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Aangeboden aan de Ombudsman Metropool Amsterdam, de Amsterdamse
Rekenkamer en Gemeenteraadsleden van de gemeente Amsterdam met als doel om
bewustwording te creëren over de gemeentelijke methode.
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Aangepaste versie, bedoeld als de onderbouwing voor benadeelde erfpachters in een
juridisch traject tegen de gemeente Amsterdam.
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1. Inleiding
In een eerder blog hebben we laten zien dat het lastig is om de grondwaarde te bepalen voor
particuliere erfpachters. We kwamen tot de conclusie dat het heel ingewikkeld is om het eigendom
van de gemeente en van de erfpachter eerlijk te splitsen.
Voor corporaties bepaalt de gemeente de grondprijs aan de hand van het aantal vierkante meters.
Voor particuliere erfpachters leidt de gemeente de waarde van de grond af uit de WOZ-waarde. Dit
doet ze door eerst de opstalwaarde of herbouwwaarde van een woning te berekenen, en deze van de
WOZ-waarde af te trekken. Wat overblijft is de grondwaarde. In dit rapport gaan we dieper in op de
manier waarop de gemeente de herbouwwaarde van de woning van een particuliere erfpachter
berekent.
Eerst leggen we uit waarom de herbouwwaarde zo belangrijk is. Vervolgens gaan we hier dieper op in
en beogen we de volgende vragen te beantwoorden: Hoe wordt de herbouwwaarde precies berekend?
Welke aannames liggen aan de berekeningen ten grondslag? Hoe robuust zijn die berekeningen? Wat
is de mate van betrouwbaarheid van de uitkomsten? En: waarom maakt de gemeente geen gebruik
van bestaande modellen zoals de herbouwwaardemeter?
In ieder hoofdstuk analyseren we een aspect van de werkwijze van de gemeente. In de onderbouwing
van onze analyses maken we gebruik van econometrische en economische kennis. In de bijlagen staan
meer gedetailleerde en statistische onderbouwingen van de argumenten.

Inleiding
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2. De context: het belang van de herbouwwaarde
Laten we eerst de context schetsen: waarom is die herbouwwaarde zo belangrijk? Zie onderstaande
tabel met de berekening van de erfpachtgrondwaarde voor twee verschillende woningen op twee
momenten: bij overstap voor 31 december 2019 en na 1 januari 2020.
Tabel 1. Berekening erfpachtgrondwaarde voor twee verschillende woningen met en zonder overstap.

De BSQ is een percentage tussen de 5% en 49%. Hoe bepaalt de gemeente die? Voor een serie
woningen – meestal in eenzelfde straat – heeft de gemeente Amsterdam woningen als groep bekeken.
Per woning bepaalt de gemeente de individuele grondquote, zeg maar het aandeel van de grond in de
WOZ-waarde, dus:
𝐺𝑟𝑜𝑛𝑑𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =

𝑊𝑂𝑍 − 𝐻𝑒𝑟𝑏𝑜𝑢𝑤𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒
𝑊𝑂𝑍

In onderstaande tabel is voor 15 zelfbouwkavels met identieke percelen met dezelfde canon in
dezelfde straat in Amsterdam IJburg, de WOZ-waarde voor overstap en de herbouwwaarde bepaald.
De herbouwwaarde is uitgerekend op basis van een door de gemeente geschreven document.
Hieronder staan de resultaten.

De context: het belang van de herbouwwaarde
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Tabel 2. WOZ, Herbouwwaarde en Grondquote van identieke percelen in dezelfde straat.

Volgnummer
WOZ
Herbouwwaarde Grondquote
1
€ 599.000
€ 400.940
33%
2
€ 605.000
€ 385.123
36%
3
€ 680.000
€ 387.838
43%
4
€ 607.000
€ 420.605
30%
5
€ 567.500
€ 403.530
28%
6
€ 604.000
€ 398.520
34%
7
€ 571.500
€ 391.855
31%
8
€ 590.000
€ 383.969
35%
9
€ 481.000
€ 359.372
25%
10
€ 452.500
€ 309.143
32%
11
€ 537.000
€ 358.461
33%
12
€ 525.000
€ 363.849
31%
13
€ 535.500
€ 376.586
30%
14
€ 588.500
€ 383.729
35%
15
€ 468.000
€ 366.065
22%
BSQ
32%
BSQ Inclusief even nummers
35%

Wiskundig betekent dit dus dat de BSQ het gemiddelde is van een serie individuele grondquotes in een
buurtstraat. Hoewel het gemiddelde 32% is, is de standaarddeviatie 4,9%. Dit betekent dat ongeveer
95% van de woningen tussen de 22% en 42% ligt. De gemeente neemt deze variatie niet mee en rekent
met de gemiddelde grondquote van een serie huizen.
Deze redenering is onlogisch en wel hierom. Het eerste uitgangspunt moet zijn dat identieke percelen
die bij uitgifte dezelfde canon hadden, bij overstap op het nieuwe stelsel dezelfde
erfpachtgrondwaarde moeten hebben. Het tweede uitgangspunt moet zijn dat de gemeente het bezit
van erfpachters niet mag onteigenen. Die combinatie aan eisen betekent dat de gemeente de BSQ in
dit voorbeeld niet hoger dan 22% mag zetten.
Hoe het ook zij, de BSQ is dus gebaseerd op twee modelmatig bepaalde waardes: de WOZ-waarde en
de herbouwwaarde. De WOZ wordt in Nederland al langer gebruikt. Tegen de bepaling kan bezwaar
aan worden getekend. De herbouwwaarde is door de gemeente zelf bedacht en onder haar regie is
dat werk uitbesteed aan externe partijen. Tegen de herbouwwaardebepaling kan geen bezwaar
worden gemaakt en de gemeente geeft ook geen inzage in de berekening voor een huiseigenaar.1
Reden temeer om het bouwkostenmodel van de gemeente te ontleden. In de volgende hoofdstukken
gaan we hier dieper op in.

1

Lees onder andere hier het antwoord van de gemeente
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7565628/1/09012f978292f903 op dit verzoek van een
erfpachter https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/7565630/1/09012f978292f904.
De context: het belang van de herbouwwaarde
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3. De opbouw van de herbouwwaarde
Een extern bouwkostenbedrijf heeft in opdracht van de gemeente herbouwkosten per vierkante meter
bepaald. Ze gebruikt verschillende kostencategorieën. De herbouwkosten zijn volgens de gemeente
opgebouwd uit de volgende kostencategorieën.
Tabel 3. Onderdelen van de herbouwkosten volgens de gemeente.

Onderdeel
Bouwkosten
Bijkomende kosten
Correctie funderingskosten
Correctie afwerking

Afhankelijk van
Woningtype, m2
WOZ, m2
Woningtype, m2
m2

Correctie kwaliteit

WOZ, m2

Correctie moeilijk
bereikbare bouwlocaties

Buurt

Correctie projectgrootte

m2

Correctie tuin/dakterras
Correctie deelobjecten
Totaal

m2
Referentiegetal

Invulling van gemeente

Gewicht

Tussen €1.200 en €3.600 per m2

80-90%

2

Tussen €39 en €165 per m
€104 - €107 per m2
Van 0% - 13% van de WOZ waarde
boven een normgetal
Van -€12 en €57 per m2

10-20%

40 per m2 bij eengezinswoningen
die groter zijn dan 140 m2
50 per m2 bij eengezinswoningen
100%

Wat opvalt aan bovenstaande tabel is dat de eerste drie kostencategorieën het gros van de
herbouwkosten vormen. De andere zeven kostencategorieën zijn grofmazig en gekoppeld aan een
tarief per vierkante meter. Deze andere kostencategorieën zijn onafhankelijk van het werkelijke niveau
van afwerking, het kwaliteitsniveau, de exacte ligging en dergelijke. De fictieve bedragen die uit de
berekening rollen kunnen daardoor behoorlijk afwijken van de werkelijke kosten bij een echte woning.
Zeker bij luxere bouw en bij bijzondere objecten (zoals gemeentelijke of rijksmonumenten,
monumentale gebouwen) onderschat de gemeente deze kosten.
De gemeente stelt dat bouwkostenberekeningen zijn gebaseerd op een actueel prijspeil en de
hedendaagse eisen die worden gesteld aan gebouwen2. Dat is uitgaan van een fictieve werkelijkheid
die leidt tot lagere herbouwkosten dan ze in werkelijkheid zijn. Voor woningen die nu niet voldoen aan
bijvoorbeeld klimaatmaatregelen (EPC van maximaal 0,4) zou de gemeente een voorziening ter grootte
van de noodzakelijke investeringen moeten opnemen om wel aan die eisen te voldoen. De huidige
regeling van de gemeente bevoordeelt daarbij erfpachters die voor 1 januari 2020 maatregelen

2

Zie het document “de grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten”, versie “gewijzigd naar
aanleiding van collegebesluit van 11 december 2018”, op pagina 15.
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hebben genomen.3 Hierbij merken we nog wel op dat het verlagen van de WOZ voor een erfpachter
minder gunstig is dan het verhogen van de herbouwwaarde.4
Wat verder nog opvalt is dat de sloopkosten niet volledig zijn opgenomen5. Naar ons oordeel moet de
gemeente aantonen dat ze alle herbouwkosten heeft meegenomen in de berekening van de
herbouwwaarde. Natuurlijk is dat allemaal niet eenvoudig. Maar dat is het gevolg van het stelsel dat
de gemeente zelf in het leven heeft geroepen en aan haar erfpachters oplegt. Ze kent ongemotiveerd
een waarde toe aan het bezit van de erfpachter, en leidt daaruit de grondwaarde af.
We richten onze aandacht verder op de kale bouwkosten inclusief bijkomende kosten per vierkante
meter (hierna “bouwkosten”). De gemeente heeft op basis van deze kosten in totaal 73 datapunten
bepaald, verdeeld over 14 woningtypes (dus 0,05% van het aantal erfpachtwoningen). Vervolgens
schat de gemeente per woningtype een model op basis van deze berekende datapunten. Dit noemen
we referentiemodellen. De overige correcties worden daarna bij de uitkomst van het model opgeteld
om tot de totale herbouwwaarde per m2 van een specifieke woning te komen.

3

Als je vóór 1 januari 2020 aantoont dat je klimaatmaatregelen hebt genomen zodat je EPC maximaal 0,4 is
geworden, dan mag je de kosten die daarmee samenhangen aftrekken van de WOZ-waarde. Na die datum geldt
die aftrek niet meer. Een EPC van 0,4 vergt verregaande maatregelen die forse investering vergen. Voor veel
oude woningen is een EPC van 0,4 onhaalbaar.
4

Stel dat de berekende herbouwwaarde € 300.000 is, de WOZ €500.000 en de kosten voor klimaatmaatregelen
zijn € 100.000. Dan is de grondquote volgens de gemeente: (€ 400.000 – €300.000) / €400.000 = 25%. En die
zou moeten zijn: (€ 500.000 – €400.000) / €500.000 = 20%.
5

De gemeente heeft bij sloopkosten “onder andere saneringskosten en asbestverwijdering buiten beschouwing
gelaten”. Als reden daarvoor geeft de gemeente: “deze kosten zijn namelijk (grond)vervuilingen aangebracht
door de huidige erfpachter of een voorganger. Bij uitgifte was de grond immers geschikt voor gebruik.” Daar kan
het volgende tegen in worden gebracht:
▪

▪

Over de grond. De aanname dat de grond naar maatstaven van nu bij uitgifte geschikt voor gebruik was, is
twijfelachtig. De eisen zijn de laatste decennia behoorlijk strenger geworden. Zie ook dit artikel over bouwen
op vervuilde grond.
Over asbest. In het verleden werd asbest gezien als een goed isolatiemateriaal en was het gebruik ook
toegestaan. In veel oude woningen is dit ook verwerkt. Het verwijderen van asbest is een kostbare klus.

De opbouw van de herbouwwaarde
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4. Data verzamelen: hoe het moet vs. hoe de gemeente het doet
Een goed model moet worden geschat op basis van een representatieve steekproef uit echte data. De
steekproef moet voldoende groot zijn om een betrouwbaar model op te leveren. Er zijn verschillende
manieren om de steekproefgrootte te bepalen en al bestaat er niet een manier die het beste is, in het
algemeen geldt: hoe groter de steekproef, hoe beter het model. En heel belangrijk: voordat je de data
gebruikt, moet je deze altijd controleren op vervuiling en eigenschappen. Denk aan invoerfouten,
uitschieters en de verdeling van de data.
Hoe komt de gemeente aan haar data? De kosten die het externe bouwbedrijf heeft berekend, zijn
bepaald aan de hand van vuistregels. Het zijn dus geen échte taxaties aan de hand van een steekproef,
maar kunstmatig gecreëerde data. We onderkennen de volgende tekortkomingen:
▪

▪
▪

▪

Meetfouten. Erfpachters zijn niet in de gelegenheid gesteld om inputgegevens en resultaten te
controleren. Zelfs in de beste registraties zitten fouten. In dit geval bijvoorbeeld het aantal
vierkante meters en het gebruikte woningtype.
Vuistregels zijn geen metingen. De bepaling van de (herbouw)waarde van woningen vereist
specialistische kennis. Vuistregels doen geen recht aan individuele verschillen tussen huizen.
Onvoldoende waarnemingen. De gemeente heeft voor de bouwkosten slechts tussen de 3 en 9
oppervlaktecategorieën per woningtype gebruikt. Dit zijn veel te weinig waarnemingen om een
statistisch verantwoord model te kunnen schatten. Zoals eerder gezegd is dit 0,05% van het aantal
erfpachtwoningen.
Risico op mismatch tussen model en werkelijkheid. Het model rekent bouwkosten uit die niet de
werkelijkheid representeren.

De gemeente had beter een groot aantal echte taxaties kunnen laten uitvoeren voor bestaande huizen
en daarop een model kunnen baseren, of een methode nemen die al beschikbaar is in de markt.

Data verzamelen: hoe het moet vs. hoe de gemeente het doet
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5. Indeling in woningtypes blijkt wassen neus
Voordat je data in groepen indeelt (ook wel homogene groepen) en op die groepen modellen baseert,
moet je je afvragen of dat ook echt nodig is. Het hangt af van de context, soms is het direct duidelijk
en in andere gevallen zijn er verschillende statistische methoden om te onderzoeken of er homogene
groepen in je data voorkomen.
Verzekeraars gebruiken de Herbouwwaardemeter om de herbouwwaarde te berekenen. Zij hanteren
vijf woningsoorten: rijtjeshuis, 2-onder-1-kap, vrijstaand, hoogbouw tot 4 lagen en hoogbouw van 5
tot 8 lagen. Dit zijn types waarvan je redelijkerwijs kunt aannemen dat ze ook echt verschillend zijn.
Daarnaast hanteert ze opslagen voor onder andere daktypen (zoals platte daken) en recente
verbouwingen.
De gemeente hanteert 14 woningtypes. Ze noemt haar model daardoor verfijnder dan de
Herbouwwaardemeter. Maar hoe verfijnd is de methode van de gemeente eigenlijk? We hebben dat
statistisch onderzocht:
▪
▪

▪

▪

6

Meergezinswoningen zijn niet onderscheidend. De gemeente onderkent 7 woningtypes voor
meergezinswoningen (appartementen). Uit de data blijkt dat onderscheid niet te bestaan.
Eengezinswoningen zijn licht onderscheidend. Twee typen eengezinswoningen hebben maar 3
datapunten en zijn niet onderscheidend. De andere woningtypen zijn te groeperen in vier licht
onderscheidende groepen.
Model gemeente minder precies dan de herbouwwaardemeter. Uiteindelijk blijven er maar vier
woningtypes over, tegenover vijf van de herbouwwaardemeter. Omdat de herbouwwaardemeter
ook rekening houdt met opslagen voor specifieke omstandigheden waar de gemeente geen
rekening mee houdt, is de herbouwwaardemeter dus nauwkeuriger dan de gemeente.
Model is onnodig ingewikkeld. De gemeente heeft gekozen voor een ingewikkelde functie met
drie onbekenden als schatter voor de bouwkosten.6 Het is onduidelijk waarom ze niet gekozen
heeft voor model dat én past op hun eigen datapunten én inzichtelijker is.7 Met dat betere model
kan je de bouwkosten tussen woningtypes veel gemakkelijker met elkaar vergelijken (zie figuur 8
en figuur 9 in de bijlage).

Het ingewikkelde, moeilijk uitlegbare model van de gemeente, is:
𝐵𝑜𝑢𝑤𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑒 𝑎 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑏 + 𝑐
Met a, b en c als te schatten parameters. Het teken e staat voor de wiskundige constante 2,71828183.

7

Het eenvoudigere model dat betere resultaten geeft, is:
𝑏
, 𝑜𝑓𝑤𝑒𝑙
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝐵𝑜𝑢𝑤𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 = 𝑎 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑏

𝐵𝑜𝑢𝑤𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑎 +

Met a en b als te schatten parameters. In dat model is a een tarief per vierkante meter en staat b voor de vaste kosten.

Indeling in woningtypes blijkt wassen neus
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6. Herbouwwaardemeter specifieker dan model gemeente
Als je een statistisch model opstelt, is het belangrijk om een aantal theoretische en technische
voorwaarden in acht te nemen zoals hiervoor beschreven, maar ook om je gezonde verstand te
gebruiken. Is de vorm van het model logisch? Zijn de uitkomsten logisch in de context?
Bij de bouw geldt dat mensuren per uur worden afgerekend en dat materialen een eenheidsprijs
kennen. In principe geldt dat voor hetzelfde kwaliteitsniveau kleinere woningen duurder zijn. De
gemeente veronderstelt dat de bouwkosten per m2 toenemen naarmate de oppervlakte afneemt.
Door de datapunten schat zij de kosten met een zogenaamde negatief exponentiële functie.8
Verzekeraars hebben de relatief hogere kosten van kleinere woningen simpeler gemodelleerd. Zij
berekenen de kosten per kubieke meter en hanteren een opslag van 10% voor woningen kleiner dan
250 m3.
Figuur 1. Bouwkosten per vierkante meter van een historische bovenwoning/benedenwoning.

Bouwkosten per m2 in euro's

2.900
2.700
2.500
2.300
2.100
1.900
1.700

1.500
0

50

100

150

200

250

Oppervlakte in m2
EXP(-0,02904*m2 + 7,5666)+1893,76

waarnemingen

Herbouwwaardemeter

De vraag is: welke van deze cijfers zijn juist? Het antwoord op die vraag vinden wij door te kijken naar
die plekken waar de verschillen het grootst zijn: bij kleine en grote oppervlaktes. Verder hebben we
ook naar de verschillen in kosten tussen meer- en eengezinswoningen gekeken voor beide modellen.

8

De gemeente geeft aan dat voor een paar woningen geen vloeiende lijn kon worden bepaald, omdat er te
weinig berekende datapunten waren. Zij zegt voor die woningen een rechte lijn te hanteren. Echter is uit haar
meest recente documentatie niet op te maken voor welke woningen dit is gebeurd. Daarom hebben wij voor alle
woningen de exponentiële functie aangehouden, ook omdat in het lineaire geval de kosten negatief kunnen
worden voor grotere oppervlaktes. Mochten wij hierover meer informatie van de gemeente ontvangen, dan
zullen we deze verwerken.
Herbouwwaardemeter specifieker dan model gemeente
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Hieronder hebben we een voorbeeld van de gemiddelde bouwkosten voor meer- en
eengezinswoningen volgens het model van de gemeente en volgens de Herbouwwaardemeter, voor
een oppervlakte van 250 m2 en voor een huis dat minder dan 10 jaar geleden gerenoveerd is en een
plat dak heeft. Voor andere oppervlaktes en speciale kenmerken die verzekeraars hanteren (zoals het
type dak), zien we hetzelfde patroon in ons dashboard.
Figuur 2. Gemiddelde bouwkosten voor meer- en eengezinswoningen op basis van model gemeente en
Herbouwwaardemeter.

We concluderen het volgende:
▪

▪

▪

▪

▪

Gemeente schat te hoog bij kleine oppervlaktes. In het document “De grondwaardebepaling voor
bestaande erfpachten” constateert de gemeente zelf al dat de stijging te extreem is en daarom
stelt zij de kosten van woningen kleiner dan 30 m2 gelijk aan die voor woningen van 30 m2. Wat de
criteria zijn geweest om voor de maximale kosten die voor 30 m2 te kiezen, geeft de gemeente niet
aan.
Gemeente schat te laag bij grotere oppervlaktes. Op basis van empirisch onderzoek naar grote
eengezinswoningen op IJburg blijken de bouwkosten van de gemeente fors lager te zijn dan de
werkelijk gemaakte bouwkosten. Dit bleek een structureel probleem.
Gemeente schat herbouwwaarde van eengezinswoningen lager in dan meergezinswoningen. Dit
is in tegenspraak met de herbouwwaardemeter. Die schat juist de herbouwwaarde van een
vrijstaand huis verreweg het duurst in.
Kosten voor klimaatmaatregelingen van woningen (EPC<0,4). De gemeente gaat er in het haar
herbouwwaardemodel van uit dat een huis volgens de moderne maatstaven opnieuw wordt
gebouwd (EPC<0,4). Bestaande woningen voldoen niet aan deze eis; hoe ouder de woning, hoe
kostbaarder het is om die norm te halen. Vanuit het oogpunt van een eerlijke splitsing tussen grond
en opstal moet de gemeente daarvoor dus een voorziening in de herbouwwaarde opnemen. Dat
doet ze nu niet en dat leidt de facto tot een te hoge erfpachtgrondwaarde.
Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat de Herbouwwaardemeter slechts een schatting van
een gemiddelde is. Verzekeraars kijken altijd nog naar individuele kenmerken van je huis om tot
de echte herbouwwaarde te komen. De gemeente doet dat niet: zij houdt de herbouwwaarde aan
die uit het model komt.

Het is ons niet duidelijk geworden wat de wetenschappelijke basis is voor de exponentiële functie van
de gemeente. Het is wezenlijk anders dan de herbouwwaardemeter. Het zou goed zijn als de gemeente
meer openheid geeft over de gedachten achter hun model. Zeker nu in de praktijk blijkt dat de
gemeente er bij kleine en grote woningen naast zit.

Herbouwwaardemeter specifieker dan model gemeente
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7. Grote bandbreedte wijst op geen robuust model
Wanneer je een model hebt geschat op basis van een representatieve steekproef, is de volgende vraag
hoe goed dit model is. Dat kun je op een aantal verschillende statistische manieren uitdrukken. Eén
daarvan is door naar het voorspellingsinterval te kijken. Een 95% voorspellingsinterval wil zeggen dat
nieuwe waarnemingen met 95% zekerheid binnen bepaalde grenzen liggen. Je berekent dus in feite
de onder- en bovengrens met een bepaalde zekerheid, oftewel de bandbreedte. Hoe smaller die is,
hoe preciezer je model.
Omdat de gemeente werkt met geconstrueerde cijfers en niet met echte waarnemingen, hebben we
de bandbreedte op twee manieren getest. In de eerste test kijken we naar hun eigen waarnemingen.
Vervolgens voegen we daar één representatieve, echte waarneming aan toe en kijken opnieuw naar
de bandbreedte.

Test 1: De eigen gegevens van de gemeente
De gemeente heeft voor zover bekend niet getest hoe goed haar model is. Daarom hebben wij dat
gedaan. We hebben de bandbreedtes berekend ervan uitgaande dat de gemeente een robuust model
heeft geschat. Voor een aantal woningtypes waren er echter zo weinig waarnemingen, namelijk drie,
dat het niet mogelijk was om een bandbreedte te schatten. Voor de woningen waarbij het wel kon,
zien we het volgende patroon.
Zie onderstaande figuur 3 voor één woningtype. De blauwe punten geven de datapunten van de
gemeente aan. De rode lijn is de best mogelijke lijn die door die punten loopt. Vervolgens hebben we
een voorspellingsinterval opgesteld. Het voorspellingsinterval kent een boven- en een ondergrens.
Met 95% zekerheid kunnen we dan zeggen dat de herbouwwaarde tussen de groene en gele lijn ligt,
ervan uitgaande dat de blauwe punten representatieve waarnemingen zijn.
Figuur 3. Bouwkosten per m2 voor historische boven-/benedenwoning.
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Wat opvalt is dat - ondanks dat de blauwe punten dicht om de rode lijn zitten - de bandbreedte
behoorlijk groot is. Dat komt omdat de gemeente heel weinig waarnemingen heeft gebruikt.
We tonen hierboven één woningtype. Andere woningtypen kennen een soortgelijk beeld en daarom
tonen we ze hier niet. Op onze website hebben wij een dashboard met meer woningtypen.
We kunnen nu het volgende concluderen:
▪

▪

▪

De rode lijn leidt tot onteigening in 50% van de gevallen. De rode lijn weergeeft de schattingen
van de bouwkosten per m2 op basis van de datapunten van de gemeente. Dit is een gemiddelde.
Het voorspellingsinterval is evenredig verdeeld om dit gemiddelde: de ene helft van de
voorspellingen ligt erboven, de andere helft eronder. Dat betekent dat de gemeente in 50% van
de gevallen een te lage herbouwwaarde en dus te hoge grondwaarde bepaalt, namelijk voor de
groep boven het gemiddelde. Dus de facto wordt het bezit van deze erfpachters onteigend. Dan is
het niet eerlijk om voor die groep van het gemiddelde uit te gaan, zeker niet aangezien de kosten
vooral voor grotere woningen een flink stuk hoger kunnen uitvallen.
Voor de zekerheid op de gele lijn gaan zitten. We begrijpen dat de gemeente zoekt naar een
efficiënte methode en dus met zo min mogelijk waarnemingen een model wil opstellen. Dat mag
natuurlijk niet leiden tot benadeling van burgers. De gemeente kiest zelf voor het waarderen van
het bezit van de erfpachter om daar de eigen grondwaarde uit af te leiden. Ze gebruikt daarvoor
een ingewikkelde, niet bewezen methode met veronderstelde relaties tussen het aantal vierkante
meters en de herbouwwaarde. Ze moet dan ten minste zorgen voor een sluitend bewijs dat ze het
bezit van de erfpachter niet te laag waardeert. Nu de gemeente dat bewijs met haar eigen
datapunten niet levert, rest haar niets anders dan uit te gaan van de bovenkant van de
bandbreedte, de gele lijn.
Speciale regeling voor 2,5% van de gevallen. Het voorspellingsinterval is bepaald met 95%
zekerheid. De overige 5% ligt daarbuiten en is ook evenredig verdeeld: 2,5% erboven en eronder.
De gemeente moet er dus rekening mee houden dat ze ook met de gele lijn 2,5% van de
erfpachters (dat zijn er nog altijd bijna 4.000) onderschat. Daarom zou ze open moeten staan voor
kritiek van die erfpachters, die met feiten kunnen onderbouwen dat hun herbouwwaarde niet
klopt. De gemeente stelt echter dat het niet mogelijk is om in beroep te gaan tegen de
herbouwwaarde die zij bepaalt.

Test 2: Het toevoegen van één echt datapunt
Om na te gaan of de datapunten van de gemeente representatief zijn, voegen we één reële, echte
waarneming toe. We hebben dat gedaan voor rijtjeshuizen, voor niet-repeterende woningen en voor
een gemeentelijk monument. Het beeld is bij allemaal hetzelfde. Hieronder gaan we verder op het
voorbeeld van de historische boven- of benedenwoning. Voor de andere typen verwijzen we weer naar
het dashboard op onze website.

Grote bandbreedte wijst op geen robuust model
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Figuur 4. 95% voorspellingsinterval op basis van
datapunten van de gemeente.

Figuur 5. 95% voorspellingsinterval op basis van datapunten
van de gemeente en één representatieve waarneming.

We voegen nu een echt datapunt toe aan het model van de gemeente (zie ook: “echt punt” figuur 3).
Het gaat hier om gegevens van een monumentaal pand. De herbouwwaarde is bepaald op basis van
een gespecialiseerde taxateur ten behoeve van de opstalverzekering. We hebben in figuur 4 en 5 de
totale bouwkosten weergegeven, die gelijk zijn aan bouwkosten per m2 vermenigvuldigd met de
oppervlakte.
▪

▪

▪

Echt meetpunt ligt ruim buiten de bandbreedte. Op basis van figuur 3 zie je al dat de
bouwkosten per vierkante meter ver buiten de bandbreedte liggen. De totale bouwkosten zijn
€2.773 * 234 m2 = €650.000. In figuur 4 kan je aflezen dat dat ruim buiten de bandbreedte ligt.
De bandbreedte wordt veel breder als je één echt datapunt toevoegt. Als je figuur 4 en 5
vergelijkt dan zie je dat het toevoegen van één reëel datapunt leidt tot een enorme toename
van de bandbreedtes voor de totale herbouwkosten. Voor bijvoorbeeld een oppervlakte van
250 m2 komen de bouwkosten in plaats van tussen de 3,9 en 5,6 ton, tussen de 2,9 en 7,7 ton
liggen. De onzekerheid over de hoogte van de bouwkosten neemt dus flink toe met één extra
waarneming.
Sterke toename van de bandbreedte bij toename van het aantal vierkante meter. Dit is een
signaal dat het model van de gemeente niet juist is. In ieder geval kan je er op geen enkele
manier hard maken dat het model van de gemeente (rode lijn uit figuur 3) een juiste
afspiegeling van de werkelijkheid is.

Ook bovenstaande resultaten zijn via ons dashboard te zien voor verschillende woningtypes.

Grote bandbreedte wijst op geen robuust model
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8. Conclusie
De methode die de gemeente hanteert om de herbouwwaarde van ruim 150.000 erfpachtwoningen
te berekenen, is wankel. De eigen, fictieve dataset die zij heeft gecreëerd, bestaat uit aannames die
niet onderbouwd of getest zijn in de praktijk. Daarnaast is het aantal datapunten statistisch
onverantwoord klein. Ten slotte waardeert de gemeente op het klassenmidden, terwijl dat op de
bovenkant van de bandbreedte moet gebeuren.
Wat ook opvalt is dat er veel afzonderlijke kostengroepen worden geschat, die grotendeels afhangen
van het aantal vierkante meters. Dit maakt het geen statistisch onderbouwd rekenmodel, maar eerder
een soort genormeerd budget voor de bouw van nieuwe woningen. In de verantwoordingstekst zijn
regelmatig zinsneden die ook die kant op wijzen.
De bandbreedtes van het model van de gemeente zijn van zichzelf al erg groot. Daarnaast blijkt het
model ook niet robuust. Als je slechts één representatieve waarneming toevoegt met een grote
oppervlakte, wordt die bandbreedte nog veel breder. Met andere woorden, de onzekerheid rond de
hoogte van de herbouwwaarde wordt nog groter. Dat zien we terug in alle door ons geteste
woningtypes.
Verder lijken niet alle erfpachters gelijk te worden behandeld. Dit uit zich in relatief erg hoge
herbouwkosten voor kleine en relatief zeer lage herbouwkosten voor grote woningen. Met andere
woorden dus een lage grondprijs voor kleine, en een hoge grondprijs voor grotere woningen. De
gemeente geeft geen openheid van zaken over haar berekening en sommige raadsleden beschouwen
het als een politiek compromis.

Conclusie
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BIJLAGE I: Data
Onderschatting van meetfouten in basisregistraties
In dit rapport uit 18 juni 2019 van de Algemene Rekenkamer valt te lezen dat er fouten zitten in alle
registraties, ook Waardering onroerende zaken (WOZ). De samenvatting luidt: “Het ontbreekt aan
afgestemde en eenduidige voorzieningen waarmee burgers en bedrijven kunnen zien over welke
gegevens de overheid beschikt en welke gegevens de overheid gebruikt en deelt en waarmee onjuiste
gegevens gecorrigeerd kunnen worden. Ook ontbreekt nog steeds één centraal meldpunt voor
problemen en fouten, dat ook daadwerkelijk registratie-overstijgende problemen en fouten kan
oplossen.”
Een fout die we hebben geconstateerd is dat zelfbouwkavels in IJburg ingedeeld kunnen zijn als
“tussenwoning repeterend”, terwijl die “tussenwoning niet repeterend” had moeten zijn.
Figuur 6. Tabel bij de WOZ beschikking van de gemeente Amsterdam met vermelding woningtype.

Deze registratiefout kan leiden tot twee bezwaren bij het toepassen van het gemeentelijke model van
grondwaardebepaling. De eerste is dat woningen in de verkeerde groep zijn geplaatst voor het bepalen
van de Buurtstraatquote (BSQ). De tweede is dat het verkeerde bedrag wordt uitgerekend volgens de
eigen methodiek.
De berekeningen achter de vuistregels
De bepaling van de (herbouw)waarde van woningen vereist specialistische kennis. De gemeente heeft
gekozen voor het gebruik van een model voor vuistregels, geen echte taxaties. Het minimale dat ze
had moeten en kunnen doen is het publiceren van de details op basis waarvan die vuistregels zijn
gebaseerd. Met een WOB-verzoek kan de gemeente wellicht alsnog aan deze basiseis voldoen.
Onvoldoende waarnemingen
De gemeente heeft voor de bouwkosten slechts tussen de 3 en 9 oppervlaktecategorieën per
woningtype gebruikt. Dit zijn veel te weinig waarnemingen om een statistisch verantwoord model te
kunnen schatten. Het aantal waarnemingen dat je moet doen, is niet algemeen te stellen. Het hangt
BIJLAGE I: Data
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er ook van af hoe moeilijk of makkelijk het is om aan de data te komen. Er worden verschillende
methodes gehanteerd.
▪

▪

▪

▪

Een richtlijn is om het betrouwbaarheidsinterval op te stellen voor het gemiddelde van de
afhankelijke variabele (in dit geval de kosten per m2) en daaruit op te lossen voor onbekende
steekproefgrootte 𝑛, door zelf een precisie in te geven (het zekerheidspercentage, en hoeveel
standaarddeviaties een schatting van het gemiddelde mag afwijken). Hiermee reken je de
minimale steekproefgrootte uit. Deze methode maakt gebruikt van de centrale limietstelling,
die zegt dat het gemiddelde normaal verdeeld is voor 𝑛 groot genoeg. Let op: een
betrouwbaarheidsinterval kijkt naar de boven- en ondergrenzen van het gemiddelde, in
tegenstelling tot het voorspellingsinterval.
Hieraan verwant is Cochgran’s methode, waarvoor je een veronderstelling nodig hebt over de
proportie van de populatie die aan een bepaalde voorwaarde voldoet. In dit geval zou die
proportie het aandeel huizen zijn van een bepaald woningtype in het totale aantal
huishoudens met erfpacht.
Een andere methode die soms wordt gebruikt om de steekproefgrootte te bepalen is om, als
de populatiegrootte bekend is (in dit geval het totale aantal erfpachters), hier de wortel uit te
nemen en er 1 bij op te tellen. Deze regel werkt in veel gevallen echter niet goed: de
nauwkeurigheid van het betrouwbaarheidsinterval neemt al gauw af als de data niet normaal
verdeeld is.
Verder kan men simulaties doen door voor verschillende steekproefgroottes de precisie van
schattingen te checken en op basis daarvan de steekproefgrootte te kiezen.

Er zijn nog meer manieren om de steekproefgrootte te schatten, maar dit zijn een paar van de meest
gebruikte. Alle manieren zijn wel afhankelijk van een subjectieve invulling wat betreft de precisie, wat
maakt dat niet één methode het beste is. In de praktijk blijkt een steekproefgrootte kleiner dan 10
zeker veel te klein om een statistisch robuust model te schatten. Laten we bijvoorbeeld de methode
op basis van een betrouwbaarheidsinterval nemen. De formule wordt gegeven door:
𝑋̅ ± 𝑍 ∗

𝜎
√𝑛

Waarbij 𝑋̅ het gemiddelde is van de afhankelijke variabele, 𝜎 de standaarddeviatie, 𝑛 de
steekproefgrootte en 𝑍 de waarde uit de kanstabel van de standaard normale verdeling voor een
bepaald zekerheidspercentage. Voor een 95% betrouwbaarheidsinterval geldt 𝑍 = 1,96.
We stellen error marge 𝐸 gelijk aan:
𝐸=𝑍∗

𝜎
√𝑛

Oplossen voor 𝑛 geeft:
𝑛=(

𝑍𝜎 2
)
𝐸

Het doel is om een steekproefgrootte 𝑛 te bepalen zodanig dat de error marge 𝐸, de afwijking t.o.v.
het gemiddelde, niet boven een bepaalde waarde uitkomt. Je geeft dus aan hoeveel je afhankelijke
variabele maximaal mag afwijken t.o.v. het gemiddelde. Wij stellen dat de bouwkosten per m2
BIJLAGE I: Data
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maximaal €25 mogen afwijken van de gemiddelde bouwkosten per m2. Een punt van aandacht in deze
formule is dat de standaarddeviatie 𝜎 van de populatie bekend moet zijn. Soms kun je deze uit de
literatuur halen, maar dat kan niet altijd. In zo’n geval moet je uitgaan van resultaten uit een eerder
experiment. Wij nemen de standaarddeviatie van de data die de gemeente heeft verzameld, want
meer informatie is er niet. Door deze gegevens in te vullen, komen we op het volgende uit:
Tabel 4. Minimale steekproefgrootte volgens de methode van het betrouwbaarheidsinterval.

Groep

Type

Gemiddelde
van bouwkosten

Standaarddeviatie van
bouwkosten

Minimale
steekproefgrootte

X

Twee onder 1 kapwoning

1.668

148

135

XI

Tussenwoning laagbouw

1.690

555

1.892

XII

Drive-In woning

1.494

214

283

XIII

Hoekwoning en eindwoning

2.114

726

3.243

XIV

Galerijflat

2.046

166

168

XIX

Portiekflat

2.211

147

133

XV

Benedenwoning

2.251

175

187

2.113

326

652

2.219

289

512

Appartementen / corridorflat

2.194

330

669

XX

Flat algemeen gemengd

2.128

156

150

XXI

Grachtenpand / niet repeterende
woning

1.820

387

920

XXII

Kwadrant woning

1.536

163

162

XXIII

Vrijstaande woning

2.131

617

2.341

XVI
XVII
XVIII

Studentenwoning /
bejaardenwoning
Historische bovenwoning /
benedenwoning

Wat uit de laatste kolom van tabel 4 blijkt, is dat de steekproef zeker honderd keer groter moet zijn
dan de steekproef van de gemeente om tot een betrouwbare uitkomst te komen. Deze aantallen lopen
flink uiteen per woningtype, maar geven op basis van de beschikbare data een indicatie voor de
minimale steekproefgroottes per woningtype. De met rood gemarkeerde cijfers van tabel 4 laten een
veel grotere steekproef zien dan de andere woningen. Dat komt door de hoge standaarddeviatie in de
bouwkosten per vierkante meter voor die groepen.
We plaatsen hierbij wel een kanttekening. Als het aantal echte waarnemingen toeneemt, dan hoeft de
bandbreedte van het gemeentemodel niet per se smaller te worden. Het kan ook zijn dat het
veronderstelde verband tussen oppervlakte en bouwkosten anders in elkaar blijkt te zitten dan de
gemeente nu veronderstelt. Ook kan blijken dat de oppervlakte beter vervangen kan worden door
kubieke meters. Verder kunnen andere factoren een belangrijke rol spelen voor de bouwkosten die de
gemeente nu niet meeneemt. De herbouwwaardemeter neemt andere factoren mee die de gemeente
nu negeert (type dak, recente renovaties, etc.).
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BIJLAGE II: Gemeente creëert onnodig mist met te complex model
In deze bijlage gaan we in op de technische structuur van het model van de gemeente en leggen we
bloot hoe de gemeente mist creëert rond haar model door het onnodig complex te maken.
De structuur van het model
Het model van de gemeente ziet er als volgt uit:
𝐵𝑜𝑢𝑤𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑒 𝑎 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝑏 + 𝑐
Dit model voldoet aan haar zelfbedachte veronderstelling dat de bouwkosten per vierkante meter
afnemen naarmate de oppervlakte toeneemt. Precies ditzelfde effect had zij ook kunnen
bewerkstelligen door een veel simpeler model te schatten dat economisch beter uitlegbaar is. Dit
model komt dan als volgt tot stand.
Bouwkosten bestaan uit materiaalkosten en arbeidskosten. Voor materiaalkosten geldt doorgaans het
aantal strekkende meter, vierkante meter of kubieke meter vermenigvuldigd met een tarief. Voor
arbeid geldt het aantal uur vermenigvuldigd met een tarief. Het ligt dan voor de hand de totale
bouwkosten te beschrijven in de vorm van een lineaire functie, te weten:
𝑌 = 𝑎 ∗ 𝑋 + 𝑏
ofwel
𝐵𝑜𝑢𝑤𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
Dit lineaire verband komt ook naar voren als we de datapunten van de gemeente voor de bouwkosten
per m2 vermenigvuldigen met de bijbehorende oppervlaktes. Als we dan de bouwkosten per vierkante
meter willen weten, dan delen we bouwkosten de door het aantal vierkante meter, dus dat wordt:
𝐵𝑜𝑢𝑤𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 +

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

Dit model voldoet ook aan de veronderstelling dat de bouwkosten per m2 afnemen naarmate de
oppervlakte toeneemt, het is simpeler en economisch beter uitlegbaar.
Hierbij wordt opgemerkt dat de constante in dit geval moeilijk economisch is te interpreteren. We
trachten dan ook niet dit model als beter alternatief aan te raden. We willen slechts blootleggen dat
de gemeente een onnodig ingewikkeld en onuitlegbaar model heeft opgesteld, terwijl zij op basis van
haar eigen veronderstellingen een simpeler uitlegbaar model had kunnen opstellen.
Hierna gaan we dieper in op de statistische verschillen tussen de modellen en de uitlegbaarheid.
Verschil in statistische zekerheid
Laten we eerst kijken naar de statistiek. In tabel 5 vergelijken we de de gewogen gemiddelde afwijking
(standaarddeviatie) van de punten ten opzichte van de ideale lijn. Oftewel, we kijken naar de
onzekerheid van de schattingen. Als de standaarddeviatie kleiner is, dan is het model beter.
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Tabel 5. Standaarddeviatie van de exponentiële functie van de gemeente t.o.v. het eenvoudige alternatief.
Woning

N

Model gemeente
𝒆𝒂 ∗ 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒎𝟐 + 𝒃 + 𝒄

X

3

XI

9

XII

5

XIII

9

XIV

3

XV

3

XVI
XVII

-

Alternatief
𝒕𝒂𝒓𝒊𝒆𝒇 +

Toelichting

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒎𝟐
33,36

53,96

42,19

10,23

41,97

85,34

53,16

Model gemeente te weinig observaties
Model gemeente schat technisch beter, maar heeft
een verkeerde vorm.

-

38,50

Model gemeente te weinig observaties

-

31,71

Model gemeente te weinig observaties

7

90,51

60,31

5

56,34

37,39

XVIII

7

94,27

63,01

XIX

3

-

23,23

Model gemeente te weinig observaties

XX

3

-

28,28

Model gemeente te weinig observaties

XXI

6

XXII

3

XXIII

7

63,88
80,66

57,90
29,59

Model gemeente te weinig observaties

58,61

Bij het model van de gemeente zijn twee parameters in te schatten: a, b en c. Bij het alternatief twee:
a en b. Voor het bepalen van een steekproef standaarddeviatie moet je meer waarnemingen hebben
dan het aantal parameters dan je wilt schatten. In alle gevallen met slechts 3 waarnemingen is het
alternatieve model daarom beter dan het gemeentemodel. Voor die gevallen waar er wel voldoende
waarnemingen zijn, is de standaarddeviatie van het gemeentelijke model hoger dan die van het
simpelere, alternatieve model. De enige uitzondering is woning XII. Echter, aan de data zien we dat dit
model niet schat volgens de eigen vuistregels van de gemeente. Het schat namelijk veel minder
extreme kosten naarmate de oppervlakte afneemt.9
Betekenis van modelparameters
Belangrijker nog dan dit statistische verhaal is de economische interpretatie van de modellen. De
gemeente geeft geen uitleg wat de betekenis is van de parameters van een negatief exponentiële
functie. Parameters moeten uitlegbaar zijn. Wij zien die betekenis niet.
De parameters van het alternatieve model hebben wel betekenis. Parameter a is het tarief per
vierkante meter. Parameter b stelt de vaste kosten voor, dus kosten die een erfpachter hoe dan ook
kwijt is als een woning wordt gebouwd. Daarmee krijgt het model een economisch begrijpelijke
betekenis. Maar, nogmaals, het is niet duidelijk wat dan de vaste kosten zouden zijn. We hebben
slechts op basis van de veronderstellingen van de gemeente laten zien dat zij hetzelfde effect had
kunnen bereiken met een simpeler model dat een duidelijke uitleg heeft.

9

We vermoeden hier een fout van het externe bouwbedrijf dat de bouwkosten per m 2 heeft ingeschat. In ieder
geval had een uitleg op zijn plaats geweest.
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De totale bouwkosten op basis van de gemeentelijke data
Door de kosten per m2 die de gemeente heeft bepaald te vermenigvuldigen met de bijbehorende
oppervlakte, krijg je de totale bouwkosten. Zoals hiervoor gezegd, kun je die dus beschrijven met een
lineair verband. Als we nu weer kijken naar die totale bouwkosten:
𝐵𝑜𝑢𝑤𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
Dan zien we het volgende. In figuur 8 en 9 staat per woningtype de lijn voor de totale bouwkosten. In
die functie stelt 𝑦 de bouwkosten en 𝑥 het aantal vierkante meters voor. We zien hieruit dat:
▪
▪

De variabele kosten van meergezinswoningen hoger zijn dan die van eengezinswoningen. Dat wil
zeggen: hoe groter de woning, hoe relatief duurder de meergezinswoning wordt.
Dat er vaste kosten bestaan, maar dat het moeilijk is om je een activiteit voor te stellen die hoort
bij die vaste kosten.

Dus ook in de totale bouwkosten op basis van de gemeentelijke data zien we factoren naar voren
komen die niet door de gemeente worden uitgelegd. Het is gebruikelijk dat je bij een econometrisch
model de schattingen van de parameters interpreteert. De gemeente laat dit na.
Conclusie
Onze conclusie is dat de gemeente gekozen heeft voor een ingewikkelder model, terwijl een simpeler
model voorhanden is dat ook aan haar eigen veronderstellingen voldoet. Had ze dit simpele model
gekozen en de modelparameters daarvan gepubliceerd, dan was er waarschijnlijk sneller inhoudelijk
protest gekomen tegen de geconstrueerde cijfers van de gemeente.
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BIJLAGE III: indeling in verschillende woningtypes
De gemeente hanteert verschillende woningtypes. Ze zijn hieronder gemarkeerd met romeinse cijfers.
Verder ligt vast of het gaat om eengezinswoningen of meergezinswoningen en tenslotte hoeveel
waarnemingen er per type zijn.
Tabel 6. Woningtype, omschrijving, hoofdtype en aantal waarnemingen.
Nummer
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

Type naam
Twee onder 1 kapwoning
Tussenwoning laagbouw
Drive-In woning
Hoekwoning en eindwoning
Galerijflat
Portiekflat
Benedenwoning
Studentenwoning / bejaardenwoning
Historische bovenwoning / benedenwoning
Appartementen / corridorflat
Flat algemeen gemengd
Grachtenpand / niet repeterende woning
Kwadrant woning
Vrijstaande woning

Gezinswoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning
Meergezinswoning
Meergezinswoning
Meergezinswoning
Meergezinswoning
Meergezinswoning
Meergezinswoning
Meergezinswoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning
Eengezinswoning

#
3
8
5
9
3
3
7
5
7
3
3
6
3
7

Deze indeling hebben we in onderstaande figuur nader uitgediept. Het grootste onderscheid is dat
tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen. Een grafische weergave daarvan valt af te lezen
uit de grafiek “Bouwkosten per m2” in de figuur. De groene lijn stelt de bouwkosten van
meergezinswoningen voor, de zandkleur de bouwkosten van eengezinswoningen.
Figuur 7. Indeling van woningtypes naar onderscheidend vermogen.

BIJLAGE III: indeling in verschillende woningtypes

© 2019 Decisive Facts B.V.

22

Test 1. Woningen blijken nauwelijks onderscheidend op basis van visuele test
We voeren de test uit door de totale bouwkosten per woningtype te berekenen en deze uit te zetten
tegen de oppervlakte. Door deze punten schatten we vervolgens trendlijnen om de data te vergelijken.
Dit doen we voor de meergezinswoningen onderling en voor de eengezinswoningen. We vinden het
volgende.
Meergezinswoningen zijn niet onderscheidend
In onderstaande figuur hebben we op basis van de ruwe data van de gemeente de totale bouwkosten
(op de verticale as) uitgezet tegen de oppervlakte (op de horizontale as) voor de verschillende
meergezinswoningen. De totale bouwkosten verkrijgen we door de bouwkosten per m2 te
vermenigvuldigen met de oppervlaktes. In de grafiek staan ook de trendlijnen. Die laten zich schrijven
als:
Bouwkosten = Prijs per m2 ∗ m2 + Constante

Figuur 8. Vergelijking totale bouwkosten van meergezinswoningen. Dit zijn de bouwkosten per m 2 x oppervlakte.
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Op basis van de visuele check leiden we af dat er nauwelijks verschil zit tussen de herbouwwaardes
van meergezinswoningen.
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Eengezinswoningen zijn beperkt onderscheidend
Voor de eengezinswoningen hebben we nog een tussenstap gemaakt, omdat voor types XXI, XXII en
XXIII de funderingskosten volgens de gemeente al in de bouwkosten zijn opgenomen. Voor de
overige eengezinswoningen (X t/m XIII) hebben we daarom de funderingskosten ook in de
bouwkosten opgenomen, zodat we ze onderling kunnen vergelijken.
Figuur 9. Vergelijking totale bouwkosten inclusief funderingskosten van eengezinswoningen.
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We zien dat de verschillen tussen de eengezinswoningen groter zijn dan tussen de
meergezinswoningen, maar tussen een aantal zijn ze nog steeds klein. Op basis van bovenstaande
figuren leiden we af dat eengezinswoningen licht onderscheidend zijn.
Test 2. De statistische test
De tweede test hebben we als volgt uitgevoerd. We hebben van alle woningtypes de negatiefexponentiële functie geschat. Daarna hebben we de voorspellingsintervallen geschat met een
tussenstap. Voor de woningen met maar 3 observaties, was het namelijk niet mogelijk om op basis van
het exponentiële model van de gemeente een voorspellingsinterval te schatten. Om een
voorspellingsinterval van een niet-lineaire functie te schatten, heb je het aantal vrijheidsgraden nodig.
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Dit is gelijk aan het aantal observaties (𝑛) minus het aantal te schatten parameters (𝑝). In het
exponentiële model zijn dat er 3 en dan geldt: 𝑛 − 𝑝 = 3 − 3 = 0. Met 0 vrijheidsgraden kun je niets
berekenen. In een lineair model zou je 2 parameters schatten, waardoor 𝑛 − 𝑝 = 3 − 2 = 1 en dan
zou je wel het interval kunnen berekenen. Echter weten we dus niet voor welke woningtypes de
gemeente een lineair model heeft gehanteerd, zoals aangegeven in de voetnoot op pagina 9.
Daarom hebben wij een transformatie op de data van de gemeente toegepast: we hebben de totale
bouwkosten berekend door de bouwkosten per m2 te vermenigvuldigen met de oppervlaktes. De
totale bouwkosten blijken met een lineair verband te schatten (waarbij we doen alsof de gemeente
genoeg datapunten heeft berekend) van de vorm 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, waarbij 𝑦 de totale bouwkosten
voorstelt en 𝑥 de oppervlakte. Simpelweg is dit te interpreteren als: hoe groter de oppervlakte, hoe
hoger de totale bouwkosten. Dit model heeft dus niet alleen een economisch eenvoudiger en logischer
interpretatie dan het exponentiële model, maar het zorg er ook voor dat we voor alle woningtypes een
voorspellingsinterval kunnen berekenen.
Vervolgens hebben we simpelweg gekeken hoe de getransformeerde datapunten van de gemeente
zich verhouden tot de bandbreedtes: vallen ze erbinnen of erbuiten, of is er overlap? We hebben voor
iedere woning het percentage berekend van de observaties die binnen de bandbreedte van een
bepaalde woning vallen.
Meergezinswoningen zijn niet onderscheidend
Voor de meergezinswoningen zagen we dat alle observaties binnen alle bandbreedtes vallen.
Hieronder is dit zichtbaar gemaakt. De rijen staan voor de observaties van van een specifieke
woningen, de kolommen voor de bandbreedtes. De eigen datapunten vallen natuurlijk altijd binnen de
eigen bandbreedte. Als we nu eens kijken naar bijvoorbeeld woning XIV (galerijflat), dan vallen alle
observaties binnen de bandbreedte van XVI (benedenwoning). Andersom geldt hetzelfde. Dat
betekent dat een woning aangemerkt als XIV qua kosten dus net zo goed een woning aangemerkt als
XVI kan zijn. Dit geldt voor alle meergezinswoningen.
Tabel 7. Percentages datapunten die binnen bandbreedtes vallen voor meergezinswoningen.
XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XIV

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

XV

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

XVI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

XVII

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

XVIII

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

XIX

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

XX

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Eengezinswoningen zijn beperkt onderscheidend
Omdat we voor de eengezinswoningen de funderingskosten in de bouwkosten moesten opnemen
om deze onderling vergelijkbaar te maken, hadden we ook nieuwe voorspellingsintervallen nodig.
Ook voor deze woningen hebben we vervolgens lineaire modellen geschat voor de totale
bouwkosten + fundering en daaruit de nieuwe voorspellingsintervallen berekend. We vergelijken de
datapunten met de bandbreedtes en zien het volgende.
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Tabel 8. Percentages datapunten die binnen de bandbreedtes vallen voor eengezinswoningen.
X

XI

XII

XIII

XXI

XXII

XXIII

X

100%

67%

100%

100%

100%

100%

33%

XI

100%

100%

100%

44%

100%

100%

0%

XII

100%

60%

100%

100%

100%

100%

40%

XIII

100%

22%

100%

100%

100%

78%

89%

XXI

100%

0%

100%

100%

100%

67%

100%

XXII

100%

100%

100%

67%

100%

100%

0%

XXIII

100%

0%

57%

86%

100%

14%

100%

In de gele vakken staan de eigen observaties binnen de eigen bandbreedte. Voor de andere
gekleurde cellen met daarin 100% geldt dat de waarnemingen van woning A (rijen) binnen de
bandbreedte van B (kolommen) vallen en andersom. Die zijn dus niet onderscheidend ten opzichte
van elkaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor XXIII en XXI. We zien echter ook dat X en XXI niet
onderscheidend zijn van elkaar, maar tegelijkertijd zien we dat XXIII en X licht onderscheidend zijn
van elkaar.
Omdat er in meerdere of mindere mate overlap is tussen alle eengezinswoningen, hebben we in
Figuur 7 de eengezinswoningen ingedeeld op basis van hun karakteristieken.
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BIJLAGE IV: herbouwwaardemodel versus model gemeente
Model gemeente minder precies dan de herbouwwaardemeter
De herbouwwaardemeter is een hulpmiddel voor verzekeraars. Onderstaand een overzicht van de
essentie. Het bestaat uit vaste tarieven per woningtype (I tot en met V). Daarbij geldt een
opslagenstelsel voor bouwdelen en kwaliteitsniveaus. Verzekeraars rekenen met kubieke meters.
Figuur 10. Herbouwwaardemeter uit 2015

De methode van de gemeente Amsterdam is gebaseerd op 14 types en gebaseerd op vierkante meters;
we zagen al dat we ze kunnen we clusteren tot vijf types. Zij kennen geen opslagen voor specifieke
kenmerken van de woning. De opslagen die de gemeente hanteert, zijn gekoppeld aan het aantal
vierkante meters, de WOZ-waarde en de buurt.
De gemeente erkent dit zelf ook in haar verantwoordingsdocument over de grondwaardebepaling voor
bestaande erfpachtrechten. Ze stelt dat de oorzaak ligt in het niet beschikbaar zijn van belangrijke data
in de WOZ-administratie. De vraag die je als erfpachter dan terecht stellen of het redelijk en zorgvuldig
is dat de gemeente dan toch een waarde toekent aan bezit van een ander, om zo een de eigen
grondwaarde te bepalen.

Gemeente schat te hoog bij kleine oppervlaktes
In het document De grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten lezen we op pagina 43:
Voor studentenwoningen en bejaardenwoningen zijn ook herbouwkosten toegewezen aan
woningen tussen 30 en 25 m², aangezien kleinere woningen veel voorkomen bij dit woningtype.
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De herbouwkosten per m² voor deze kleinere woningen zijn in overleg met een
bouwkostenadviseur gelijkgesteld aan de bouwkosten van woningen van 30 m². Het toepassen
van de bepaalde formule zou leiden tot exceptioneel hoge en daarmee onrealistische
bouwkosten.
Het is onduidelijk wat het criterium is geweest voor “exceptioneel hoge” bouwkosten en waarom de
grens precies bij 30 m2 ligt. Vermoedelijk, maar nu gaan we speculeren, leidde dit tot een
herbouwwaarde die boven de WOZ uitstak.

Gemeente schat te laag bij grotere oppervlaktes
Aan de hand van een aantal voorbeelden van grote woningen laten we zien dat de herbouwwaarde
volgens de gemeente te laag is.
Voorbeeld 1: zelfbouwwoningen IJburg
Als je naar de BSQ interactieve kaart van de gemeente gaat, kan je met je muis bewegen over een
straat en dan lichten de huizen op die vermoedelijk in dezelfde groep staan. In dit geval gaat dat om
woningen op Steigereiland in IJburg.
Figuur 11. Woningen Steigereiland ingedeeld naar BSQ.

In dit geval zitten in één groep: 15 zelfbouwwoningen met jaarlijkse erfpacht en 27 projectwoningen
met voor 50 jaar afgekochte erfpacht. Het hele blok heeft een BSQ van 35% bij overstap.
Voor de 15 zelfbouwwoningen hebben we de herbouwkosten berekend op vier verschillende
manieren:
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▪
▪
▪
▪

De herbouwkosten op basis van de BSQ;
De herbouwkosten op basis van de onderliggende parameters van de huizen;
De berekening volgens de herbouwwaardemeter
De werkelijk gemaakte kosten door de eerste bewoners (2008-2010) waarbij cijfers zijn opgehoogd
met de bouwkostenindex.

Hieronder staan de resultaten:
Tabel 9. Basisgegevens.

Tabel 10. William Barlowlaan zelfbouw woningen (oneven nummers).

De gemiddelde bouwkosten liggen voor deze woningen liggen tussen de €500.000 en €600.000,
afhankelijk van het aantal verdiepingen en de bouwkwaliteit. De meeste woningen hebben een
oppervlakte van tussen de 200 m2 en 220 m2 en een inhoud van 750 m3 tot 900 m3. In de buurt staan
zeker 100 soortgelijke woningen. Ook in andere bouwblokken hebben bewoners soortgelijke bedragen
uitgegeven.
Met de herbouwwaarde van de gemeente kan met geen mogelijkheid een individueel huis (eigen
architect, eigen bouwbedrijf) worden neergezet. Navraag bij een fractievoorzitter in het huidige
bestuur leverde de volgende reactie op:
“Het feit dat alle grondwaarden modelmatig worden berekend, maakt dat individuele
kenmerken geen rol spelen. Dat is natuurlijk frustrerend als je precies diegene bent die
modelmatig benadeeld wordt, maar zoals je weet past alleen het gemiddelde exact op het
model.”

Met zoveel woorden erkent de goed geïnformeerde fractievoorzitter dus dat de modelmatige
grondwaardeberekening kan leiden tot benadeling van individuele gevallen.
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Voorbeeld 2: historische boven- of benedenwoning
Van een historische bovenwoning in het centrum van Amsterdam blijkt de BSQ bij overstap 48% te
zijn. Een gespecialiseerde taxateur heeft de herbouwwaarde van deze woning met een oppervlakte
van 234 m2 bepaald. De herbouwwaarde komt uit op bijna €275.000 hoger dan de gemeente berekent.
Tabel 11. Gegevens voor historische bovenwoning o.b.v. gemeentelijke data en eigen data.

Soortgelijke panden met een dergelijke oppervlakte laten hetzelfde beeld zien.
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Gebruikte formules voor het bepalen van het voorspellingsinterval van niet lineaire modellen:

Gebruikte formule voor het bepalen van het voorspellingsinterval van lineaire modellen:
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