal hypotheken 
Huishoudenstype 

Eén hypotheek:  
Aantal huishoudens (%) 

Meerdere hypotheken: 
Aantal huishoudens (%) 

Alleenstaand 59 (17,4%) 29 (17,3%) 

(Echt)paar  
met thuiswonende kinderen 

79 (23,2%) 42 (25%) 

(Echt)paar  
zonder thuiswonende kinderen 

190 (55,9%) 93 (55,4%) 

Eén ouder  
met thuiswonende kinderen 

12 (3,5%) 4 (2,4%) 

Totaal 340 168 

 

Aantal hypotheken 
Bouwjaarklasse 

Eén hypotheek:  
Aantal huishoudens (%) 

Meerdere hypotheken: 
Aantal huishoudens (%) 

1000-1850 8 (2,3%) 6 (3,6%) 

1850-1905 54 (15,8%) 25 (15,2%) 

1905-1925 51 (14,9%) 30 (18,2%) 

1925-1945 73 (21,3%) 27 (22,4%) 

1945-1955 13 (3,8%) 5 (3%) 

1955-1965 13 (3,8%) 6 (3,6%) 

1965-1975 27 (7,9%) 7 (4,2%) 

1975-1985 29 (8,5%) 10 (6,1%) 

1985-1995 25 (7,3%) 12 (7,3%) 

1995-2005 36 (10,5%) 18 (10,9%) 

2005-2015 13 (3,8%) 9 (5,5%) 

Totaal 342 165 
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Aantal hypotheken 
Leeftijdsgroepen 

Eén hypotheek:  
Aantal huishoudens (%) 

Meerdere hypotheken: 
Aantal huishoudens (%) 

Jonger dan 40 jaar 14 (4,2%) 2 ( 1,2%) 

40 - 49 jaar 39 (11,6%) 18 (10,9%) 

50 - 59 jaar 94 (27,9%) 53 (23,1%) 

60 - 69 jaar 126 (37,4%) 64 (38,8%) 

70 jaar of en ouder 64 (19%) 28 (17%) 

Totaal 337 165 

 

Variabele: aantal 
hypotheken met ... 

Pearson’s R Spearman’s rho 

Bouwjaarklassen -0,022 (p = 0,624) -0,025 (p = 0,571) 

Bouwjaar 0,008 (p=0,863) -0,029 (p = 0,513) 

Leeftijdsgroepen 0,018 (p = 0,686) 0,003 (p = 0,948) 

Leeftijd 0,014 (p = 0,760) -0,009 (p = 0,844) 

WOZ-klassen 0,128*** (p = 0,005) 0,130*** (p = 0,004) 

WOZ 0,122*** (p = 0,008) 0,124*** (p = 0,007) 

 
* p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 
 

Huishoudensvorm 
 
 
Levensverzekering 

(Echt)paar 
met 

thuiswonende 
kinderen 

(Echt)paar 
zonder 

thuiswonen
de kinderen 

Alleen-
staand 

Eén ouder met 
thuiswonende 

kinderen 

Totaal 

Wel 89 (42,2%) 93 (44,3%) 22 (10,5%) 6 (2,9%) 210 (100%) 

Niet 30 (10,7%) 180 (64,1%) 61 (21,7%) 10 (3,6%) 281 (100%) 

Totaal 119 (24,2%) 273 (55,6%) 83 (16,9%) 16 (3,3%) 491 (100%) 

 
Huishoudensvorm 

 
 
Verbouwingskrediet 

(Echt)paar 
met 

thuiswonende 
kinderen 

(Echt)paar 
zonder 

thuiswonen
de kinderen 

Alleen-
staand 

Eén ouder met 
thuiswonende 

kinderen 

Totaal 

Wel 16 (25,8%) 28 (45,2%) 16 (25,8%) 2 (3,2%) 62 (100%) 

Niet 103 (23,5%) 250 (56,9%) 72 (16,4%) 14 (3,2%) 439 (100%) 

Totaal 119 (23,8%) 278 (55,5%) 88 (17,6%) 16 (32,%) 501 (100%) 
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Meldingspercentage 
Verbouwingskrediet 

Minder  
dan 27 % 

27-51% Meer  
dan 51% 

Totaal 

Wel 12 (21,1%) 22 (38,6%) 23 (40,45) 57 (100%) 

Niet 86 (20,6%) 168 (40,3%) 163 (39,1%) 417 (100%) 

Totaal 98 (20,7%) 190 (40,1%) 186 (39,2%) 474 (100%) 

 

Huishoudensvorm 
 
 
NHG 

(Echt)paar 
met 

thuiswonende 
kinderen 

(Echt)paar 
zonder 

thuiswonende 
kinderen 

Alleen-
staand 

Eén ouder met 
thuiswonende 

kinderen 

Totaal 

Wel 44 (34,6%) 56 (44,1%) 23 (18,1%) 4 (3,1%) 127 (100%) 

Niet 77 (20,4%) 224 (59,4%) 64 (17,0%) 12 (3,2%) 377 (100%) 

Totaal 121 (24,0%) 280 (55,6%) 87 (17,3%) 16 (3,2%) 504 (100%) 

 
  



 
 

 

 
 

Gegijzeld in eigen huis  › 100 
 

Bijlage 6: Correlatiematrix  
 Aantal  

hypotheken 
Bouwjaar-

klassen 
Leeftijds- 

groep 
Levens- 

verzeke-
ring 

Meldings- 
percentage:  

groep 

NHG Verbouw-
ings- 

krediet 

WOZ- 
groep 

Aantal hypotheken - -0.025 0.000 -0.023 -0.042 -0.014 -0.077* 0.130*** 
Bouwjaar klasse -0.025 - 0.020 -0.067 -0.164*** 0.012 -0.119*** 0.082* 
Leeftijdsgroep 0.000 0.020 - -0.539*** 0.072 -

0.268*
** 

-0.095** 0.039 

Levensverzekering -0.023 -0.067 -0.539*** - -0.041 0.310**
* 

0.151*** -0.023 

Meldingspercentage: 
groep 

0.042 -0.164*** 0.072 -0.041 - -0.095* 0.004 -0.012 

NHG -0.014 0.012 -0.268*** 0.310*** -0.095* - 0.022 -0.182 *** 
Verbouwingskrediet -0.077* -0.119*** -0.095** 0.151*** 0.004 0.022 - -0.077 * 
WOZ: groep 0.130*** 0.082* 0.039 -0.023 -0.012 -

0.182**
* 

-0.077* - 

 
Correlatiematrix met Spearman rangcorrelatiecoefficiënten 
* p < 0,1, ** p < 0,05, ***, p < 0,01 
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Bijlage 7: Uitkomsten logistische regressie:  hebben 
 van problemen 
Voor de analyse van deze uitkomsten hebben we de respons op twee manieren in groepen 
verdeeld. De eerste verdeling (dichotoom) is er op gebaseerd of respondenten  wel of niet een 
probleem hebben. Bij de tweede verdeling kijken we ook naar de termijn waarop respondenten 
aangeven een probleem te ervaren, en dat resulteert in drie groepen (trichotoom):  geen 
probleem, nu of binnen twee jaar een probleem, probleem verwacht op langere termijn. De 
tweede verdeling zegt dus iets over de mate waarin een probleem acuut of urgent is. 
 
We hebben geanalyseerd of er verschillen zijn in de antwoorden binnen deze twee groepen naar 
kenmerken van de respondenten, de woningen, de hypotheken of de mate van aard-
bevingsimpact. We doen dit in eerste instantie door middel van logistische regressies. Dat is een 
statistische methode om te zien wat het effect is van een combinatie van verschillende factoren 
(zoals de leeftijd van de respondent, de ouderdom van de woning, enzovoort) op de kans dat een 
verschijnsel zich voordoet – in dit geval het hebben van een probleem met de hypotheek. De 
methode laat het effect van iedere factor afzonderlijk zien, maar controleert daarbij voor het 
effect van de andere factoren. De logistische regressie kan worden toegepast op de dichotome 
verdeling van de respondenten. Daarnaast maken we voor variabelen die zich daarvoor lenen 
ook enkelvoudige analyses, zoals ook in de vorige hoofdstukken regelmatig aan de hand van 
kruistabellen of correlatiematen is gedaan. Bij zo’n analyse kijken we bijvoorbeeld of problemen 
vaker voorkomen bij respondenten met een aflossingsvrije hypotheek, maar dan zonder 
rekening te houden met andere kenmerken van die respondenten. Kruistabellen en 
correlatiematen kunnen zowel voor de dichotome als voor de trichotome verdeling van het 
voorkomen van problemen worden gebruikt.   
 
De keuze voor een correlatiemaat (Spearman of Pearson) hangt af van de wijze waarop beide 
variabelen zijn gemeten. Wanneer er tenminste één variabele op ordinaal schaalniveau is 
gemeten, of wanneer een ratiovariabele niet normaal verdeeld is, kiezen we voor de Spearman 
rangcorrelatie (ρ); in de overige gevallen kiezen we voor Pearson’s correlatiecoëfficiënt (r). 
 
We bespreken eerst de uitkomsten van de enkelvoudige analyses. Zowel de dichotome als de 
trichotome classificatie van problemen hebben een significante correlatie met de ouderdom van 
de woning (in jaren en in bouwjaar groepen), de leeftijd van de respondent (in jaren en in 
leeftijdsgroepen), en de WOZ (in waarde en in groepen). Tevens heeft de classificatie van 
problemen in drie categorieën nog een significante correlatie met het al dan niet hebben van een 
verbouwingskrediet. De bijbehorende correlatiecoëfficiënten staan in Tabel 4-2. Tevens tonen 
we hieronder kruistabellen voor deze significante correlaties. 
 

Variabele Problemen:  
twee categorieën 

(dichotoom) 

Problemen:  
drie categorieën 

(trichotoom) 

Bouwjaar -0.123** --0.125* 

Bouwjaar klasse -0.171*** -0.142*** 

Leeftijd -0.181*** -0.175*** 

Leeftijdsgroep -0.193*** -0.180*** 

WOZ -0.111** --0.103** 

WOZ-klasse -0.110** -0.098** 

Verbouwingskrediet 0.120*** 0.088** 

Tabel 0-1: Spearman correlaties tussen het voorkomen van problemen en woning- en persoonlijke 
kenmerken.  
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*p< 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

Voor nominale variabelen berekenen we een associatiemaat in plaats van een correlatiematrix, 
om te kijken op welke manier ze samenhangen: in dit geval zou Cohen’s kappa een goede maat 
zijn. In ons geval zijn geen van de relevante continue variabelen normaal verdeeld (duidelijk 
verworpen via normaliteitstoetsen): in het bouwjaar ligt de piek te ver aan de linkerkant, qua 
leeftijd is ons bestand heel oud, en ook de WOZ-waarden zijn niet normaal verdeeld. Dat 
betekent dat alle correlatiecoëfficiënten Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten zijn geworden. 
 

Leeftijds- 
groep 

Nee Ja Totaal 

Snel  
(< 2 jaar) 

Lange 
termijn 

Totaal:  
ja 

 

Jonger dan 40 7 (43,8%) 6 (37,5%) 3 (18,8%) 9 (56,2%) 16 

40 - 49 jaar 17 (29,8%) 21 (36,8%) 19 (33,3%) 40 (70,2%) 57 

50 - 59 jaar 66 (44,9%) 22 (15%) 59 (40,1%) 81 (55,1%) 147 

60 - 69 jaar 105 (55,3%) 36 (18,9%) 49 (25,8%) 85 (44,7%) 190 

Ouder dan 70 59 (64,1%) 16 (17,4%) 17  (18,5%) 33 (35,9%) 92 

Totaal 254 (50,6%) 101 (20,1%) 147 (29,3%) 258 (49,4%) 502 
Tabel 0-2: Kruistabel tussen leeftijdsgroepen en het hebben van problemen. 

Kruistabellen toetsen alleen de samenhang tussen twee variabelen zonder te controleren voor 
het effect van andere variabelen op de afhankelijke variabele. Om beter inzicht te krijgen in 
welke kenmerken van respondenten, woningen en postcodegebieden een invloed hebben op het 
al dan niet hebben van problemen bij de respondent, analyseren we de data via een logistische 
regressie. Omdat we in eerste instantie geïnteresseerd zijn in de samenhang tussen hypotheken 
en het al dan niet hebben van problemen, toetsen we in de eerste regressie alleen in welke mate 
het hebben van problemen kan worden verklaard door kenmerken van de hypotheek van de 
respondent: het gaat dan om het aantal hypotheken, het type hypotheek dat de respondent als 
eerste hypotheek heeft afgesloten, en of de respondent een levensverzekering, verbouwings-
krediet of NHG bij zijn hypotheek heeft. De tweede regressie is identiek aan de eerste, maar we 
voegen dummy variabelen toe voor de gemeente waar de respondent woont om te controleren 
voor eventuele factoren op gemeenteniveau die van belang zijn voor het onderzoek maar die niet 
gevraagd zijn in de enquête. In de derde regressie breiden we het initiële model uit met 
kenmerken van de woning (type woning, WOZ-waarde, ouderdom van de woning en schade aan 
de woning), van het individu (leeftijd, type huishouden) en van het PC-4 gebied (meldings-
percentage). Het vierde model is identiek aan het derde model, maar heeft wederom de 
toevoeging van de gemeente als dummy variabele. De uitkomsten van de vier regressies staan 
hieronder. Een positieve waarde van een coëfficiënt in deze tabel betekent dat de  betreffende 
variabele de kans op het voorkomen van problemen met de hypotheek vergroot.  
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Variabele Model (1) Model (2) Model (3) Model (4) 

Aantal hypotheken 0,457** 0,450** 0,715*** 0,691*** 

Type hypotheek:     

- Annuïteit28 referentie referentie referentie referentie 

- Lineair 0,907 0,817 0,630 0,760 

- Aflossingsvrij 0,441 0,432 0,795** 0,807** 

- Overig 0,429 0,343 0,505 0,501 

NHG -0,310 -0,297 -0,413 -0,390 

Levensverzekering 0,324 0,335 -0,156 -0,198 

Verbouwingskrediet 0,658** 0,677** 0,559* 0,567* 

WOZ (in € 1.000,-) - - -0,005*** -0,004** 

Type woning: - - - - 

-  Vrijstaand29 - - referentie referentie 

-  Twee-onder-een-kap - - -0,076 -0,093 

-  Woonboerderij - - 0,165 0,533 

-  Overig - - 0,425 0,506 

Ouderdom woning - - 0,003 0,003 

Leeftijd respondent - - -0,044*** -0,045*** 

Meldingspercentage  
PC-4 gebied 

- - 0,004 0,003 

Schade: - - - - 

-  Nee - - -0,422 -0,404 

-  Licht - - -0,249 -0,269 

-  Zwaar30 - - referentie referentie 

                                                             
28 Bij de annuïteiten hypotheek staan geen coëfficiënten omdat respondenten met een 
annuïteiten hypotheek als referentiewaarde in het model zijn opgenomen. De coëfficiënten bij 
de overige hypotheekvormen geven aan in welke mate de kans op het voorkomen van problemen 
met de hypotheek toeneemt als men (bijvoorbeeld) een lineaire hypotheek heeft in plaats van 
een annuïteiten hypotheek. De gevonden effecten zijn echter alleen bij de aflossingsvrije 
hypotheek significant, en wel op niveau p = 0,05. Dat wil zeggen dat er slechts 5% kans is dat het 
gevonden effect aan het toeval of aan andere factoren kan worden toegeschreven. Bij de andere 
hypotheekvormen zijn de effecten niet significant, daar is de kans dat het effect op toeval berust 
groter dan 10%.   
29 Bij vrijstaande woningen staan geen coëfficiënten omdat vrijstaande woningen als 
referentiewaarde in het model zijn opgenomen. 
30 Bij zware schade staan geen coëfficiënten, omdat respondenten met zware schade als 
referentiewaarde in het model zijn opgenomen. De negatieve coëfficiënten bij lichte schade en 
bij geen schade laten zien dat in die gevallen (vergeleken met woningen met zware schade) de 
kans op problemen met de hypotheek kleiner zou zijn. De gevonden effecten zijn echter niet 
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Variabele Model (1) Model (2) Model (3) Model (4) 

Type huishouden: - - - - 

- Echtpaar31 met 
(thuiswonende) kinderen 

- - referentie referentie 

- Echtpaar zonder 
(thuiswonende) kinderen 

- - -0,303 -0,304 

- Alleenstaand - - -0,336 -0,306 

- Eén ouder met 
thuiswonende kinderen 

- - 0,303 0,408 

Constant 0,378 0,405 3.064*** 3.025*** 

Dummy variabele voor 
gemeente 

Nee Ja Nee Ja 

Model statistics:     

Hosmer-Lemeshow p = 0,873 p = 0,656 p = 0,248 p = 0,979 

Nagelkerke R2 0,055 0,074 0,153 0,181 

 

Logistische regressies met het hebben van een probleem (ja/nee) als afhankelijke variabele.  

* p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

  

                                                                                                                                                                                   
significant, dat wil zeggen dat er meer dan 10% kans is dat de verschillen op toeval of op andere 
niet in het model opgenomen factoren berusten. 
31 Bij echtpaar met thuiswonende kinderen staan geen coëfficiënten omdat deze respondenten 
als referentiewaarde in het model zijn opgenomen. (zie voorgaande voetnoot voor nadere uitleg) 
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Bijlage 8: Logistische regressie: onder water 

Variabele Model (1) Model (2) 

Aantal hypotheken 0,503 0,430 

Type hypotheek: - - 

- Annuïteit Referentie referentie 

-  Lineair 0,199 0,663 

-  Aflossingsvrij 1.074* 1.414* 

-  Overig 1.126* 1.439** 

NHG -0,427 -0,810* 

Levensverzekering 0,706 0,816* 

Verbouwingskrediet 0,689 0,500 

WOZ (in € 1.000,-) -0,002 -0,002 

Type woning: - - 

- Vrijstaand Referentie Referentie 

-  Twee-onder-een-kap -0,161 -0,213 

-  Woonboerderij -0,610 -0,782 

-  Overig -0,335 -0,369 

Ouderdom woning 0,002 0,002 

Leeftijd respondent -0,059** -0,089*** 

Meldingspercentage PC-4 gebied 0,003 0,012 

Schade: - - 

-  Nee 0,818 1.018 

-  Licht -0,328 0,018 

- Zwaar Referentie Referentie 

Type huishouden: - - 

- Echtpaar met (thuiswonende) 
kinderen 

Referentie Referentie 

-  Echtpaar zonder (thuiswonende) 
kinderen 

-0,001 0,357 

-  Alleenstaand 0,057 0,331 

- Eén ouder met thuiswonende 
kinderen 

-0,073 0,594 
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Variabele Model (1) Model (2) 

Constant 4.180*** 4.969*** 

Dummy variabele voor gemeente NEE JA 

Model statistics:   

Hosmer-Lemeshow 0,568 0,689 

Nagelkerke R2 0,242 0,330 

 
Logistische regressie met onder water staan (ja/nee) als afhankelijke variabele. 

* p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 
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Bijlage 9: Logistische regressie: restschuld 
We hebben op dezelfde manier als beschreven is in hoofdstuk 4.2 een logistische regressie 
gedraaid, maar nu  met restschuld in plaats van het hebben van problemen als afhankelijke 
variabelen. Details van deze analyse staan in onderstaande tabel. Omdat we hebben gezien dat 
het toevoegen van variabelen over de woning, omgeving en respondent het model verbeteren, 
draaien we meteen dit volledige model. In onderstaande tabel representeert model (1) dus de 
vergelijking met alle onafhankelijke variabelen maar zonder controlevariabele voor de 
gemeente, en is model (2) het model waarin tevens gecontroleerd wordt voor de gemeente 
waarin de respondent woont. 
 

Variabele Model (1) Model (2) 

Aantal hypotheken 0,043 0.123 

Type hypotheek: ** *** 

- Annuïteit referentie referentie 

-  Lineair -0,617 -0.773 

-  Aflossingsvrij 1.511** 1.769** 

-  Overig 2.002** 2.439*** 

NHG 1.491** 1.458** 

Levensverzekering -0,054 -0.072 

Verbouwingskrediet 0,995 1.014 

WOZ (in € 1.000,-) 0,006* 0.006 

Type woning: *  

- Vrijstaand referentie referentie 

-  Twee-onder-een-kap 0,336 0.225 

-  Woonboerderij -1.204* -1.245* 

-  Overig -1.063** -1.303** 

Ouderdom woning 0,001 0.001 

Leeftijd respondent -0.031 -0.051 

Meldingspercentage PC-4 gebied 0,010 -0.011 

Schade: ** ** 

-  Nee -0,299 -0,481 

-  Licht -1.501*** -1,456** 

- Zwaar referentie referentie 

Type huishouden: - - 

- Echtpaar met (thuiswonende) referentie referentie 
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Variabele Model (1) Model (2) 

kinderen 

-  Echtpaar zonder 
(thuiswonende) kinderen 

-0,598 -0,502 

-  Alleenstaand -1.112 -0,971 

-  Eén ouder met thuiswonende 
kinderen 

-1.642 -1.581 

Constant 3.218 6.525 

Dummy variabele voor gemeente Nee Ja 

Model statistics:   

Hosmer-Lemeshow p = 0,734 p = 0,683 

Nagelkerke R2 0,289 0,334 

 
Logistische regressie met het hebben van problemen met de restschuld (ja/nee) als 
afhankelijke variabele. 

* p < 0,1 ,** p < 0,05, *** p < 0,01 
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Bijlage 10: Logistische regressie: emotionele 
 problemen 

Variabele Model (1) Model (2) 

Aantal hypotheken 0,742*** 0,717*** 

Type hypotheek: * * 

- Annuïteit -  - 

-  Lineair 0,791 0,905 

-  Aflossingsvrij 0,970*** 0,974*** 

-  Overig 0,700* 0,698*** 

NHG -0,344 -0,316 

Levensverzekering -0,179 -0,229 

Verbouwingskrediet 0,629* 0,629* 

WOZ (in € 1.000,-) -0,004*** -0,004** 

Type woning:   

-  Vrijstaand - - 

-  Twee-onder-een-kap -0,093 -0,098 

-  Woonboerderij 0,525 0,524 

-  Overig 0,451 0,504 

Ouderdom woning 0,002 0,003 

Leeftijd respondent -0,044*** -0,044*** 

Meldingspercentage PC-4 gebied 0,004 0,002 

Schade:   

-  Nee -0,507 -0,484 

-  Licht -0,343 -0,347 

-  Zwaar - - 

Type huishouden:   

-  Echtpaar met (thuiswonende) 
kinderen 

- - 

-  Echtpaar zonder 
(thuiswonende) kinderen 

-0,280 -0,285 

-  Alleenstaand -0,442 -0,425 

-  Eén ouder met thuiswonende -0,290 -0,198 
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Variabele Model (1) Model (2) 

kinderen 

Constant 2.843*** 2.823*** 

Dummy variabele voor gemeente NEE JA 

Model statistics:   

Hosmer-Lemeshow 0,266 0,967 

Nagelkerke R2 0,165 0,178 

 
Logistische regressie met als afhankelijke variabele of respondenten emotionele gevolgen 
(ja/nee) ervaren door de hypotheekproblemen. 

* p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 
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Bijlage 11:  Logistische regressie: contact met  
 hypotheekverstrekker 

Variabele Model (1) Model (2) 

Aantal hypotheken 0,867* 1.014 

Type hypotheek: * ** 

- Annuïteit - - 

-  Lineair 2.167* 3.124** 

-  Aflossingsvrij 1.741* 2.272** 

- Overig 0,162 0,291 

NHG 0,457 0,344 

Levensverzekering 1.689** 1.938** 

Verbouwingskrediet -0,104 -0,141 

WOZ (in € 1.000,-) 0,004 -0,004 

Type woning: * * 

-  Vrijstaand - - 

-  Twee-onder-een-kap 1.149 1.362 

-  Woonboerderij -2.779** -3.027** 

-  Overig 1.071 1.131 

Ouderdom woning 0,004 0,003 

Leeftijd respondent 0,066 0,059 

Meldingspercentage PC-4 gebied 0,011 0,020 

Schade: * ** 

-  Nee -1.352 -1.997* 

-  Licht -1.695*** -1.873*** 

-  Zwaar - - 

Type huishouden: *** *** 

-  Echtpaar met (thuiswonende) 
kinderen 

- - 

-  Echtpaar zonder 
(thuiswonende) kinderen 

-2.715*** -3.141*** 

-  Alleenstaand 0,233 -0,009 
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Variabele Model (1) Model (2) 

-  E130n ouder met thuiswonende 
kinderen 

-0,735 -0,285 

Constant -4.933* -6.582 

Dummy variabele voor gemeente Nee Ja 

Model statistics:   

Hosmer-Lemeshow p = 0,511 p = 0,403 

Nagelkerke R2 0,407 0,461 

 
Logistische regressie met als onafhankelijke variabele of de respondent contact heeft gehad 
met de hypotheekverstrekker (ja/nee).  

* p < 0,1, ** p < 0,05,*** p < 0,01 
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Bijlage 12: Overzicht van de antwoorden op open 
 vragen 

In deze bijlage staan de antwoorden die gegeven zijn op de open vragen, bijvoorbeeld waar de 
mogelijkheid werd gegeven een categorie ‘anders, namelijk..’ in te vullen. De uitspraken zijn 
voor zover dat nodig was geanonimiseerd. 
 

A. Toelichtingen gegeven bij hoofdstuk 4.3, de vraag: Hebt u nog andere 
zorgen of problemen rond de hypotheek die niet bij de voorgaande vragen 
aan de orde zijn gekomen? 

 
Toelichtingen met betrekking tot andere (niet expliciet in de enquêtevragen 
genoemde) problemen of zorgen rond de hypotheek 
 
Geen problemen met de  huidige hypotheek. Eigen geld geinvesteerd we hebben overwaarde 
[….000 euro. Tja maar dat zien de banken niet in aardbevingsgebied. Wij krijgen niet meer 
hypotheek. Ik kan geen […….] centrum bouwen en mijn man kan geen nieuwe schuur bouwen. 
En de asbest sanering gaan we dus ook niet aan beginnen. Schuur van 65 meter moet gesloopt. 
Deze willen we vernieuwen voor […….] stalling en andere schuur voor [……..]centrum. Dus het 
is zo dat we ruim [….000] euro kwijt zijn. Een onverkoopbaar pand bezitten. En een pand waar 
we dus niet verder kunnen. Zet de overheid er ons dan uit in de toekomst om dat we de 
ontelbare meters asbest niet kunnen saneren. Ik weet niet wat we moeten. We zijn lam 
geslagen. Ik zie het van dag tot dag en we maken het beste ervan. Wat als er nu nog een hele 
zware aardbeving komt. Toen wij dit kochten  2005 was alles zonder scheuren. We hebben er 
een film van. Tot dat de ellende in 2006 begon. En dat de NAM zei ja mevrouwtje dat moet u 
dan maar een bewijzen dat dit van de aardbevingen komt. Wij kunnen niet verder. Niet 
verbouwen investering kwijt. Dus ja extra geld voor pensioen weg door waarde vermindering 
door aardbevingen dit pand is onverkoopbaar. Tja helaas. Wie helpt ons wij weten het niet 
meer. hoe dit allemaal verder moet.  
 
Wij hebben voorafgaande de NAM-kwestie een ernstige waterschade gehad waardoor we bijna 
de helft van onze inkomsten hebben verloren. Toen er uiteindelijk door de verzekeraar werd 
uitbetaald bleek dat er door het gehele pand sprake was van gaswinningsschade. In afwachting 
van een oplossing met de NAM konden wij niet anders dan de herstelwerkzaamheden en een 
eerder ingezette verbouwing stilleggen. Hoewel de NAM bereid is de schade te herstellen wordt 
het afhandelingsproces doorlopend getraineerd. Deze situatie duurt intussen al drie jaar. Uit 
de laatste twee taxaties is gebleken dat de waarde van het pand van pand ruim [……]  is 
verminderd, tot iets meer dan de helft van de financieringslast. Voornamelijk vanwege de 
directe en indirecte gevolgen van de gaswinningsproblematiek. Vanwege de lange duur van dit 
proces hebben wij ons niet kunnen herstellen en is er sprake van een aanzienlijk verlies. 
Dientengevolge heeft de bank de financieringsrente verhoogt tot 6,55%. De situatie als geheel 
heeft onze gezondheid behoorlijk geschaad waardoor herstel gestaag aan moeilijker wordt, 
feitelijk uitzichtloos is.   Het grootste probleem van de gaswinningsproblematiek is dat men als 
gedupeerde eerder niet dan nauwelijks kan terugvallen op noodzakelijke expertise. Er is ruim 
onvoldoende kennis en kader om in deze kwestie een partij te zijn voor de NAM, ook advocaten 
wekken niet bepaald de indruk dat ze enig partij zijn voor de NAM/overheid. Dit maakt het dat 
gedupeerden behoorlijk onder druk staan, met verstrekkende gevolgen voor ons gezondheid, 
het gezin en bedrijf. [Dit leidt tot stress en oververmoeidheid, zeker in combinatie met andere 
problemen; …………..]  maakt het vrijwel onmogelijk om een dergelijk proces te doorstaan. 
Welles waar zijn er tal van organisaties opgericht om gedupeerden bij te staan, maar is ook 
daarvan de kennis noodzakelijk voor een complexe zaak als deze ruim onvoldoende.  
 
wij zijn op leeftijd. Hebben een huis met zeer grote grotendeels aflosvrije hypotheek , nog 
gekregen in de tijd dat 'alles kon' Mochten wij er niet meer zijn, dan blijven onze kinderen met 
die grote restschuld zitten en zullen die moeten aflossen. Een zwaard van Damocles voor ons. 
 
De bank geeft geen toestemming om het huis te verkopen omdat de restschuld dan te groot 
wordt. Ik maak me hier grote zorgen over want ik heb net gehoord dat ik mijn baan volgend 
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Toelichtingen met betrekking tot andere (niet expliciet in de enquêtevragen 
genoemde) problemen of zorgen rond de hypotheek 
 
jaar verlies. De opkoopregeling van de Nam biedt helaas geen oplossing omdat je 95% van de 
taxatiewaarde krijgt, als dat 95% de WOZ-waarde is dan houden we een restschuld over van 
70.000 euro, ik weet echt niet hoe dat verder moet. Dit beïnvloedt mijn gezondheid, ik kan er 
niet van slapen. 
 
Door al meerder keren schade gehad te hebben. Ben ik vanaf 2014 nog niet schade vrij geweest 
en de afhandeling duurt minimaal 16 maanden door de slechte behandeling van de NAM.   Dit 
houd dus in dat als je wil verkopen dat er een last op het huis ligt. ( nog niet erkende of 
afgeronde schade aan de boerderij )   Dit is waarde verminderend en is mede bepalend of dat 
iemand je huis koopt.   
 
De tijdelijke verhuur van de woning is door de makelaar onvoldoende geregeld, waardoor de 
huurders er niet meer uit wilden. Inmiddels lijkt dit opgelost door middel van veel juridische 
trajecten en kunnen wij aanstaande augustus weer terug in onze woning. 
 
naast de aardbevingen spelen ook aanleggen nieuwe rondweg, verplaatsen 
hoogspanningsnetwerk, omleggen weg en water en mogelijk wijzigen van bestemmingsplan 
voor aangrenzende percelen van agrarisch naar hoog industrieel een grote rol in waardedaling 
van ons huis 
 
Eigenlijk wil ik mijn hypotheek zo snel mogelijk boetevrij aflossen. De bank zou het mogelijk 
moeten maken om de niet benutte boetevrije aflossing van de afgelopen 10 jaar alsnog 
boetevrij te kunnen aflossen voor het bevingsgebied.  Ik ben 63 jaar en wil niet schaakmat 
gezet worden. Ik vrees wel de zware bevingen met alle schade van dien. En wat doet de bank 
dan voor ons? De afwikkeling van schade ervaar ik als erg traag, onnodig kwetsend 
(minachting)  en schadelijk voor mijn toch al kwetsbare  gezondheid. Een zware beving zal 
voor mijn gezondheid fataal zijn. 
 
Zitten al 6 jaar in verbouwing/ vernieuwing van de boerderij, maar telkens na een beving, 
komt er weer nieuwe schade waardoor er geen stap verder kan worden gemaakt 
 
Ik voel me gegijzeld door de Nam en de trage afwikkeling door het CVW. Mede door de 
achteruitgang van mijn gezondheid zit ik helemaal klem niet door mij veroorzaakt maar door 
mijn overheid  die mijn belangen ondergeschikt acht aan die van de Nam 
 
Schadeloosstelling en herstel van de schade en al de zorgen erom heen. 
 
Wat is de invloed van wonen in het aardbevingsgebied op het verstrekken van een hypotheek? 
Hypotheekverstrekker zijn ook maar mensen. Ik vrees hier voor nadelige effecten, ook al is de 
koopkracht/inkomen voldoende. 
 
We willen graag verhuizen naar een andere en grotere woning. Door de forse onderwaarde van 
de woning blijven we met een grote restschuld zitten. Daardoor is de kans dat we op een 
redelijke manier kunnen verhuizen minimaal. 
 
de kans is reeel dat door toekomstige, nog verdere, waardedaling mijn huis wel onder water 
komt te staan en/of onverkoopbaar blijkt. Dat heeft gevolgen voor de relatie met de bank, die 
een hogere rente zou kunnen vragen of kan vragen de hypotheek vroegtijdig in te lossen. 
 
bij verkoop krijg ik door de waardedaling minder, waarschijnlijk zelfs minder dan ik er 20 jaar 
geleden voor gaf... Aanschaf van een huis elders in NL is daardoor vrijwel onmogelijk, 
aangezien de huizenprijzen daar veel hoger liggen. Bijlenen kan niet bij de meeste banken 
vanaf een bepaalde leeftijd.   
 
Ik heb een huis gekocht om deze mee te nemen in oude dag voorziening. Door waardedaling 
gaat dat in rook op. 
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B. Bij hoofdstuk 4.3.3., toelichtingen gegeven bij de antwoord categorie 

‘anders, namelijk’ van de vraag: Op welke manier hebt u last van de 
waardedaling van de woning / het bedrijfspand als onderpand? 

 
Toelichtingen over de manier waarop respondenten last hebben van de 
waardedaling van het onderpand ….: 
 
De waarde van het pand is 25 % gedaald, en door de aardbevingen/mijnbouwschade eigenlijk, is 
het niet te verkopen 
 
wij hebben dit huis ooit gekocht om er beter van te worden. dat geldt nu niet meer. 
 
kan werkzaamheden niet meer uitoefenen,vanwege bodemtrillingen en verzakking.Nieuw pand 
financieren is uiterst moeilijk vanwege leeftijd (56jr) Geen erkenning van bedrijfsschade (daar 
gaan we niet over!) 
 
ik een wia uitkering heb en mijn vrouw ontslag heeft gekregen vanwege faillisement […],en ze 
nergens weer aan de bak komt vanwege leeftijd. 
 
Ik kan mijn huis mogelijk niet verkocht krijgen voor een redelijk bedrag vanwege alle schades. 
 
Krijgen bij verkoop woning een te laag bedrag om een hypotheek die afloopt af te lossen en in de 
randstad een voor ons redelijke woning terug te kopen. 
 
te hoge hypotheekrente te betalen 
 
Huis staat onder water waardoor over 15 jaar restschuld blijft 
 
De bank hanteert de maximale renterisico opslag bij de hypotheek vanwege de lage 
taxatiewaarde 
 
Eigenlijk wil ik wel vertrekken naar elders. Mijn woning zal te weinig opleveren om elders een 
gelijkwaardige woning te kunnen financieren. 
 
geen andere hypotheek met lagere kosten kunnen oversluiten 
 
Spaargeld wat bedoeld was als NETTO pensioen is pleite.. 
 
Willen nog graag garage bijbouwen maar dat doen we maar niet. 
 
De woning is onverkoopbaar voor het bedrag hoger dan de hypotheekschuld. Wij zijn 65+ en 
moeten kleiner gaan wonen. We zijn nu "gevangen" in onze huidige woning. Een hyptheek voor 
een kleinere woning is onmogelijk. Huren is onbetaalbaar. 
 
Mijn man is zijn vaste baan verloren sinds 2015 hij heeft wel steeds werk tot nu toe maar wij 
maken ons (financiële) zorgen. Bovendien geeft dit veel psychische  spanningen. Ik ben de 
vrouw van en had al last van ernstige psychische beperkingen maar ik voel mij nu zo slecht door 
deze zorgen dat ik nauwelijks in staat ben om dagelijks te kunnen fuctioneren. Alles eromheen is 
onrechtvaardig en dit kan ik niet aanvaarden. 
 
Wij krijgen geen hypotheek voor nieuwe schuur de waarde van de boerderij is gedaald. Wij zijn 
meer dan 200.000 euro eigen geld kwijt door de aardbevingen. Dit is gekomen door waarde 
vermindering van het pand door de aardbevingen. Wij kunnen hier ook niet weg. Ik kan ook 
geen […]  bouwen want we krijgen geen hypotheek van bank. Mijn man krijgt geen hypotheek 
van de bank voor een nieuwe schuur ivm zijn bedrijf en [..] . Er rest ons niets anders dan te 
slopen . 
 
Mijn oude dag voorziening komt in gevaar. 
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Toelichtingen over de manier waarop respondenten last hebben van de 
waardedaling van het onderpand ….: 
 
ik heb last van de waardedaling omdat ik mijn geïnvesteerd privévermogen ook kwijt ben. 
 
te lage verkoop van privehuis wat pas na  drieenhalf jaar verkocht is , ver beneden de prijs, 
 
De zorgen wat er gebeurt als het huis verkocht moet worden 
 
forse restschuld, welke slechts voor een zeer beperkt deel na een erg lange procedure wellicht 
wordt vergoed vanuit de waardedalingsregeling. Echter op moment van passeren is de 
restschuld voor je eigen rekening. 
 
pensioen gat deel van het huis pensioen 
 
5 jaar geleden WOZ-waarde 210.000. Nu 160.000! 
 
WOZ-waarde is in 3 jaren gezakt 25 % 
 
Ik zit gevangen in mijn boerderij. Ik wil al jaren verkopen, maar dit lukt niet. Omdat mijn geld 
in het gebouw zit, wil ik alleen verkopen voor een normaal bedrag. Als ik nieuwe woonruimte 
zoek buiten het aardbevingsgebied heb ik mijn overwaarde nodig. 
 
De verkoopwaarde van mijn woning lager gezet om verkocht te kunnen krijgen. Dus moet ik 
meer lenen voor de nieuwe woning. Schade ca. €7500,- 
 
Ik wil binnen 5 jaar verkopen en schat dat ik met een grote restschuld blijf zitten 
 
Ik heb een opeetconstructie van mijn woning, maar kan nu veel minder opnemen door de 
waardedaling en daardoor leef ik in zekere mate in armoede. Ik hab geen pensioenvoorziening, 
dat was mijn woning. 
 
Zal uit eigen zak schade moeten herstellen omdat het pand anders teveel in verkoopwaarde naar 
beneden gaat 
 
Ik heb getracht mijn ypotheek over tesluiten vanwege de lage rente stand, vanwege onder water 
staan kon ik geen goede aanbieder . 
 
hoge investeringen om aardbeving  bestendig te maken komen in gevaar 
 
Ik verwacht op de lange termijn problemen met de verkoop van het huis; ik krijg er niet voor wat 
ik er normaal gesproken voor zou hebben gekregen. 
 
moeilijke situatie leeftijd (70 jaar) 
 
door aardbevingsschade is de woning niet verkoopbaar 
 
Ik ben nu bijna 70, het huis en de tuin zijn te groot voor mij; ik zou op termijn graag kleiner 
gaan wonen, maar huren is te duur en voor kopen is het nog maar de vraag, of ik mijn hypotheek 
mee kan nemen naar een volgende woning. 
 
Ik ga volgend jaar met pensioen en heb altijd gedacht dat ik de overwaarde zou kunnen 
verzilveren als mijn inkomsten lager worden. 
 

WOZ-waarde van 232000,00 naar 155000,00 gezakt 

Mogelijk problemen bij verkoop huidige en aankoop nieuwe woning 
 
Ik […..] en mijn huis (B&B) moet rigoureus versterkt worden. in feite blijven er op een gegeven 
moment 3 muren staan. Ik heb gedurende die tijd geen inkomen.Grote kans op faillissement. 
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Toelichtingen over de manier waarop respondenten last hebben van de 
waardedaling van het onderpand ….: 
 
verkopen is geen optie nu rapport geschreven is welke versterkingsmaatregelen getroffen 
moeten worden. 
 
ik ben 64 jaar en had met de opbrengst van mijn woonboerderij t.z.t. een nieuwe woning willen 
laten bouwen.Dat gaat nu erg lang duren en bij een zware beving sta ik jaren schaakmat 
 
Lagere geschatte vraagprijs bij geplande verkoop. Te koop zetten van woonhuis met 
aangrenzend perceel is daarom niet gedaan. 
 
Ik krijg het huis sowieso niet verkocht vanwege de aardbevingsproblematiek. En de kosten er 
dus ook niet uit (kosten van verbeteringen aan het huis) 
 
De opbrengst bij verkoop is minder geworden, dus minder vermogen later 
 
woning zo in waarde gedaald dat grote restschuld zal zijn na verkoop 
 
Helaas waardedaling van taxatie 2006 naar 2016 van 95.000 euro 
 
Je woning was altijd een spaarpot voor de toekomst maar probeer een woning in de toekomst 
maar eens te verkopen met de gevolgen van de gaswinning, en wie is dan de dupe...de 
Groningers. 
 
Pand staat al in de verkoop en brengt als ik geluk heb de hypotheekwaarde op 
 
 

C. Toelichtingen in de categorie ‘anders, namelijk’ bij hoofdstuk 4.3.3, de 
vraag: Op welke manier krijgt u te maken met een restschuld? 

 
Toelichtingen bij de manier waarop men met een restschuld te maken krijgt…. 
 
Omdat we boven de 65 zijn, wilden we bij verkoop de opbrengst van het huis gebruiken als 
pensioen, dat is nu niet meer mogelijk, omdat het onwaarschijnlijk is dat het pand verkocht 
wordt. daardoor moeten we blijven werken als kleine zelfstandigen. dat wordt steeds zwaarder. 
 
ik ben bang dat we nooit het geld krijgen wat het huis officieel waard was zonder deze ellende 
 
De NAM erkent de schade niet als aardbevingsschade, maar wel als bodemdaling. Dus alle 
regelingen zijn van mij niet van toepassing. In de komende periode ga ik de NAM dan ook 
aanklagen dat mijn huis mijnbouwschade heeft. 
 
Hypotheek moet in 10 jaar afgelost worden 
 
Verkoop moet voldoende opleveren voor aankoop van een appartement. Vraag is of opbrengst 
onder aftrek van hypotheek dan voldoende is. 
 
Bij verkoop moet je door de waardedaling met een mindere woning doen omdat er bijna geen 
overwaarde is. 
 
Er is nu geen sprake van restschuld maar ik lever eigen vermogen in 
 
huis staat onder water, waardedaling door aardbeving dus bij verkoop blijft restschuld. Weet 
niet of Nam compenseert. Al ellende genoeg om schade vergoed te krijgen 
 
volstrekt onvoldoende aanbod Commissie Bijzondere Situaties 
 
Op dit moment investeert iemand […..] euro in mijn pand. Daardoor wordt de kans op een 
restschuld bij verkoop e.d. kleiner. Ik vind alleen wel dat ik die […….] euro aan deze persoon 
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Toelichtingen bij de manier waarop men met een restschuld te maken krijgt…. 
 
moet kunnen terugbetalen. Zoals het nu gaat, wordt het pand steeds minder waard, zijn er geen 
kopers en wordt die kans dus erg klein. 
 
De NAM weigert om de schade wegens imagoschade nu vast te stellen. [….]. De woning staat 
meer dan  2 jaar te koop 
 
De waarde zakt behoorlijk en ik denk dat ons huis niet verkocht word, wie wil in Groningen nog 
een huis. 
 
Kan ik niet zeggen we zijn onze investering van 2 ton kwijt kunnen niet groeien of verbouwen 
krijgen geen hypotheek extra. 
 
Ik heb met privévermogen dit pand gebouwd, dat vind ik ook restschuld. 
 
De woning is bijna een halve ton in waarde gedaald door het hele Groningse stigma :( 
 
Mijn woning  is al gesloopt en wordt herbouwd , moet kijken hoe of er uit  kom . 
 
Ik wil hier weg, de boederij is veel te groot. Maar wie wil hem kopen voor de prijs v.d. taxatie of 
de WOZ. Ik heb schade vergoed gekregen maar het probleem is niet opgelost. Ik weet niet hoe ik 
uit deze gevangenis kom. 
 
indien schade niet vergoed en gerepareerd word, zal de verkoopwaarde lager dan restschuld 
bedragen 
 
Na de echtscheiding kan ik mijn ex niet uitkopen omdat dit onveilige huis onverkoopbaar is. Zit 
dus gevangen in een onveilig huis. De echtscheiding was mede het gevolg van het onveilig 
gevangen zitten 
 
Hoop geen restschuld te hebben 
 
De waarde van mijn huis daalt en wordt slecht verkoopbaar door de bevingen, ook al omdat er 
reeds, weliswaar hersteldeschade is 
 
waarde vermindering door de aardbevingschade 
 
Ik zal met de opbrengst van mijn huis in de toekomst waarschijnlijk geen kleinere woning meer 
kunnen komen, voor huren heb ik dan niet genoeg inkomen vermoed ik. 
 
de toekomst van de woning, maar ook van de woning is volstrekt ongewis: hoeveel schade gaat 
er nog optreden, hoe ontwikkelt zich de omgeving (nadelig), is er überhaupt nog belangstelling 
voor mijn woning? 
 
Bij eventuele verkoop blijft een onbetaalbare restschuld over waar geen onderpand tegenover 
staat. Dus geen hypothecaire zekerheid voor verstrekker en dus hogere rentelasten op de dan 
ontstane lening 
 
De waarde is minder dan de financiële verplichtingen die uit de opbrengst betaald moeten 
worden (uitkeren aandeel erfenis). 
 
Misschien red ik het net als ik een versterkt huis kan verkopen én voldoende inkomstenderving 
gecompenseerd krijg 
 
pensioen in zicht. Maar bij een zware beving zit ik jaren (de rest van mijn leven) in de ellende in 
die last is voor mij niet te dragen. 
Door, volgens makelaar, algemene waardedaling heb ik woonhuis met aangrenzend perceel niet 
te koop gezet i.v.m. restschuld 
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Toelichtingen bij de manier waarop men met een restschuld te maken krijgt…. 
 
Veel schade en als de NAM dit niet repareert vermoed ik in de toekomst dat mijn huis veel 
minder waard is nu al een waardedaling van €9000,00 
 
Ik heb een aflossingvrij deel dat bij verkoop mij minder oplevert dan voor de bevingen 
 
pand is thans getaxeerd op slechts de grondwaarde. Na versterken moet blijken in hoeverre de 
"oude" vrije verkoopwaarde weer gehaald kan worden. Zo niet...dan staan we wellicht "onder 
water" of is er bij een eventuele verkoop een restschuld 
 
Winkel/woning structurele omzetdaling 
 
Ons huis is na de beving van 2012 weer gaan zetten, langzaam maar geleidelijk komen er haar 
scheuren in, die groter zullen worden, verwachting is dat dit langzaam maar zeker zal 
doorzetten.. 
 
 

D. Toelichtingen gegeven bij hoofdstuk 4.3.7, antwoordcategorie ‘anders, 
namelijk’ bij de vraag: Waardoor is of wordt het moeilijk om de 
hypotheeklasten te betalen? 

 
Toelichtingen op de redenen waarom het moeilijk is of wordt om de 
hypotheeklasten te betalen…: 
 
Door ouder worden, moeilijker om werk te blijven doen. 
 
Veel onderhoud door mijnbouwschade 
 
Na oversluiten van mijn hypotheek kan ik mogelijk de lasten niet meer opbrengen. 
 
Onderhoud 
 
Door waarde daling woning door aarbevingsschade en door waardedaling van woningen door 
aardbevingsgebied 
 
niet van toepassing 
 
weggevallen bedrijfsresultaten; en de onmogelijkheid de hypotheek over te sluiten naar een 
lager tarief 
 
Gestopt met werken wegens 67 jaar en gezondheidsklachten. 
 
doordat de rente nog alleen maar kan stijgen, we hebben een variabele hypotheek 
 
wij krijgen over drie jaar minder inkomen, doordat de  lijfrente stopt. 
 
veel extra onderhoud door bevingsschade 
 
Schade herstel. Alleen AOW. vaste lasten ozb, gas, licht, buro hef etc 
 
OZB houdt geen rekening met de gasbeving schade en de verminderde WOZ 
 
Wij hebben [samenloop met waterschade … langdurig proces met NAM …inkomstenderving 
…onder water door waardedaling pand….bank rekent inmiddels hoge financieringsrente in 
verband met het risico …] De situatie als geheel heeft onze gezondheid behoorlijk geschaad 
waardoor herstel gestaag aan moeilijker wordt, feitelijk uitzichtloos is. 
Als ZZP-er kan het lastig worden om de hypotheek te verlengen als de looptijd over 7 jaar 
afloopt. 
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Toelichtingen op de redenen waarom het moeilijk is of wordt om de 
hypotheeklasten te betalen…: 
 
Door dubbele woonlasten. We huren ook een appartement in het buitenland 
 
achterblijven van inkomensstijging bij uitkering 
 
dubbele lasten voor tijdelijke woonruimte, eigen woning is niet bewoonbaar 
 
 

E. Toelichtingen gegeven bij hoofdstuk 6, antwoordcategorie ‘anders, 
namelijk’ bij de vraag: Welke gevolgen of consequenties hebben de 
genoemde problemen of zorgen rond uw hypotheek voor uw persoonlijk 
leven? 

 
Toelichtingen over gevolgen of consequenties van de problemen of zorgen rond de 
hypotheek voor het persoonlijk leven … 
 
het gevoel het niet meer aan te kunnen, minder levensgeluk, moedeloosheid door het vele werk 
en de onrust die het gevolg zijn van de schade 
 
Ik ben gedwongen om zo snel en zo veel mogelijk van mijn hypotheek af te betalen. 
 
zorg voor nabestaande; kind 
 
Oude dag voorziening is door de aardbevingen verdampt. 
 
Ik wil mijn bedrijf deels verkopen. De bedriifsmakelaars wil/kan niet aangeven, hoeveel ( 
negatieve) impact de gaswiningsschade op de prijs heeft 
 
Ik, wij hoeven in principe niet te bezuinigen maar ik durf geen geld meer uit te geven aan grote 
dingen zoals verbouwing enz. 
 
veel minder plezier in het leven. voel me verneukt 
 
Ik werk erg hard om een hogere functie met meer geld te krijgen met vorig jaar burn-out tot  
Gevolg 
 
Slapeloosheid 
 
geen scheiding maar wel relatieproblemen door kijk op de situatie. 
 
De kosten blijven maar oplopen en ik zie geen uitweg meer. 
 
We voelen ons gevangen in eigen huis, en dat is een vreselijk gevoel. Zeker als je je zaakjes 
verder gewoon goed op orde hebt 
 
Ondanks dat ik in staat ben om financieel gezien de restschuld in te vullen, blijft het gevoel dat 
de NAM nauwelijks iets doet. (vermogensverlies van ruim 65.000, compensatie voorstel 4,500. 
 
Geen zin meer om het huis goed bij te houden qua onderhoud, heb zelf het hele huis verbouwd 
en de NAM en staat breken het onder mijn handen weer af. 
 
Een hogere hypotheek moeten nemen bij verhuizing omdat de compensatie een farce is. 
 
het constant leven in de wetenschap dat de rechten, de veiligheid van Groningers minder zwaar 
wegen dan de gasbaten en de license to operate van Shell 
 
groot gevoel van onveiligheid 
 



 
 

 

 
 

Gegijzeld in eigen huis  › 121 
 

Toelichtingen over gevolgen of consequenties van de problemen of zorgen rond de 
hypotheek voor het persoonlijk leven … 
 
Burnout 
 
Het gevoel van voortdurende gevangenschap, zonder enige misdaad te hebben begaan. Hoge 
kosten moeten maken voor onderhoud. Jarenlange strijd met de NAM 
 
De regie over mijn leven kwijt te zijn. Dit speelt door de NAM zelfs door in het leven van mijn 
dochter!!! 
 
Ernstige psychische klachten en lichamelijke problemen, tergende onzekerheid, woede, 
slapeloosheid, ernstige vermoeidheid, doorlopend ongekend gevorderd, geen levensvreugde, 
relatieproblemen etc. 
 
Boosheid dat men niet spreekt over de persoonlijke gevolgen bij een zware aardbeving 
 
alles nog heftiger bij een zware fatale beving 
 
Begin niet eens aan verfraaing van huis gezien versterkingsoperatie waar nog niks van bekend is 
wat dat betekent. Onzekerheid alom dus en eigenlijk een soort rechtsongelijkheid. 
 
Gegijzeld in eigen huis. Geen perspectief op verkoop 
 
vooralsnog geen plannen om te vertrekken 
 
 

F. Toelichtingen gegeven bij hoofdstuk 7.1.1, de vraag:  Wat is uw oordeel over 
dit contact met de hypotheekverstrekker … kunt u dit nader toelichten? 

 
Toelichtingen bij het oordeel over het contact met de hypotheekverstrekker… 
 
Wij hoopten dat de hoge rente wat verlaagd zou worden, dat kan volgens hen niet, 
 
Ze werken volgens ,,het boekje'' 
 
Ons woonhuis heeft een hypotheek bij [ bank ] daar zijn we tevreden over. Wel de vraag hierbij 
hoe het gaat met oversluiten als de rentevaste periode voorbij is. Worden we dan gestraft met 
een hogere rente vanwege de aardbevingsschade welke ons wellicht gaat beperken in het 
overstappen naar een ander..  Het bedrijfspand ook bij [ zelfde bank..], met een hoge rente. 
Overstappen was niet zinvol vanwege de lage hypotheeksom.. Dit beleid gaat ons waarschijnlijk 
ook parten spelen met aardbeving schade panden. Rente tarieven gaan ze opjagen vanwege het 
risico 
 
zaken zijn zaken 
 
Ze vinden het allemaal heel erg, maar het is niet hun probleem. 
 
De regelgeving moet door de bank worden opgevolgd. Blijkbaar is het dan zo, dat de gevolgen 
voor mij zijn. 
 
Mijn hypotheek verstrekker denkt goed mee en komt en oplossingen zonder trucjes uit te 
hoeven halen. Naar mijn is het zo dat als je een trucje moet uithalen je in principe de hypotheek 
/ huis niet kan permitteren 
 
Het extra aflossen word best moeilijk gemaakt, want dat willen banken liever niet, zo blijven ze 
in het bezit van ons huis, al hebben we het huis allang afbetaald, volgens hun is dat alleen rente 
natuurlijk. Ik zou graag naar een andere bank willen, maar dan komen zij weer met boete,s en zo 
blijf je een slaaf van de [….]-bank. 
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Toelichtingen bij het oordeel over het contact met de hypotheekverstrekker… 
 
De [ ….]bank medewerker toonde begrip, zag het probleem en zei dat de [….]bank met de NAM 
in overleg is. Ook zei hij dat ik genoeg verdiende en door nu ook extra af te lossen dat ik het 
probleem verkleinde. Hij kon echter verder niets doen en er is sinds het contact ook niets meer 
gebeurd. 
 
ze willen niet helpen te laag inkomen voor hogere hypotheek terwijl ik 7 jaar geleden meer geld 
kon lenen met hetzelfde loon als nu 
 
Ben je eenmaal bij Bijzonder Beheer aangeland dan stopt alles. Een nieuw, kansrijk bedrijf 
opzetten kan niet, want nergens kun je bedrijfsfinanciering afsluiten. Een ander auto kopen 
(nodig voor het kunnen verdienen van een boterham) gaat niet.  Een BKR registratie heb je al 
snel, maar in de kaartenbak van Bijzonder Beheer staan - ook al kun je aan de oorzaak niets 
doen - dan ben je een paria, een tweederangsburger geworden, want een Wanbetaler. Niemand 
leent meer geld aan een Wanbetaler, ook al heb je nog zo'n stevig bedrijfsplan. 
 
We hebben bij onze tweede hypotheek voor de aanbouw een oor aangenaaid gekregen. Er was 
een afspraak over het percentage, wat eigenlijk nog iets lager kon als er NHG gekoppeld kon 
worden. Dat kon toen nog niet omdat een schuld van heel, heel lang geleden nog net z'n laatste 
week bij de BKR gemeld stond. Maar de bank zei dat dat geen probleem was, we zouden de 
hypotheek afsluiten zodat de aanbouw neergezet kon worden (dat moest omdat we in 
verwachting waren) en dan zou de rente later recht getrokken worden. De rente is nooit 
rechtgetrokken en we betalen al jaren teveel rente om die reden.  Toen we laatst terug gingen 
voor een gesprek konden ze ons niet helpen omdat ik tegenwoordig zelfstandig ondernemer ben. 
Ik investeer de meeste opbrengsten weer in mijn bedrijf, dus te weinig winst dus geen 
mogelijkheid voor een hypotheek. Wat uiteindelijk mogelijk een probleem kan worden wanneer 
de renteperiode van onze tweede hypotheek ophoudt. Als de bank kwaad wil kunnen ze ervoor 
zorgen dat ons leven heel moeilijk gaat worden, terwijl we met gemak de hypotheek kunnen 
betalen (vanaf dit jaar heb ik een gemiddelde omzet van […..] euro per maand ... maar geen 
gunstige driejarige historie ...).  Dit in combinatie met de ellende van de NAM maakt dat we 
enerzijds hard werken om een mooi leven te kunnen hebben en aan de andere kant wordt het 
weg geknaagd door hebzuchtige rovers. 
 
Heb een kleine hypotheek en door dat ik flexmedewerker ben en mijn huis gesloopt is  door de 
NAM kan ik geen kant op dan dat zij mij voor het zelfde bedrag als de gesloopte woning  moeten 
herbouwen . Onze woningwijk van […] eigen woningen   is gesloopt en je hebt geen andere keus 
dan je woning te laten herbouwen . 
 
De bank wil geen verbouwingskrediet verstrekken. Omdat de W O Z waarde te laag is. 
 
na meerdere verzoeken geen duidelijk overzicht van in rekening gebrachte kosten 
 
Bank […] zit ook voor en substantieel bedrag in dit pand en daar het pand onveilig/ 
onverkoopbaar is had ik meer pro actieve betrokkenheid verwacht. Het contact kwam er op 
neer, zoek het maar uit als we je maand aflossing maar krijgen. weg kijken dus 
 
De [….]  bank wilde helemaal niets doen, bij de [andere bank] denkt men mee en ik begrijp dat 
ze de benodigde hogere bouwhypotheek niet willen verstrekken 
 
De hypotheekverstrekker wil alleen maar verdienen en heeft daarom geen passende oplossingen 
voor ons probleem. Ze hebben gewoon geen belang 
 
Gesprek gehad met adviseur van de bank en gezamenlijk houden we de vinger aan de pols 
 
Als het erop aankomst houden ze zich aan de regels 
 
Regels zijn regels. Zolang ik mijn hypotheek elke maand betaal zijn er (nog) geen problemen. 
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Toelichtingen bij het oordeel over het contact met de hypotheekverstrekker… 
 
De bank heeft weliswaar contact gehad met CVW over dit probleem maar verder stelt deze zich 
vrij passief op. Het advies van de bank is om te stoppen. 
 
De drie hypotheken, die ik heb moeten afsluiten, hebben betrekking op de renovatie, die nodig 
bleek voor de woning, die volledig uitgewoond was en groot achterstallig onderhoud had. 
Tijdens de renovatie bleek, dat de situatie ernstiger was dan gedacht en tweemaal moest de 
hypotheek verhoogd worden; dit werd gedaan met twee aanvullende hypotheken met een 
looptijd van 10 jaar. Deze aanvullende hypotheken zijn inmiddels verlengd, waarbij de rente is 
aangepast. De eerste en grootste hypotheek heeft echter een looptijd van 30 jaar, waarvan er nu 
11 voorbij zijn. Aanpassing/oversluiting van deze hypotheek van 50.000 € blijkt echter 16.000 € 
te kosten, zodat mij dit alleen maar geld extra zou kosten in de praktijk. Ik zou er een juridisch 
gevecht over kunnen aangaan om dit bedrag omlaag te krijgen, maar daar voel ik weinig voor 
omdat ik niet van plan ben om nog 19 jaar hier te blijven wonen. 
 
Heb meldingsplicht gedaan. Over mijnbouwschade aan het pand. En de daar uit voort vloeiende 
problemen met afhandeling schade met NAM. Kort door de bocht niet hun probleem. Gewoon je 
hypotheek betalen. WOZ-waarde is 40.000 naar beneden gegaan. 
 
Bank is niet blij met waardedaling, maar verlengt de hypotheek. Het wordt ervaren als een 
voldongen feit. 
 
De hypotheekverstrekkers zijn tot op heden zeer terughoudend in hun maatregelen ondanks dat 
ze heel goed weten dat feitelijk heel veel woningen onder water staan. Simpelweg omdat ze niet 
veilig zijn/niet behouden kunnen worden met de verwachte bevingen en dus eigenlijk 
onverkoopbaar zijn. Ons pand is met de aanwezige onderzoeksresultaten thans WOZ getaxeerd 
op slechts de grondwaarde! Bovendien hebben de gemeenten de afgelopen jaren hun WOZ-
waarde ook nog eens naar beneden bijgesteld, maar de percentages verhoogd zodat hun 
inkomsten hetzelfde blijven. Onze grondwaarde 2014 [….000 ...1 jaar later […]000! [is 20% 
lager – red] Daar klopt dus echt niets van en heeft bovendien ook nare consequenties bij een 
eventuele uitkoop.  Indien  de banken  nu op deze situaties zouden acteren dan breekt hier "de 
hel" los. Dat zou betekenen dat heel veel mensen moeten "bijstorten". Zolang ze dus keurig hun 
rente en aflossing ontvangen hoor je ze niet en wachten ze liever af wat de toekomst gaat 
brengen. Ik houd mijn hart vast indien er echt een grote beving komt met veel schade...dan ben 
ik ervan overtuigd dat er voor veel mensen hele grote problemen ontstaan m.b.t. "onder water" 
en/of gedwongen verkoop. Uitkoop is dan m.i. niet aan de orde....het geld dat in Groningen 
nodig is (ca 50-60 miljard) komt er "never nooit niet" We moeten dus maar heel krachtig hopen 
dat "de grote beving" nooit komt............ 
 
Legt het probleem gewoon bij ons neer. 
 
Er is niks veranderd. Het blijft ons probleem 
 
zie vorige reactie, ik zou graag structurele bijstand willen zien van hypotheek verstrekkers, er is 
hier veel te winnen, niet alleen praktisch maar ook gevoelsmatig richting hypotheeknemers in 
het beving gebied. 
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