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Inleiding 

Het doel van deze thesis is het bestaande onderzoek over het effect van terroristische 

aanslagen aan te vullen. De impact van terroristische aanslagen op de verschillende markten 

is veelvuldig onderzocht. Echter, onderzoek ontbreekt over het effect van een opeising van 

een terroristische aanslag door een terreurgroep. In deze thesis, wordt deze hypothese 

onderzocht. Daarnaast wordt er ook nagegaan of het aantal, al dan niet dodelijke 

slachtoffers enige invloed heeft op het effect op de financiële markten. De terreurgroepen, 

waarvan de aanslagen in dit onderzoek geïncorporeerd worden zijn de ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna) en de IRA (Irish Republican Army). 

In het eerste deel van deze thesis wordt er een overzicht gegeven van de bestaande 

literatuur over terrorisme. Aangezien er nog geen specifiek onderzoek is gebeurd naar de 

hierboven vermelde onderzoeksvraag, is er voor gekozen om een overzicht te geven van de 

verschillende effecten van terrorisme. Achtereenvolgens worden de volgende effecten 

besproken: algemene kostprijs van terrorisme, effect van terrorisme op de financiële 

markten, effect van terrorisme op de internationale handel en het effect van terrorisme op 

macro-economische variabelen. Het effect van terrorisme op de financiële markten wordt 

verder onderverdeeld in algemeen onderzoek naar het effect op de aandelenmarkten, het 

effect van de aanslagen van 11 september 2001, effect van de aanslagen in Madrid en 

Londen, effect van ‘binnenlandse’ terreurgroepen, het effect op specifieke industrieën, de 

reactie van de markten doorheen de tijd en de invloed van de variabelen van een aanslag. 

De literatuurstudie wordt afgerond met een korte beschrijving van de twee terroristische 

organisaties. 

Het tweede deel van deze studie omvat de verschillende delen van het empirisch onderzoek. 

In het eerste hoofdstuk wordt de methodologie besproken aan de hand van de 

opportuniteit, de data, de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethodes. De eerste 

hypothese die wordt nagegaan, is of er een verschil in effect is tussen een opgeëiste en een 

niet-opgeëiste aanslag. Vervolgens wordt het effect van het aantal slachtoffers op het effect 

van een aanslag op de aandelenmarkten onderzocht. Ten slotte wordt er nagegaan of er een 

verschil in effect is voor het aantal slachtoffers tussen de opgeëiste en de niet-opgeëiste 
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aanslagen. Ten einde deze hypotheses te testen, wordt er eerst een selectie van aanvallen 

per terroristische organisatie gemaakt. Vervolgens wordt het effect van deze aanslagen 

geanalyseerd aan de hand van een event study. De abnormal returns van de twee groepen 

worden dus met elkaar vergeleken. Tot slot wordt het effect van het aantal slachtoffers en 

van de opeising van een aanslag nagegaan aan de hand van verscheidene regressie-analyses. 

Het tweede hoofdstuk bespreekt de onderzoeksresultaten van de selecties van de 

aanslagen, de event study en de regressie-analyses. De conclusies van dit onderzoek zijn ten 

slotte terug te vinden in hoofdstuk drie. 
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 Deel I: Literatuurstudie 

 

Inleiding 

In de onderstaande literatuurstudie wordt er een overzicht gegeven van de verschillende 

effecten van het terrorisme. De algemene kostprijs van het terrorisme wordt eerst 

besproken.  

Vervolgens komen de effecten van het terrorisme op de financiële markten aan bod. Als 

gevolg van de grote verscheidenheid aan onderzoeken naar deze effecten, wordt dit tweede 

hoofdstuk verder onderverdeeld. Eerst wordt het algemeen onderzoek naar de effecten van 

terrorisme op de  aandelenmarkten onderzocht. Hieruit blijkt onder meer dat het effect van 

terrorisme afhankelijk is van het land, waarin de aanslag is gepleegd (Johnston en Nedelscu, 

2005, Arin, Ciferri en Spagnolo, 2008 en Karolyi en Martell, 2006). Vervolgens wordt het 

onderzoek naar het effect van de Al Qaida-aanslagen van 11 september 2001 besproken. De 

aanslagen hadden een negatief effect op de returns van de aandelenmarkten (o.a. Chen en 

Siems, 2004 en Maillet en Michel, 2005) en op het sentiment van de beleggers (o.a. Glaser 

en Weber, 2005 en Mullins en Garvey, 2010). Daarnaast hadden de aanslagen een verhoging 

van de volatiliteit tot gevolg (Nikkinen et al., 2008). Vervolgens wordt het effect van de 

aanslagen in Londen en Madrid besproken. Het effect op de returns verschilt voor de twee 

aanslagen (Kollias, Papadamou en Stagiannis, 2010). Anderzijds hebben de twee aanslagen 

een negatief effect op het sentiment van de beleggers (Nikkinen en Vähämaa, 2010). De 

vierde onderverdeling betreft het effect van de aanslagen van binnenlandse terreurgroepen. 

Uit het onderzoek van Abadie en Gardeazabal (2001) en Barros en Gil-Alana (2009) blijkt dat 

de aanslagen van de ETA een negatief effect hebben op het Baskenland. Uit de onderzoeken 

naar het effect van terrorisme op het toerisme en de luchtvaartindustrie, blijkt dat 

terreurdaden een negatief effect hebben op de beide industrieën (o.a. Abadie en 

Gardeazabal, 2003 en Drakos, 2004). De voorlaatste onderverdeling betreft de reactie van de 

markten over de tijd heen. Uit de onderzoeksresultaten van Kollias et al. (2010) blijkt dat 

deze reactie niet veranderd is doorheen de jaren.  
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Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een kort overzicht van de studies naar de invloed van de 

variabelen van een aanslag. De resultaten van onder meer Eldor en Melnick (2004) en 

Eckstein en Tsiddon (2004) duiden op een negatief effect van het aantal slachtoffers. 

In hoofdstuk vier en vijf wordt achtereenvolgens het effect van terrorisme op de 

internationale handel en op de macro-economische variabelen besproken. 

De literatuurstudie wordt afgerond aan de hand van een kort overzicht van twee 

terroristische organisaties, met name de ETA en de IRA. 
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Hoofdstuk 1: Terrorisme  

1. Algemene kostprijs van het terrorisme 

Terreurdaden zijn onverwachte gebeurtenissen die het economische leven grondig kunnen 

verstoren. Naast de materiële schade, zoals het beschadigen van infrastructuur, kan er ook 

sprake zijn van slachtoffers en een verhoogd gevoel van onveiligheid en onzekerheid.  

Uit onderzoek van Addison (2002) blijkt dat het terrorisme een impact heeft op de financiële 

ontwikkeling van het land, waar de terreur wordt gepleegd. Terreuraanslagen veroorzaken 

(1°) een vrees voor inflatie, waardoor de plaatselijke munt aan vertrouwen inboet. (2°) een 

verschuiving van risicovolle naar meer stabiele beleggingen, zoals goud. (3°) een verscherpte 

controle op het financiële systeem. 

Tijdens de laatste decennia is er een verschuiving opgetreden inzake de terroristische 

doelwitten. Terwijl de terroristische aanslagen voorheen vooral betrekking hadden op 

militaire doelen, worden de laatste decennia vooral burgerlijke doelen geviseerd. Johnston 

en Nedelscu (2005) stellen vast dat, sinds 1998, ‘business-activiteiten’ de meest 

geprefereerde doelwitten zijn.  

 

Johnston en Nedelscu (2005) onderscheiden drie economische gevolgen. (1°) De directe 

economische kosten van terrorisme op korte termijn. Deze kosten doen zich voor 

onmiddellijk na een aanslag en staan in verhouding tot de intensiteit en de grootte van de 

aanslag. Zo bijvoorbeeld het herstel aan de beschadigde infrastructuur. Bij de aanslag op de 

WTC torens bedroegen deze kosten $27.2 biljoen, ongeveer 0.25% van het jaarlijkse US GDP 

(Brück en Wickström, 2004). (2°) De indirecte kosten van het terrorisme op middellange 

termijn. Indirecte kosten duiden op een verlies aan vertrouwen van zowel de consument als 

de investeerder. Dit ‘verlies’ kan een verschuiving van consumeren naar sparen veroorzaken 

en zo de economie, al dan niet wereldwijd, negatief beïnvloeden. (3°) De negatieve gevolgen 

van het terrorisme voor de productiviteit op lange termijn. Deze gevolgen worden 

veroorzaakt door hogere transactiekosten omwille van de genomen veiligheidsmaatregelen, 

de verhoogde verzekeringspremies evenals andere preventieve maatregelen. 
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Hoofdstuk 2: Effect van het terrorisme op de financiële 

markten  

1. Het effect van het terrorisme op de aandelenmarkten 

De productenprijzen op de financiële markten worden onder meer bepaald door het 

toekomstperspectief dat aan de beleggers wordt geboden. De hoop en de angsten van de 

beleggers weerspiegelen zich in de schommelingen van de individuele aandelenprijs (Karolyi, 

2006). Daarnaast worden aandelenmarkten gekenmerkt door een hoge liquiditeit. Bij het 

vrijkomen van informatie over een terroristische aanslag, zijn beleggers geneigd om de 

aandelenmarkten te verlaten en op zoek te gaan naar meer stabiele beleggingen. 

Terroristische aanslagen kunnen namelijk een negatieve invloed hebben op de te verwachte 

winst en op de risico premie van de aandelen. De verwachte winst zal dan ook lager zijn 

wanneer er, als gevolg van de aanslagen, verhoogde veiligheidsmaatregelen moeten worden 

genomen, omdat deze extra maatregelen de productiekosten verhogen en, als gevolg van de 

angst bij investeerders, de vraag vermindert. Tevens kan de risicopremie verhogen indien de 

terreurdaden resulteren in een grotere onzekerheid inzake de toekomst van bepaalde 

bedrijven. 

Een aantal auteurs hebben onderzoek verricht naar de gevolgen van de terroristische 

aanslagen op de financiële markten, dit onderzoek spitst zich hoofdzakelijk toe op de Al 

Qaida-aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten of op de drie grote Al 

Qaida-aanslagen, met name de aanslagen in de VS (11 september 2001), Madrid (11 maart 

2004) en Londen (7 juli 2005). Hoewel de dataset van dit onderzoek geen aanslagen van Al 

Qaida bevat, werd er volledigheidshalve toch voor geopteerd om een overzicht te 

verstrekken van deze onderzoeksbevindingen. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de effecten van het terrorisme op de 

aandelenmarkten, zonder daarbij het effect van de drie grote aanslagen van Al Qaida na te 

gaan. Vervolgens wordt het effect van de Al Qaida-aanslagen van 11 september 2001 in de 

Verenigde Staten besproken, gevolgd door de resultaatbesprekingen van het onderzoek naar 

de effecten van de aanslagen in Madrid en Londen. De effecten van deze drie Al Qaida-

aanslagen worden apart besproken, omwille van het unieke karakter van deze aanslagen.  
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Omwille van het uitzonderlijk karakter van deze aanslagen is het immers moeilijk om deze 

aanslagen en hun effecten op de financiële markten met de andere terreurdaden te 

vergelijken. Daarna wordt het effect van aanslagen van binnenlandse terreurgroepen 

besproken, gevolgd door een bespreking van het effect op bepaalde industrieën, zoals het 

toerisme en de luchtvaart. Vervolgens wordt er een beknopt overzicht gegeven van de 

reacties van de markten op een terroristische aanslagen over de tijd heen. Tot slot wordt er 

besproken wat de invloed is van de determinanten van een terreurdaad. 

1.1. Algemeen onderzoek naar de effecten van het terrorisme op de 

aandelenmarkten 

 

1.1.1. Vergelijking met het effect van natuurrampen 

Een terroristische aanval vertoont vele gelijkenissen met natuurrampen. In beide gevallen is 

er sprake van potentieel verlies, dat wereldwijd de economie kan aantasten. Er zijn echter 

ook enkele verschillen. Zo doen natuurrampen zich onopzettelijk voor en zijn ze bovendien 

moeilijk te voorspellen of te voorkomen. Daden van terreur daarentegen vertonen een 

strategisch opzet. Uit onderzoek van Chesney, Reshetar en Karaman (2010) en Brounrn en 

Derwall (2010) blijkt dat het effect op de aandelenmarkt1 van een terroristische aanslag en 

van een natuurramp van elkaar verschilt. In beide gevallen is er sprake van uitzonderlijke 

negatieve returns (AR), echter het moment waarop deze voorkomen, is verschillend. Bij een 

terroristische aanslag worden de negatieve ‘abnormal returns’ gemeten op de event-day en 

nemen deze af in de post-event window. Bij een natuurramp daarentegen komen deze 

negatieve abnormal returns vooral voor in de post-event window. Aanvullend op dit 

onderzoek, hebben Chesney et al. (2010) ook het effect nagegaan van terroristische 

aanslagen op de aandelenindices van bepaalde industrieën, zoals de toeristische-, de 

luchtvaart-, de olie- en gas-, de verzekerings- en de bankensector. Omwille van de negatieve 

impact van een terroristische aanslag op deze indices wordt het afgeraden om in de 

aandelen van deze industrieën te investeren.  

 

                                                 
1
 Chesney, Reshetar en Karaman (2010) hebben eveneens het effect van het terrorisme op de obligatie- en 

grondstoffenmarkt en het effect van de financiële crashes onderzocht. 
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1.1.2. Volatiliteit en rendement 

Er is sprake van hoge volatiliteit wanneer de aandelenkoersen onderhevig zijn aan hevige 

prijsschommelingen. Volatiliteit is dus een graadmeter voor het sentiment van de belegger. 

Een terroristische aanslag kan een negatief sentiment bij de beleggers veroorzaken en kan 

dus ook een verhoging van de volatiliteit veroorzaken. Deze relatie wordt bevestigd in het 

onderzoek van Arin et al. (2008). De auteurs hebben in zes landen (Indonesië, Israël, Spanje, 

Turkije, Thailand en het Verenigd Koninkrijk) onderzocht of er een oorzakelijk verband 

bestaat tussen een terroristische aanslag en de volatiliteit en het rendement van de 

markten. De aanwezigheid van een dergelijk verband wordt gemeten op basis van het 

gemiddelde en de variantie van het rendement van de aandelen. Tevens wordt er gebruik 

gemaakt van een time-series framework om het effect op het beleggerssentiment na te 

gaan. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de zes landen, ook al zijn de reacties van de 

landen op terrorisme verschillend, er het verwachte statistisch significant oorzakelijk 

verband is en dit zowel inzake het rendement als inzake de volatiliteit. Daarnaast toont dit 

onderzoek ook aan dat de volatiliteit van de terreurindex (TER)2 een effect heeft op het 

rendement van de markt. Dit effect is echter wel geringer in Spanje en het Verenigd 

Koninkrijk, de enige twee Europese landen in de dataset. In deze landen herstelt de markt 

zich sneller van terroristische daden. De variatie in de grootte van het effect van het 

terrorisme op de financiële markten tussen de verschillende landen, is te verklaren op basis 

van het vermogen van de bevoegde instanties (bijvoorbeeld de nationale banken) om de 

schok, die eigen is aan een terreuraanslag, op te vangen. Uit de onderzoeksresultaten van 

deze dataset, blijkt dat dit vermogen in de Westerse landen het grootst is. Deze bevindingen, 

worden bevestigd door de onderzoeksresultaten van Johnston en Nedelscu (2005) en Karolyi 

en Martell (2006). Johnston en Nedelscu (2005) tonen aan dat de effecten van het 

terrorisme groter zijn bij opkomende markten. Karolyi en Martell (2006) hebben de impact 

van het terrorisme op aandelenprijzen onderzocht en kwamen tot de vaststelling dat de 

verliezen veroorzaakt door terreur kleiner zijn wanneer de aanslagen worden gepleegd in 

rijkere en meer democratisch gestructureerde landen. 

                                                 
2
 TER-index = ln(e+ aantal gewonden + aantal doden)  



9 

 

1.1.3. Sentiment van de belegger 

Zoals eerder werd vermeld, heeft een terroristische aanslag een negatieve impact op het 

beleggerssentiment. Dit effect kan zich uiten in het wijzigen en het uitstellen van 

beleggingen. De onderzoeksbevindingen van Levy en Galili (2005) bevestigen het feit dat 

individuele beleggers hun financiële activiteiten daardoor effectief uitstellen. In tegenstelling 

tot eerdere onderzoeken, worden hier de beleggingen van 3000 Israëlische gezinnen in 

ogenschouw genomen. Op basis van dit empirisch onderzoek blijkt dat terrorisme een 

significant negatief effect heeft op de aandelenhandel. Dit effect kan het bereik van 

risicospreiding via imperfect gecorreleerde aandelen beperken. De reden waarom gezinnen 

terughoudend zijn om handel te voeren, kan volgens de auteurs psychologisch worden 

verklaard. Een terroristische aanslag gaat bijvoorbeeld gepaard met een verhoging van het 

onveiligheidsgevoel en toekomstvrees. Die angst zal de risico-inschatting sterk beïnvloeden. 

Beleggers die de toekomst vrezen zullen dan ook minder geneigd zijn om risico’s te nemen 

en zullen dus proberen om beleggingen zo veel mogelijk uit te stellen, waardoor de handel in 

aandelen afneemt. Wanneer er wordt uitgegaan van de assumptie van efficiënte financiële 

markten, kan er gesteld worden dat het terrorisme leidt tot een suboptimaal handelsniveau, 

waarbij de beleggingen onvoldoende gediversifieerd zijn. Er kan zodoende geconcludeerd 

worden dat terrorisme een effect heeft op de activiteiten van de individuele belegger, wat 

resulteert in minder verhandelde aandelen. De grootorde van deze verlaagde 

aandelenhandel is evenwel afhankelijk van de grootte, intensiteit van de terroristische 

aanslag. 

1.2. Het effect van de Al Qaida-aanslagen van 11 september 2001 

 

1.2.1. Inleiding 

In dit deel wordt er een overzicht gegeven van de literatuur die zich focust op het effect van 

de Al Qaida-aanslagen van 11 september 2001. Het gaat dus over onderzoeken die deze 

aanslagen hebben geïncorporeerd in hun dataset of zich specifiek richten op het effect van 

deze aanslagen. De reden waarom er een onderscheid gemaakt wordt, is te zoeken in het 

relatief uitzonderlijk karakter van deze aanslagen. De intensiteit van deze terreurdaden en 

het aantal te betreuren slachtoffers, maakt het immers moeilijk om deze aanslagen met 
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andere terreurdaden te vergelijken. Indien de financiële markten op dezelfde manier zouden 

reageren als bij eerdere terroristische aanslagen dan zou er prijsvolatiliteit moeten optreden 

bij financiële producten, zoals aandelen etc. Aangezien de terroristen bij het plegen van de 

aanslagen van 11 september 2001 gebruik maakten van vliegtuigen, zou men kunnen 

verwachten dat dit in eerste instantie negatief afstraalt op de luchtvaart- en de toerisme-

industrie. 

 

1.2.2. Returns en herstel 

Uit het onderzoek van de reeds vermelde terroristische aanslagen, blijkt dat de terroristische 

activiteiten een negatieve impact hebben op de aandelenmarkten, wat relatief snel wordt 

geremedieerd in landen die over voldoende performante instanties beschikken, om een 

dergelijke schok op te vangen (zie supra p.8). 

Uit onderzoek van Chen en Siems (2004), Maillet en Michel (2005), Charles en Darné (2006), 

Johnston en Nedelscu (2006), Nikkinen, Omran, Sahlström en Aijo (2008) en Richman, Santos 

en Barkoulas (2005) blijkt, dat de grote aandelenmarkten wereldwijd een negatief effect 

hebben ondervonden van de aanslagen van 11 september 2001. 

 

De meningen zijn echter wel verdeeld over de snelheid waarmee deze markten zich hebben 

hersteld. De stelling dat de Westerse, en in dit geval de Amerikaanse, aandelenmarkten zich 

relatief snel herstellen na een terreurdaad (Arin et al. 2008), wordt bevestigd door Lenain, 

Bonturi en Koen (2002), Nikinnen et al. (2005), Chen en Siems (2004), Richman, Santos en 

Barkoulas (2005), Makinen (2002) en Johnston en Nedelscu (2005). Charles en Darné (2006) 

onderschrijven die stelling echter niet. Uit hun onderzoek blijkt immers dat de 

aandelenmarkten zowel een tijdelijke als een permanente schok hebben ondergaan. 

 

Volgens Chen en Siems (2004) is het snelle herstel van de Amerikaanse kapitaalmarkten te 

wijten aan de door de Amerikaans nationale bank (The Federal Reserve) gevoerde politiek. 

De bank slaagde er immers in om, na de aanslagen van 11 september 2001 voldoende 

liquiditeit te verschaffen aan de financiële sector. Daarnaast onderstrepen de auteurs ook 

het belang van een gezonde en stabiele financiële sector, aangezien deze de liquide 

middelen verder verdeelt. 
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Uit het onderzoek van Richman et al. (2005), blijkt dat 28 van de 33 landen3 een significante 

negatieve korte termijn effect op de aandelenmarkt ondervinden. Bij de aandelenmarkten 

van tien4 van deze landen, met name bij de opkomende economieën, wordt er eveneens een 

verhoging van het systematisch risico waargenomen. Deze verhoging duidt op de 

aanwezigheid van negatieve, blijvende lange termijn effecten die voortvloeien uit de 

aanslagen van 11 september 2001. De grote kapitaalmarkten zoals de Verenigde Staten, 

Japan, Rusland en de grote Europese economieën, ondervonden echter geen significante 

verhoging van het systematisch risico. De reden hiervoor moet volgens de auteurs gezocht 

worden in de richting van de veerkracht, de weerstand en de flexibiliteit van deze 

kapitaalmarkten.  

Het onderzoek van Makinen (2002) legt eveneens de oorzaak van de afwezigheid van 

effecten op lange termijn bij de veerkracht van de Amerikaanse economie en de financiële 

markten.  

De verklaring die Johnston en Nedelscu (2005) geven voor het snelle herstel van de 

Amerikaanse aandelenmarkt, betreft de aanwezigheid van gediversifieerde, liquide en 

gezonde financiële markten, die in staat zijn om de negatieve effecten van terroristische 

aanslagen het hoofd te bieden. Bovendien benadrukken Johnston en Nedelscu (2005) het 

belang van een flexibele en competente overheid. In die hoedanigheid speelt de nationale 

bank, The Federal Reserve, uiteraard een grote rol.  

Het is dan ook overduidelijk dat al deze verklaringen voor het snelle herstel van de 

Amerikaanse markten in elkaars verlengde liggen. 

 

Charles en Darné (2006) zijn de enige onderzoekers die het snelle herstel van de 

aandelenmarkten betwisten. De auteurs hebben nagegaan of de terroristische aanslagen 

van 11 september 2001, abnormal returns hebben gecreëerd en of deze van tijdelijke of van 

permanente aard waren. De abnormal returns worden gemeten via een outlier detection 

methodology. Daarbij wordt geprobeerd om de schok die wordt veroorzaakt te linken met 

de aanwezigheid van outliers. Uit de aanwezigheid van abnormal returns blijkt dat de 

                                                 
3
 De Verenigde Staten, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Canada, Mexico, Spanje, 

Brazilië, India, Zuid-Korea, Nederland, Australië, Taiwan, Rusland, Zwitserland, België, Oostenrijk, Noorwegen, 
Hong Kong, Turkije, Thailand, Israël, Egypte, Singapore, Maleisië en de Filippijnen. 
4
 Italië, Denemarken, België, Nederland, Spanje, Noorwegen, Oostenrijk, Australië, Singapore en India. 
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aandelenmarkten in gevolge de terroristische aanslagen, een grote schok hebben 

ondergaan, en dit zowel tijdelijke als permanente.  

Bijgevolg contrasteren deze onderzoeksresultaten met de bevindingen van de reeds 

vermelde auteurs, die van oordeel zijn dat het effect van de aanslagen van tijdelijke en dus 

van voorbijgaande aard is. 

 

Tot slot werd er ook nagegaan of het negatieve effect van de aanslagen van 11 september 

2001 op de Amerikaanse aandelenmarkten, zich eveneens doorzette naar ander 

aandelenmarkten. Uit het onderzoek van Hon, Strauss en Yong (2004) blijkt dat dit wel 

degelijk het geval was. De auteurs hebben gebruik gemaakt van een GARCH-model om na te 

gaan of er in 25 economieën al dan niet een ‘besmetting’ heeft plaatsgevonden in een 

periode van drie tot zes maanden na de aanslagen van 11 september 2001. Het GARCH- 

model meet de reactie van de internationale aandelenmarkten op de schok, veroorzaakt 

door de aanslagen, en dit zowel voor als na 11 september. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 

dat, gedurende drie tot zes maanden na de aanslagen van 9/11, vooral de Europese 

aandelenmarkten, sterker hebben gereageerd op schokken in Amerikaanse aandelenmarkt. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat internationale diversificatie in de periodes direct 

volgend op terroristische aanslagen minder interessant is. 

 

1.2.3. Volatiliteit  

 Uit het onderzoek van Arin et al. (2008) bleek dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen 

een terroristische aanslag en de volatiliteit evenals het rendement van aandelenmarkten (zie 

supra p.8). Aldus zou men een verhoging van de volatiliteit en een verlaging van het 

rendement moeten kunnen waarnemen na de aanslagen van 11 september 2001.  

 

De aanwezigheid van dit verband, na de aanslagen van 9/11, werd bevestigd door Nikkinen 

et al. (2008). Deze auteurs hebben het effect van de aanslagen op het rendement en de 

volatiliteit van 53 aandelenmarkten op korte termijn5 onderzocht.  

De bekomen onderzoeksresultaten bevestigen het oorzakelijk verband. Op korte termijn is 

er sprake van een significant negatief rendement en een verhoging van de volatiliteit inzake 

                                                 
5
 De volatiliteit werd berekend over periodes van 6,3 en 1 maand en 10 en 5 dagen. 



13 

 

de aandelen. De ontwikkelde en de Europese markten vertoonden de hoogste volatiliteit, 

waaruit kan worden afgeleid dat de aanslagen van 11 september 2001 een grotere impact 

hadden op deze markten. Na de aanslagen herstelden deze markten zich evenwel snel. 

 

1.2.4. Sentiment van de belegger 

Eerder werd reeds gesteld dat een terreurdaden een negatieve impact hebben op het 

sentiment van de belegger. Uit onderzoek van Burch, Emery en Fuerst (2003), Glaser en 

Weber (2005), Mullins en Garvey (2010), Nikkinen en Vähämaa (2010) en Nikkinen et al. 

(2008) blijkt dat ook de aanslagen van 11 september 2001 dit effect teweegbrachten. De 

variabelen, aan de hand waarvan de verandering van het sentiment van de belegger 

gemeten wordt, verschillen evenwel onderling. 

 

Burch et al. (2003) hebben het effect op het beleggerssentiment onderzocht aan de hand 

van ‘discounts’ op de intrinsieke waarden van de beleggingsfondsen. Uit hun 

onderzoeksresultaten blijkt dat deze discounts aanzienlijke verslechterden na de aanslagen. 

Aangezien deze variabele het sentiment van de kleine belegger weerspiegelt, komen de 

auteurs tot de conclusie dat de aanslagen een negatief effect hadden op het 

beleggerssentiment. 

Glaser en Weber (2005) komen tot dezelfde conclusie op basis van de verwachtingen van de 

volatiliteit van de beleggers. Uit hun onderzoek blijkt immers dat er een verhoging van deze 

verwachtingen was waar te nemen na de aanslagen.  

Het negatieve effect van de aanslagen op het sentiment wordt in het onderzoek van 

Nikkinen et al. (2008) aangetoond door de toegenomen aankoop van put opties. Deze 

verhoging duidt erop dat de investeerders een daling verwachten op aandelenmarkten. 

Volgens Mullins en Garvey (2010) is Al Qaida erin geslaagd het onzekerheidsgevoel te 

versterken door de terroristische aanslagen te plegen in het Midden-Oosten. 

Ten slotte heeft het onderzoek van Nikkinen en Vähämaa (2010) het negatieve effect op het 

beleggerssentiment bevestigd op basis van de te verwachten waardevermindering van de 

FTSE 100 index en de volatiliteitsverhoging op de aandelenmarkt.  
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1.3. De effecten van de aanslagen in Madrid en Londen 

 

1.3.1. Returns en herstel 

Indien de markten op een vergelijkbare manier zouden reageren als naar aanleiding van de 

aanslagen van 11 september 2001, dan verwachten we negatieve abnormal returns, gevolgd 

door een relatief snel marktherstel, aangezien Spanje en het Verenigd Koninkrijk als grote 

economieën worden beschouwd. 

 

Kollias, Papadamou en Stagiannis (2010) hebben deze twee assumpties getoetst aan de hand 

van een event study en een GARCH-model. Uit de resultaten blijkt dat beide terreurdaden 

een verschillend effect sorteerden op de aandelenmarkten.  

Naar aanleiding van de aanslag in Madrid werden er negatieve abnormal returns gemeten 

voor de meerderheid van de sectoren in de Spaanse markten. Dit was echter niet het geval 

bij de aanslag in Londen. Daarenboven herstelden de markten in het Verenigd Koninkrijk zich 

sneller dan de Spaanse. De reden hiervoor kan, volgens de auteurs gezocht worden in het 

verschil in grootte, structuur en liquiditeit van de beide markten. Er zijn echter ook nog 

andere mogelijke verklaringen. Zo heeft de Bank of England twee dagen na de aanslag in 

Londen bekend gemaakt dat ze een rampenplan had ontwikkeld teneinde de handel op de 

Engelse financiële markten te verzekeren. Hoewel het effect op beide markten dus enigszins 

verschilde, kan men toch stellen dat beide aanslagen enkel een tijdelijke impact hebben 

gehad op de return en de volatiliteit (Kollias et al., 2010). 

 

1.3.2. Sentiment van de belegger 

Het onderzoek van Nikkinen en Vähämaa (2010) incorporeerde niet alleen de aanslagen in 

Madrid en Londen in hun dataset, maar ook de aanslagen van 11 september in New York en 

Washington. Het doel van hun onderzoek was het effect van het terrorisme te onderzoeken 

op het sentiment van de aandelenmarkten. Dit effect werd onderzocht door zich te focussen 

op het gedrag van de expected probability density functions van de FTSE 100 index ingevolge 

deze aanslagen. De auteurs maken daarbij gebruik van de optieprijzen om een time series uit 

de functies van de FTSE 100 index te halen, teneinde daarna de bewegingen in deze time 
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series te kunnen analyseren. Als gevolg van de 3 aanslagen kon er een neerwaartse evolutie 

gedetecteerd worden van de te verwachten waarde van de FTSE 100 index evenals een 

significante verhoging van de spreidingsverwachtingen. De volatiliteit verhoogde dagelijks 

ingevolge de 3 aanslagen, wat wijst op een verhoging van de onzekerheid op de 

aandelenmarkten.  

 

1.4. De effecten van aanslagen van binnenlandse terreurgroepen 

 

1.4.1. Inleiding 

De aanslagen van terreurgroepen zoals de ETA, het IRA en de Palestijnse activisten beperken 

zich tot een welbepaald geografisch gebied. Hun tactiek verschilt van groepen zoals Al Qaida, 

die wereldwijd opereren om hun eisen kracht bij te zetten. De gevolgen voor een markt die 

jaarlijks meerdere aanslagen van dezelfde terreurgroep moet verwerken, zullen dan ook 

anders zijn dan voor bijvoorbeeld de Amerikaanse financiële markt na de aanslagen van 11 

september 2001. 

 

1.4.2. Effect van aanslagen op lange termijn 

Men zou kunnen verwachten dat wanneer een financiële markt jarenlang geconfronteerd 

wordt met terroristische aanslagen, deze hiertegen beter bestand is. 

Deze stelling werd onderzocht door Eldor en Melnick (2004). De auteurs gingen na of de 

jarenlange stroom van Palestijnse terreuraanslagen de Israëlische aandelen- en 

wisselkoersmarkt al dan niet ongevoelig heeft gemaakt voor deze terreur. In tegenstelling 

tot wat werd verwacht, blijkt uit het onderzoek dat noch de wisselkoersmarkt, noch de 

aandelenmarkt ongevoelig zijn geworden voor de terroristische aanslagen. Men kwam wel 

tot de conclusie dat de aandelen- en wisselkoersmarkt efficiënt werkten ten tijde van de 

Palestijnse terreuraanslagen. 
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1.4.3. Effect op de getroffen regio 

Het effect van de terreuraanslagen van de ETA in het Baskenland werd onderzocht door 

Abadie en Gardeazabal (2001) aan de hand van een event study. Hun onderzoek wijkt af van 

dat van de vorige onderzoeken, in die zin dat ze gebruik maakten van een synthetische 

controle regio. Deze regio werd gecreëerd door het combineren van verschillende regio’s, 

die qua economische karakteristieken veel gelijkenissen vertonen met het Baskenland voor 

1970. Deze synthetische regio wordt vervolgens vergeleken met het echte Baskenland. Op 

deze manier hoopte men het effect van de terreur in Baskenland en van het staakt-het-

vuren van de ETA te kunnen onderzoeken. Zoals kon worden verwacht heeft het conflict een 

significante negatieve economische impact van om en bij de 10% op het GDP van het 

Baskenland, dit in vergelijking met de synthetische controleregio. Anderzijds wordt 

opgemerkt dat het effect van de aanslagen relatief klein is in de rest van Spanje. 

 Indien er een geloofwaardig staakt-het-vuren wordt afgekondigd, zouden de aandelen van 

bedrijven die actief zijn in Baskenland een positief effect moeten vertonen. Bij een efficiënte 

werking van de financiële markt zijn de prijzen immers een reflectie van alle, beschikbare 

informatie (Fama, 1991). Zodoende kan enkel nieuwe informatie prijsveranderingen 

veroorzaken. Om dit effect na te gaan, werden er twee dummy’s aan het Fama-French drie-

factor model toegevoegd, namelijk goed en slecht nieuws. De resultaten tonen aan dat goed 

nieuws een positief significant effect heeft op de aandelen van de in Baskenland actief zijnde 

bedrijven en vice versa. Opvallend is dat deze onderzoeksresultaten de eerdere conclusie 

van Abadie en Gardeazabal bevestigen. Bedrijven die niet actief zijn in Baskenland 

ondervinden namelijk geen significant effect van een staakt-het-vuren. De impact van de 

terreuraanslagen van de ETA blijft dus louter beperkt tot het Baskenland.  

 

Barros en Gil-Alana (2009) hebben eveneens onderzoek verricht naar de effecten van de 

terreurdaden van de ETA zijn. Zij hebben onderzocht welk negatief effect het terrorisme 

heeft op de financiële en economische activiteit in het Baskenland. Hun onderzoek betreft 

meer specifiek de consequenties van de ETA-terreur op de Baskische aandelenmarkt. De 

auteurs maken daarbij gebruik van de dagelijkse data van de Baskische aandelenmarkt index 

en van een regressie model, waarbij de Spaanse aandelenmarkt index en een index voor 

geweld gebruikt worden als zwakke, exogene factoren. Uit de resultaten blijkt dat geweld de 
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returns van de aandelenmarkt in de regio significant verlaagt. Men komt tot de conclusie dat 

daden van geweld die aan terrorisme gelinkt worden een negatieve impact hebben op de 

returns van de aandelenmarkt. Volgens hen is het hoogst waarschijnlijk dat een 

vredesakkoord een positieve impact zou hebben op de markten, een stelling die wordt 

bevestigd door Abadie en Gardeazabal (2001). 

 

1.5. De effecten van aanslagen op luchtvaart en toerisme 

 

1.5.1. Inleiding 

Het effect van een terroristische aanslag op de globale aandelenmarkten werd onderzocht 

en is zodoende bekend: een negatief effect op de returns; herstel dat afhankelijk is van de 

economie van het getroffen land; een verhoging van de volatiliteit; een verlaging van het 

rendement en een negatieve invloed op het sentiment van de belegger.  

Echter, bij een terreurdaad zijn er altijd bepaalde industrieën die zwaarder worden getroffen 

dan andere. De toeristische en luchtvaartindustrie zijn ter zake zeer gevoelig.  

 

1.5.2. Effect op de luchtvaartindustrie 

Drakos (2004), Carter en Simkins (2002) en Ito en Lee (2005) hebben de impact van de 

aanslagen van 11 september 2001 op de vraag en de aandelenreturns in de luchtvaart 

onderzocht en delen de conclusie dat betreffende aanslagen grote, negatieve gevolgen 

hebben gehad voor de luchtvaartindustrie. 

Drakos (2004) bestudeerde het globaal effect van het terrorisme op de luchtvaartaandelen , 

meer bepaald op het risicoprofiel van deze aandelen. Bij de aanslagen van 11 september 

2001 werd er, voor het eerst gebruik gemaakt van vliegtuigen als hulpmiddel voor 

zelfmoordterroristen. Dit staat in schril contrast met eerdere aanslagen waarbij een vliegtuig 

werd gebruikt als doelwit voor, al dan niet terroristisch geïnspireerde, gijzelingen. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat het systematische risico van de zes luchtvaartaandelen 

significant verhoogd was na de aanslagen. Door de verhoging van het systematische risico 

wordt uiteraard ook het risico inherent aan een portfolio die deze aandelen bevat, groter. 



18 

 

Dit kan tot gevolg hebben dat de beheerders van deze portfolio’s voor een verkoop zullen 

opteren, waardoor de prijs van deze aandelen logischerwijze daalt.  

Carter en Simkins (2002) hebben, op basis van een multivariaat regressie model (MVRM), 

getracht een antwoord te verstrekken op de vraag of alle luchtvaartmaatschappijen6 

dezelfde negatieve impact te verwerken kregen na de aanslagen van 9/11 en, indien dit niet 

het geval zou zijn, waaraan de verschillen te wijten zijn. Uit de resultaten van het MVRM-

model blijkt dat iedere luchtvaartmaatschappij, als gevolg van de aanslagen, verliezen heeft 

geleden. De grootorde van de verliezen is evenwel afhankelijk van de ratio cash/totaal 

activa. De luchtvaartmaatschappijen met een kleine ratio kregen de grootste verliezen te 

verwerken omdat gedacht werd dat ze, omwille van hun beperkte liquiditeit, niet 

opgewassen waren tegen deze verliezen. 

 

Het onderzoek van Ito en Lee (2005) focust op de impact van de aanslagen van 9/11, het 

uitvaardigen van strikte veiligheidsvereisten en de vraag naar binnenlandse vluchten in de 

VS. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de vraag significant daalt met 30%, gemeten in 

RPM (revenue passenger miles) en dat de opbrengst eveneens daalt met 7.3%. Deze kleinere 

daling van opbrengst kan worden verklaard door het feit dat vliegtuigtickets vaak op 

voorhand worden gekocht. Daarnaast werd er ook een aanhoudende neerwaartse beweging 

in de vraag van 7.4% gemeten in RPM en van 10% gemeten in opbrengst. De auteurs merken 

op dat het moeilijk is om deze resultaten te vergelijken met andere onderzoeken. Er zijn 

namelijk grote verschillen qua impact tussen de verschillende terreuraanslagen. Ze 

benadrukken dan ook het belang van het maken van een onderscheid tussen de 

verschillende soorten aanslagen, de locatie van de aanslag en het dodental. Ook Drakos en 

Kutan (2003) maken deze bemerking maar dan specifiek voor wat betreft het aantal 

dodelijke slachtoffers. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Carter en Simkins (2002) hebben eveneens het effect van terrorisme onderzocht op de 

vrachtvervoerindustrie. Uit dit onderzoek blijkt dat deze sector, ingevolge de aanslagen, eveneens verliezen  
heeft geleden. De opgelopen verliezen  waren evenwel beperkter in vergelijking tot de verliezen die de  
luchtvaartindustrie leed. 
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1.5.3. Effect op het toerisme 

Uit het onderzoek van Enders en Sandler (1991), Drakos et al. (2003), Bonturi et al. (2002), 

Abadie en Gardeazabal (2003), Raby (2003) en Chesney et al. (2010) blijkt dat het terrorisme 

een negatief effect heeft op toeristische industrie.  

  

In het onderzoek van Drakos en Kutan (2003) werd het effect van de terreurdaden op de 

toeristische industrie nagegaan in Griekenland, Israël en Turkije, waarbij Italië als controle 

variabele fungeerde. Deze onderzoeksresultaten bevestigen de verwachting, dat het 

terrorisme heeft een negatief effect op het toerisme. Daarnaast blijkt dat de intensiteit van 

een aanslag, in dit onderzoek bepaald op basis van het aantal slachtoffers, een significant 

effect heeft op het marktaandeel van de getroffen landen.  

 

 

1.6. Reactie van de markten na verloop van tijd 

Het effect van terreuraanslagen op de aandelenmarkten wordt hierboven uitvoerig 

beschreven. Om de significante karakter van deze onderzoeksbevindingen te bevestigen, 

moeten er echter worden nagegaan of de vastgestelde marktreactie, na verloop van tijd, 

ongewijzigd is gebleven.  

 

Kollias et al. (2010) hebben getracht deze vraag te beantwoorden. Hun onderzoek beperkt 

zich tot het nagaan van de effecten van de terroristische aanslagen over een periode van 25 

jaar op twee verschillende, Europese markten, in casu een kleine aandelenmarkt in Athene 

en een grote aandelenmarkt in Londen. De terroristische aanslagen die in hun event study 

worden geïncorporeerd, bevatten aanslagen van binnenlandse en internationale 

terreurgroepen. De door hen bekomen onderzoeksresultaten laten niet toe, inzake de twee 

onderzochte aandelenmarkten, een duidelijk patroon te detecteren. De auteurs komen 

aldus tot de conclusie dat de effect op de aandelenmarkten, na verloop van tijd, niet 

significant veranderd is. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat dit effect vergankelijk is. 

Aldus bevestigen de onderzoeksresultaten van Kollias et al. (2010) de conclusies van Chen en 

Siems (2004) en Lenain et al. (2002).  
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1.7. Invloed van de variabelen van een aanslag 

 

Een terroristische aanslag wordt gekenmerkt door een aantal variabelen, zoals bijvoorbeeld 

de geografische ligging, het type, het doelwit en het slachtoffersaantal (gewonden én 

doden). De invloed van deze variabelen op de grootte en de tijdsduur van het effect van 

terrorisme op de markten, is eveneens wetenschappelijk bewezen. 

 

Eldor en Melnick (2004) hebben onderzocht of deze variabelen een invloed hebben op het 

effect dat een terroristische aanslag heeft op de TASE (Tel Aviv Stock Exchange)7. De auteurs 

concluderen dat het type van aanslag, in casu zelfmoordaanslagen evenals het slachtoffers 

aantal, een langdurige invloed uitoefent op de prijzen van de aandelenmarkt. De locatie van 

de aanslag zou, volgens Eldor en Melnick (2004), niet van belang zijn.  

 

Eckstein en Tsiddon (2004) hebben de terreurindex, TER gecreëerd teneinde het effect te 

kunnen registeren van de stroom aan terroristische activiteiten in Israël: 

 

                                                        

                        

 

Figuur 1 toont de terreurindex van Israël per kwartaal voor de periode 1980 tot en met 

2002. De index is één voor de dagen waarop er geen aanslagen plaatsvonden. 

De auteurs stellen vast dat de terreurindex het verklarend vermogen van het VAR-model 

significant verhoogt. Daarnaast blijkt uit de onderzoeksresultaten dat een hoge terreurindex 

gepaard gaat met een afname van consumptie, export, investeringen en productie. 

                                                 
7
 De invloed van deze variabelen werd ook nagegaan voor de Israëlische foreign exchange market. De 

resultaten waren identiek van  de TASE. 
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Figuur 1: terreurindex, TER (Eckstein en Tsiddon, 2004) 

 

Kollias et al. (2010) komen besluiten dat het aantal slachtoffers evenals het politieke 

significante karakter van de doelwitten bepalend zijn voor de grootte van de impact op de 

Griekse en de Engelse aandelenmarkten. Het effect inherent aan het aantal slachtoffers 

werd in dit onderzoek gemeten via de terreurindex zoals beschreven door Eckstein en 

Tsiddon (2004). De auteurs vermoeden eveneens dat de grootte en de tijdsduur van een 

aanslag bepalend kunnen zijn voor de impact ervan. 

 

Arin et al. (2008) maakten eveneens gebruik van de methode van Eckstein en Tsiddon 

(2004). Op basis van het ‘VAR-GARCH-(1,1)-in-mean model’ concluderen de auteurs dat de 

volatiliteit van de TER-index een invloed heeft op de volatiliteit van de aandelenreturns. 

Deze invloed is echter het kleinst bij de in hun dataset opgenomen Europese 

aandelenmarkten, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.  

 

Drakos en Kutan (2005) hebben aangetoond dat het van belang is om een terroristische 

aanslag in verschillende categorieën op te delen om het effect van de aanslag te bepalen. 

Hun onderzoeksresultaten tonen aan dat, voor de terroristische aanslagen in Griekenland, 

Turkije en Israël tussen 1991 en 2000, het aantal slachtoffers en de locatie van de aanslagen 

een significant effect heeft op het eigen marktaandeel en dit van de twee andere landen. 
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Het effect van het aantal slachtoffers wordt niet gemeten aan de hand van de terreurindex. 

De auteurs delen de aanslagen op in drie groepen, naargelang de intensiteit van de aanslag.  

De aanslagen worden eveneens verder verdeeld naargelang de aanval plaatsvond in een 

stedelijk of landelijk gebied. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het effect verschilt 

naargelang de intensiteit en de locatie van de aanslag. De aanslagen met een hoge 

intensiteit hebben bijvoorbeeld direct negatief effect op het marktaandeel, terwijl de 

aanslagen met een lage of gemiddelde intensiteit een vertraagd negatief effect hebben op 

het marktaandeel.  

 

Ito en Lee (2005) delen de mening van Drakos en Kutan (2005) over de noodzaak van het 

opdelen van aanslagen. Ze benadrukken het belang van onderscheid te maken tussen de 

verschillende soorten van aanslagen, de locatie van de aanslag en het aantal doden. 
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Hoofdstuk 3: Effect op de internationale handel 

1.  Effect op het handelsvolume 

Het terrorisme kan een driedelig effect hebben op de internationale handel. Allereerst 

veroorzaakt het terrorisme een verhoging van de onzekerheid, waardoor de handelskosten 

zullen toenemen. Tevens resulteert het terrorisme in het verhogen van de 

veiligheidsmaatregelen, waardoor de internationale handel wordt bemoeilijkt. Een derde 

mogelijk gevolg van een terreuraanslag betreft de totale vernietiging van de 

handelsgoederen. Een terroristische aanslag kan op basis van deze drie mogelijke gevolgen, 

een kleiner internationaal handelsvolume veroorzaken (Nitsch en Schumacher, 2004). Aan 

de hand van een ‘gravity model’, zijn deze auteurs tot de vaststelling gekomen dat het 

terrorisme hogere risico’s, additionele veiligheidsmaatregelen en een verhoging van de 

transactiekosten impliceert en aldus een lager volume aan internationale handel 

veroorzaakt. Nitsch en Schumacher (2004) berekenden dat een verdubbeling van het aantal 

terroristische aanslagen in 1 jaar, zou resulteren in een verlaging van de bilaterale handel 

met ongeveer 4%. 

 

2. Effect op de open economieën  

Uit het onderzoek van Abadie en Gardeazabal (2005) blijkt dat de toename van de 

onzekerheid, ingevolge een terroristische aanslag, een verschuiving van kapitaal kan 

veroorzaken.  

De toegenomen onzekerheid leidt immers tot een verlaging van het te verwachten 

rendement van beleggingen, waardoor er een kapitaalverschuiving optreedt naar niet-

getroffen landen. Een dergelijke kapitaalverschuiving vindt evenwel alleen plaats in open 

economieën8.  

De verschuiving kan wel beïnvloed worden door bepaalde factoren zoals de specifieke 

financiële en macro-economische situatie van een land. Hieruit blijkt, volgens de auteurs, dat  

het terrorisme een open economie effectief kan schaden.  

 

                                                 
8
 Een open economie is een economie die voor de beleggers toelaat om de beleggingsrisico’s , inherent aan een 

bepaald land, weg te diversifiëren. 
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Hoofdstuk 4: Effect op de macro-economische variabelen 

1. Economische groei 

Uit het onderzoek van Blomberg, Hess en Orpanides (2004), Eckstein en Tsiddon (2004) en 

Gupta, Clements, Bhattacharya en Chakravarti (2004) blijkt dat een terroristische aanslag 

een negatief effect heeft op de groei van het getroffen land. 

 

Blomberg et al. (2004) stellen vast dat de grootorde en tijdsduur van dit effect afhankelijk 

zijn van buitenlandse oorlogen of binnenlandse conflicten. De aanwezigheid van deze 

oorlogen of conflicten, beïnvloedt het effect namelijk negatief wat, volgens de auteurs, te 

verklaren is door het verhogen van de overheidsuitgaven (meer specifiek het verhogen van 

de defensie-uitgaven) en het verminderen van het overheidsinkomen. Het negatieve effect is 

het grootst ingevolge terroristische aanslagen in ontwikkelingslanden. Het verhogen van de 

defensie-uitgaven heeft immers als consequentie dat deze middelen niet kunnen worden 

aangewend om de economie te stimuleren en het gevoel van onzekerheid onder de 

bevolking te verlagen (Gupta et al., 2004). De studie van Blomberg et al. (2004) toont ook 

aan dat terreurdaden een verschuiving van investerings- naar defensie-uitgaven 

veroorzaken. Deze conclusies worden bevestigd door Eckstein en Tsiddon (2004).  

Ze maakten gebruik van een VAR-analyse van Israël om de macro-economische 

consequenties van de terreurdaden over een periode van 53 jaar te onderzoeken. Uit deze 

analyse blijkt dat periodes van terrorisme gepaard gaan met een negatieve groei van de 

economie. Een terreurdaad heeft namelijk een negatief korte termijn effect op de export, de 

investeringen en de consumptie. Tevens toont dit onderzoek aan dat een opflakkering van 

het terrorisme gepaard gaat met een verhoging van de overheidsuitgaven, in het bijzonder 

de defensie-uitgaven. 

 

Terrorisme heeft dus een negatief effect op de groei van een land. Omgekeerd geredeneerd, 

worden er vooral terroristische aanslagen gepleegd in de periodes waarin de economische 

groei vermindert of stagneert (Bloomberg, Hess en Weerapana, 2004).  
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Hoofdstuk 5: Terroristische organisaties 

1. Inleiding 

In dit onderzoek zal de invloed van twee determinanten van een aanslag worden nagegaan 

aan de hand van aanslagen van twee terroristische organisaties, met name de IRA en de ETA. 

Deze terreurgroepen vertonen enerzijds gelijkenissen in de wijze waarop ze te werk gaan. 

Aan de hand van beperkte middelen, plegen de groepen relatief kleine aanslagen om het 

toerisme in hun eigen land te schaden. Op deze manier veroorzaken ze echter wel miljoenen 

euro’s aan schade. Anderzijds hebben de ETA en de IRA ook eenzelfde doel, de 

onafhankelijkheid afdwingen van een bepaalde streek. In de volgende paragraaf wordt er 

een korte inleiding gegeven over de twee organisaties. 

2. ETA  

Sinds 1959 voert de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) een gewelddadige strijd met als doel de 

onafhankelijkheid van Baskenland. Baskenland is een streek die zich bevindt rond de 

Pyreneeën en zeven regio’s bevat, verspreid over het noorden van Spanje en het zuidwesten 

van Frankrijk. De ETA pleegde de eerste aanslag in 1961, de eerste dodelijke aanslag is 

gepleegd in 1968 (Abadie en Gardeazabal, 2001). In de jaren 1970 steeg het aantal aanslagen 

met dodelijke slachtoffers. In de periode tussen 1974 en 1977 veroorzaakte de ETA de dood 

van gemiddeld 16 mensen per jaar aan de hand van aanslagen (Abadie en Gardeazabal, 

2001). Het aantal slachtoffers steeg tot een piek op het einde van de jaren 1970. Daarna 

daalde het aantal dodelijke aanslagen gestaag tot het voorgaande gemiddelde voor de jaren 

1990 (Abadie en Gardeazabal, 2001).  

In het begin van de jaren ’90 richtte de ETA hun aanslagen vooral op de toeristische 

infrastructuur van Spanje. Deze aanslagen veroorzaakten niet alleen materiële schade, maar 

ook een daling van het aantal toeristen. Enders et al. (1991) hebben via een VAR-model 

berekend dat elke terroristische aanslag van de ETA de Spaanse economie 140.000 toeristen 

kost. In september 1998 kondigt de ETA het eerste staakt-het-vuren aan. Dit akkoord hield 

echter maar 14 maanden stand. Later kwamen er nog staakt-het-vuren maar zonder het 

verhoopte succes. 
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Aan de hand van kidnapping voor losgeld en afpersing kon de organisaties zichzelf 

financieren. De slachtoffers van deze activiteiten waren vooral Baskische ondernemers, die 

verzocht werden om een ‘revolutionaire belasting’ te betalen.  

De bomaanslagen op verschillende treinen op 11 maart 2004 hebben grote veranderingen 

teweeggebracht voor de ETA. In eerste instantie werd de ETA verantwoordelijk gesteld voor 

de aanslagen, pas later werd duidelijk dat Al Qaida verantwoordelijk was. Hoewel de ETA dus 

niet betrokken was bij de aanslagen, hebben de gevolgen ervan grote consequenties gehad 

voor de organisatie. De Spaanse overheid laste strenge anti-terrorisme maatregelen in, zoals 

het bevriezen van bankrekeningen en het verhogen van de internationale coördinatie van de 

politie. Een tweede en mogelijk groter gevolg van de aanslagen was dat de tolerantie voor 

alle terroristische groepen was afgenomen. De steun van de eigen gemeenschap is erg 

belangrijk voor de overlevingskansen van een terroristische organisatie. In de daarop 

volgende jaren pleegde de ETA nog steeds aanslagen, maar deze waren eerder gericht tegen 

militaire of politieke doelwitten. De ETA heeft daarnaast ook sinds 2004 zware klappen 

gekregen met de opsluiting van enkele belangrijke figuren. Uiteindelijk heeft de ETA op 10 

januari 20119 een permanent staakt-het-vuren afgekondigd. In april 201110 verklaarde de 

ETA de ‘revolutionaire belasting’ niet meer te zullen heffen.  

 

3. IRA  

De IRA (Irisch Republican Army) is ontstaan in 1916 na de opstand in Dublin, maar de 

ideologie van de organisatie is veel ouder. De organisatie had als doelstelling Noord-Ierland 

met geweld af te scheuren van Groot-Brittannië om zo een Verenigd Ierland te bekomen 

(Bell, 1976). De gewelddadige strijd tussen 1918 en 1921 van de IRA, samen met de politieke 

partij Sinn Fein, heeft geleid tot de verdeling van Ierland in 26 counties en Noord-Ierland met 

6 counties. De IRA was tussen 1921 en 1961 betrokken in de burgeroorlog tussen de 

katholieken en de protestanten in Noord-Ierland. Het verzet was echter niet succesvol en in 

het midden van de jaren 1960 vormde zich, na een staakt-het-vuren, een afscheuring van 

het IRA, met name het Provisional Irish Republican Army (White, 1989). Deze afgescheurde 

organisatie wordt vaak afgekort als gewoon IRA. Men raamt dat de terroristische aanslagen 

                                                 
9
 De Morgen, Januari 10, 2011, “ETA kondigt permanent staakt-het-vuren af” 

10
 De Morgen, April 11, 2011 ,”ETA stopt met revolutionaire belastingen te heffen” 
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van de IRA het leven hebben gekost van bijna 200 mensen, waaronder zowel burgers als 

leden van de politie-en veiligheidstroepen (Kollias et al., 2010). De aanslagen van de IRA 

konden verschillende vormen aannemen, zoals moordaanslagen, bomaanslagen, kidnapping, 

schietgevechten,… 

In de jaren 1970 vonden er aanslagen plaats met een groot aantal burgerlijke slachtoffers. 

Dit veranderde in de loop der jaren met de opkomst van de Sinn Fein partij in het bestuur. 

De IRA blijft echter wel gekend voor de moordaanslagen op enkele bekende politici, zoals 

toenmalig eerste minister Margeret Thatcher. Bij de aanslag op de eerste minister, in 1984 in 

Brighton, lieten vijf mensen het leven. De eerste minister kon ternauwernood ontsnappen. 

In 1994 kondigde het IRA een staakt-het-vuren af. Dit akkoord duurde echter maar 17 

maanden. Een nieuw staakt-het-vuren kwam er in 1997. Deze aankondiging zorgde echter 

voor een nieuwe afsplitsing van de organisatie met name de Real IRA. In 1998 werd 

uiteindelijk het ‘goede vrijdag’ akkoord gesloten en in 2000 nam de IRA deel aan het proces 

om hun wapens in te leveren.   
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Deel II: Empirisch onderzoek 

 

Hoofdstuk 1: Methodologie 

1. Window of opportunity 

Voorgaand onderzoek heeft zich vooral gericht naar de vraag of bepaalde aanslagen een 

effect hadden op de abnormal return. Daarna wordt er aan de hand van bijvoorbeeld de TER 

onderzocht of het aantal slachtoffers de hoogte van het effect kan verklaren. Kollias et al. 

(2010) bemerken op deze manier dat aanslagen met een politieke significantie en een aantal 

slachtoffers een grote reactie uitlokten op de aandelenmarkt van Athene en Londen. 

 

Er zijn wel enkele auteurs die het belang onderstrepen van het opsplitsen van aanslagen aan 

de hand van enkele variabelen (Drakos en Kutan, 2003, Ito en Lee, 2005, Eldor en Melnick, 

2004). Drakos en Kutan (2003) en Arin et al. (2008) hebben het effect van het aantal 

slachtoffers en de ligging van een aanslag onderzocht. Eldor en Melnick (2004) hebben 

eveneens het effect van het aantal slachtoffers en de ligging, alsook het effect van het type 

en het doelwit van een aanslag onderzocht. Arin et al. (2008) heeft het effect van de 

volatiliteit van de TER nagegaan. Drakos en Kutan (2003) hebben de aanslagen ingedeeld 

naargelang de intensiteit (het aantal slachtoffers) en de locatie en bemerken dat deze een 

impact hebben op het effect van een aanslag op het marktaandeel van Turkije, Griekenland 

en Israël. Uit de onderzoeksresultaten van Eldor en Melnick (2004) blijkt dat het aantal 

slachtoffers en het type van aanslag, meer bepaald zelfmoordaanslagen, een permanent 

effect hebben op de Israëlische aandelen-en wisselmarkt.  

Vervolgens hebben de hierboven vermelde onderzoeken zich niet gericht naar het effect van 

een variabele voor één bepaalde terroristische organisatie. Het is immers mogelijk dat het 

aantal slachtoffers voor één organisatie een groter effect veroorzaakt dan voor een andere.  

Er bestaat dus een opportuniteit om het effect van enkele van deze eigenschappen 

afzonderlijk na te gaan, alsook de interactie tussen de eigenschappen. Deze studie wil 

enerzijds het bestaan van een effect van het aantal slachtoffers bevestigen voor twee 
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terroristische organisaties. Anderzijds wil deze studie de literatuur uitbreiden, door het 

effect van de opeising van een terroristische aanslag na te gaan voor twee terroristische 

organisaties en het effect van het aantal slachtoffers van opgeëiste en niet-opgeëiste 

aanslagen te vergelijken voor de aanslagen van één organisatie en voor aanslagen van 

verschillende organisaties in hetzelfde gebied.  
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2. Onderzoeksvragen 

2.1. Onderzoeksvraag 1 

Heeft de opeising van een terroristische aanslag invloed op het effect van deze op de 

aandelenmarkten? 

Dit is de centrale onderzoeksvraag. Er is nog geen eerder onderzoek verricht naar deze 

eigenschap van een aanslag. De invloed van het aantal slachtoffers, het doelwit, het type en 

de grootte van een aanslag is daarentegen wel reeds onderzocht.  

 

2.2. Onderzoeksvraag 2 

Heeft het aantal slachtoffers van een aanslag invloed op het effect van deze op de 

aandelenmarkten? 

 
Deze hypothese wordt op twee manieren onderzocht. Eerst wordt dit effect nagegaan aan 

de hand van een conditionele hypothese. De tweede manier incorporeert geen 

interactieterm en onderzoekt of er een effect is van het aantal slachtoffers van de opgeëiste 

aanslagen en van het aantal slachtoffers van de niet-opgeëiste aanslagen op de abnormal 

return van de aandelenmarkten en of deze effecten van elkaar verschillen.  

 

2.3. Onderzoeksvraag 3 

Heeft het aantal slachtoffers van een opgeëiste aanslag een andere invloed op het effect dan 

het aantal slachtoffers van een niet-opgeëiste aanslag? 
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3. Data  

Dit onderzoek gaat het effect na van de opeising van aanslagen, evenals het effect van het 

aantal slachtoffers op het dagelijks rendement van twee aandelenmarkten aan de hand van 

een event study over een periode van 1998 tot en met 2010.   

 

De aanslagen die als events beschouwd worden, zijn verkregen aan de hand van de Global 

Terrorism Database (GTD). Vermits deze database de variabele ‘claimed’ enkel voor 

aanslagen vanaf het jaar 1998 heeft gedefinieerd, komen enkel de aanslagen vanaf 1998 in 

aanmerking voor de selectie. 

 

Het bestaan van de twee effecten wordt nagegaan aan de hand van de aanslagen van twee 

terroristische organisaties, met name de ETA en de IRA. 

Voor de aanslagen van de IRA, wordt het effect nagegaan op het rendement van de Financial 

Times Stock Exchange Index (FTSE 100). De FTSE 100 is een aandelenindex van de 100 meest 

gekapitaliseerde, Britse bedrijven, die genoteerd zijn op de Londen Stock Exchange. 

De impact van de aanslagen van de ETA wordt gemeten aan de hand van het rendement van 

de Indice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), naar het voorbeeld van de event study van 

Abadie en Gardeazabal (2001). 

Tenslotte wordt er ook gebruik gemaakt van drie referentieportfolio’s in het drie-factor 

model (Fama en Frech, 1993, 1996). De eerste portfolio bestaat uit het rendement van de 

Morgan Stanley Capital International (MSCI). Deze portfolio incorporeert de effecten van 24 

landen. De tweede portfolio is gecreëerd aan de hand van de rendementen van de Morgan 

Stanley Capital Value (MSCV) en van de Morgan Stanley Capital Growth (MSCG). De MSCV 

staat voor de aandelen met een hoge ‘book-to-market’ waarde en de MSCG voor de 

aandelen met een lage ‘book-to-market’ waarde. Teneinde de portfolio te creëren wordt het 

rendement van de aandelen met een lage book-to-market waarde afgetrokken van deze met 

een hoge book-to-market waarde. 

De laatste portfolio wordt op een gelijkaardige manier gevormd. Het rendement van de 

aandelen met een hoge beurswaarde (Morgan Stanley Capital Large) wordt afgetrokken van 

het rendement van de aandelen met een lage beurswaarde (Morgan Stanley Capital Small). 
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De dagelijkse prijzen van de hierboven vermelde indices werden verkregen door middel van 

Datastream. Voor de periode van 2 december 1996 tot en met 31 december 2010 komt dit 

overeen met 3675 datapunten. 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

4. Onderzoeksmethodes 

Teneinde het effect van een opeising te onderzoeken aan de hand van een event study, 

moeten er eerst events, in dit geval terroristische aanslagen, geselecteerd worden. Dit 

gebeurt aan de hand van een aantal eigenschappen, waaronder het aantal, al dan niet 

dodelijke slachtoffers.  

Deze slachtoffers worden omgezet in een terreurindex, TER. Deze index wordt beschreven 

door Eckstein en Tsiddon in de paper ‘Macroeconomic consequences of terrorism: theory 

and case of Israel’ (2004). Vervolgens wordt het effect van de geselecteerde aanslagen op de 

return van de FTSM 100 en de IGBM nagegaan aan de hand van een event study. 

4.1. Selectie van de aanslagen 

 

Dit onderzoek heeft als opzet om de invloed van twee determinanten op het effect van 

aanslagen op twee aandelenmarkten na te gaan aan de hand van een event study. Teneinde 

de methode van een event study te kunnen gebruiken, moeten er eerst bepaald worden van 

welke events het effect zal worden nagegaan.  

 

Het is duidelijk dat de terroristische aanslagen van de ETA en IRA in deze studie zullen 

beschouwd worden als events. Uit de Global Terrorism Database blijkt dat er in de periode 

van 1998 tot en met 2010, 226 aanslagen zijn gepleegd door ETA en 97 door IRA. Er wordt 

enkel gewerkt met de aanslagen die opgeëist zijn of niet-opgeëist zijn. De aanslagen 

waarvan het niet duidelijk is of ze opgeëist zijn, worden niet opgenomen in dit onderzoek. 

Met andere woorden, de variabele ‘claimed’ moet de waarde 0 of 1 hebben in de GTD.  

Wanneer er meerdere, opgeëiste of niet-opgeëiste, aanslagen op dezelfde dag voorkomen, 

dan worden deze aanslagen eveneens niet opgenomen in de dataset. Dit zou immers een 

vertekend effect kunnen geven bij de event study. 

 

In deze studie worden de aanslagen met elkaar vergeleken in datasets van 60 en 100 

aanslagen. Deze grootte van de datasets is arbitrair gekozen en kan dus een beperking zijn 

van dit onderzoek.  
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Aangezien er voor gekozen is om de aanslagen te vergelijken per dataset van 60 en 100 

aanslagen, dringt een verdere selectie zich op. De opgeëiste en niet-opgeëiste aanslagen 

worden aan elkaar ‘gematcht’ op basis van drie variabelen, met name de terreurindex, de 

geografische ligging en het type van de aanslag. Door het beperkte aantal aanslagen door de 

IRA, kan er voor deze terroristische organisaties enkel een dataset van 60 aanvallen 

gecreëerd worden. 

De eerste variabele aan de hand waarvan de aanslagen met elkaar vergeleken worden is de 

‘daily terror index’, ook wel de terreurindex of TER genoemd. De formule voor de index werd 

voor het eerst beschreven door Eckstein en Tsiddon (2004). In dit onderzoek wordt de 

berekening voor de index aangepast in die zin dat het aantal aanslagen per dag niet meer in 

de formule wordt geïncorporeerd: 

  

                                                         

 

De terreurindex is herhaaldelijk gebruikt in de literatuur om het effect na te gaan van het 

aantal slachtoffers. Onder meer Arin et al. (2008), Drakos en Kutan (2003) en Kollias et al. 

(2010) hebben deze formule in hun onderzoek verwerkt.  

In de GTD wordt er een onderscheid gemaakt tussen slachtoffers die de Amerikaanse 

nationaliteit hebben en deze die dit niet hebben, zowel bij de dodelijke als bij de gewonde 

slachtoffers. In dit onderzoek wordt dit onderscheid niet gemaakt. We willen het effect 

weten van het totaal aantal slachtoffers en niet enkel van deze met de Amerikaanse 

nationaliteit. Daarnaast worden ook het aantal gewonde en gedode daders van een aanslag 

in de database als aparte variabelen gedefinieerd. Teneinde het effect van het aantal 

slachtoffers te kunnen onderzoeken, worden al deze variabelen bij elkaar opgeteld. 

 

Met de berekening van de TER wordt er getracht iedere aanval een score te geven om na te 

gaan of we deze aanslagen wel degelijk met elkaar kunnen vergelijken. De verwachtingen 

omtrent de grootte van de TER waarden liggen voor grotere terreurdaden tussen 1 en tien 

en voor kleinere tussen één en twee. 
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4.2. Event study 

Bij een event study worden abnormal returns berekend voor specifieke events, in dit geval 

terroristische aanslagen.  

Als beleggers positief zouden reageren, dan verwachten we positieve abnormal stock 

returns rond the event day. Wanneer er verwacht wordt dat beleggers negatief gaan 

reageren op een event, dan verwachten we negatieve abnormal stock returns.  

De methode van een event study is gebaseerd op de hypothese van efficiënte markten 

(Fama en French, 1969). Die hypothese stelt dat de prijzen een weergave zouden moeten 

zijn van beschikbare informatie, en om die reden alleen maar reageren op nieuwe 

informatie. 

Op het moment dat er nieuwe informatie vrijkomt, revalueren beleggers de individuele 

bedrijven op de mogelijkheid of ze stand kunnen houden bij mogelijke sociale, ecologische, 

economische, politieke of demografische veranderingen die het event met zich mee kan 

brengen. Die hernieuwde evaluatie zorgt voor veranderende aandelenprijzen die de huidige 

en toekomstige prestaties van het bedrijf weerspiegelen.  

 

Door het gebruik van een event study is het dus mogelijk om abnormale veranderingen te 

identificeren. Het is namelijk gebaseerd op de evaluatie van vele beleggers die op een snelle 

manier alle informatie verwerken en op die manier een nieuwe waarde toekennen aan de 

marktwaarde van bedrijven (Schwert, 1981). De methode zegt echter wel niet of deze 

reactie gerechtvaardigd is. 

 

Abadie en Gardeazabal (2003) hebben aan de hand van een event study de economische 

impact van terroristische aanslagen in het Baskenland en in Spanje op bedrijven onderzocht.  

Uit de resultaten bleek dat de aandelen van bedrijven, waarvan een groot gedeelte van hun 

organisatie zich in het Baskenland situeerde een positieve effect ondervonden bij het 

geloofwaardig worden van het staakt-het-vuren. Het omgekeerde effect was te bemerken bij 

een beëindiging van het staakt-het-vuren.  

 

De doelstelling van deze methode is hier om de abnormal return van een opgeëiste en van 

een niet-opgeëiste aanslag op dezelfde markt te meten en deze daarna met elkaar te 
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vergelijken. Dit onderzoek verschilt dus van voorgaande studies, waar men vaak het verschil 

in effect wou nagaan van terroristische aanslagen op twee of meerdere (aandelen)markten.  

 

 Om het effect van een opeising van een aanslag na te gaan, moeten we de abnormal returns 

berekenen voor ieder event: 

             |    

 

waarbij     de abnormal return is,    de werkelijke return en     |    de normal return 

(verwachte rendement) voor een event op dag t. 

De werkelijke return wordt op de volgende manier berekend: 

 

              ⁄   

 

waarbij    de prijs is voor de index op dag t en      de prijs voor de index op dag t-1. 

Vervolgens, zijn er twee manieren om de normal return te berekenen, via een statistisch 

model of via een economisch model (MacKinlay, 1997). Hierop zullen we later terugkomen, 

eerst moet het estimation window bepaald worden. 

Het event window bestaat enkel uit de dag van de aanslag, waarvoor dus t=0. Daarnaast 

wordt er gekozen voor een estimation window van 250 dagen, het aantal dagen 

overeenkomstig met een gemiddeld trading jaar. De normal return wordt dus voor ieder 

event geschat over een periode van 250 dagen, van t-280 tot t-30. 

  
 

           

 
                                                       

 
  

   
  

   
                   

   
  

 

 

t-280 
 

   
t-30 

   
Tt=0 

  

        
           

    

            

            

  
estimation window 

    
             event day 

     

Figuur 2: estimation- and event window 
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Uit Figuur 2 blijkt dat er geen overlapping is tussen het event en het estimation window. Op 

deze manier kunnen de schattingen voor de paramaters van het normal return model niet 

beïnvloed worden door de return op de dag van de aanslag. In het estimation window 

kunnen er echter wel events liggen. Dit kan een vertekening van de resultaten tot gevolg 

hebben. Deze vertekening zou kunnen vermeden worden door het estimation window te 

schatten aan de hand van de returns van de jaren 1996 en 1997. De reden waarom deze 

oplossing niet wordt gebruikt, is dat de resultaten dan zouden geschat worden aan de hand 

van returns van 15 jaar geleden.  

  

De volgende stap van de event study bestaat uit het kiezen van een model om de normal 

return te berekenen. Er wordt in dit onderzoek gekozen voor een statistisch drie-factor 

model11 (Fama en French, 1993, 1996),naar het voorbeeld van Drakos (2010):  

     ∑     

 

   

          ∑     

 

   

         ∑     

 

   

         ∑     

 

   

         

met  

        

 

            
  

 

waarbij         ,        ,        en      achtereenvolgens het rendement van de 

marktportfolio MSCI is, het verschil in rendement tussen aandelen met de hoogste ‘book-to-

market’ waarde en deze met de laagste is, het verschil in return tussen aandelen met een 

lage en aandelen met een hoge beurswaarde is en het rendement van de FTSE 100 of de 

IGBM is. De α en β’s zijn de regressie coëfficiënten en de    is de residuele term. 

De aanwezigheid van het rendement van de marktportpolio MSCI in dit model, heeft als doel 

om het verwachte rendement te corrigeren voor bewegingen van de gehele markt. De 

variabelen        en        trachten een verklaring te geven voor het rendement. 

Rendement is immers positief gecorreleerd met het nemen van risico. Ten slotte hebben de 

vijf lags tot doel om de niet-synchronisatie van het handelsverkeer op te vangen. 

 

                                                 
11

 Een één-factor model, zoals het markt model heeft een te gering verklarend vermogen voor deze studie. 
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Vervolgens worden de parameters van dit model geschat aan de hand van de OLS methode 

(ordinary least squares). Gezien de assumpties die we gemaakt hebben bij het drie-factor 

model, zal OLS efficiënt zijn.  

Na deze schatting kunnen we de abnormal return als volgt berekenen: 

 

           ̂  ∑    ̂ 

 

   

          ∑    ̂ 

 

   

         ∑    ̂ 

 

   

          ∑    ̂ 

 

   

     

 

met 

                 

 

 

The abnormal returns moeten echter wel opgeteld worden ten einde een algemene 

conclusie te kunnen trekken voor een event. Bijgevolg worden de cumulatieve abnormal 

returns van de 5 dagen (CAR6) en 11 dagen (CAR12) volgend op het event berekend: 

      ∑    

  

    

 

 

waarbij T1 de event day is en T2 derhalve 5 en 11 dagen na het event. De langere event 

windows mogen evenwel niet overlappen. Indien de event windows overlappen, kan dit 

zorgen voor een vertekend effect van de cumulatieve abnormal returns. 
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Hoofdstuk 2: Resultaten 

1. Selectie van de aanslagen 

 

Gezien het feit dat de selectie van de aanslagen afhankelijk is van de grootte van de dataset 

en van de terroristische organisatie, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de datasets 

van de grootte van 60 en 100 aanslagen en deze van de ETA en de IRA. Er wordt voor iedere 

dataset nagegaan of er een verschil is in het aantal slachtoffers tussen de opgeëiste en de 

niet-opgeëiste aanslagen. 

Een korte beschrijving van de aanvallen onder de vorm van de datum, de TER-waarden, de 

ligging en het type van de aanslagen is voor iedere selectie terug te vinden in Appendix 1. 

1.1. Selectie van 60 aanslagen van de ETA 

 

De terroristische aanslagen worden twee aan twee aan elkaar gekoppeld aan de hand van de 

drie variabelen, TER, geografische ligging en type van de aanslag. Als eerste worden de 

aanslagen met elkaar vergeleken aan de hand van de TER. 

 

Aangezien we willen nagaan of deze twee groepen van aanvallen vergelijkbaar zijn met 

elkaar, worden de terreurindexen van de niet-opgeëiste aanslagen afgetrokken van de 

terreurindexen van de opgeëiste aanslagen. Op deze manier bekomt men de variabele 

Verschilter. De hypothese die we zullen testen aan de hand van een t-test is: 

 

                     

                    

 

ETA60            Verschilter 

Gemiddelde 0.007111 

t-waarde 0.191 

                                          Tabel 1: t-test 
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Zoals aangegeven in Tabel 1 is de t-waarde niet significant op het 5% significantieniveau. De 

absolute waarde van de t-waarde is immers kleiner dan 2.045212. De nulhypothese kan dus 

niet verworpen worden. Men kan hieruit concluderen dat de 60 aanvallen op basis van de 

terreurindexen goed gematcht zijn.  

 

Er is getracht om de ligging van de geselecteerde aanvallen beperkt te houden tot het 

Baskenland. Dit is niet gelukt, vanwege het geringe aantal aanvallen die in Baskenland zijn 

geregistreerd. De aanslagen in Baskenland zijn aangevuld met aanslagen in Andalusië, 

Alacante en Navarra. In de GTD wordt er een onderscheid gemaakt tussen Baskenland als 

autonome regio, Baskenland als autonome gemeenschap, Baskenland, Pais Vasco en de drie 

provincies waaruit Baskenland bestaat, Gipuzkoa, Alava en Biscay. In dit onderzoek worden 

al deze liggingen samengenomen tot Baskenland. 

Ten slotte zijn de geselecteerde aanvallen van het type, ‘bombing/explosion’, ‘assasination’ 

en ‘facility/infrastructure’. 

 

1.2. Selectie van 100 aanslagen van de ETA 

 

Vermits we ook voor deze selectie willen nagaan of de groep van de opgeëiste aanslagen 

vergelijkbaar is met deze van de niet-opgeëiste aanslagen, berekenen we het verschil in TER-

waarden van beide groepen.  

We testen vervolgens de nulhypothese dat het gemiddelde van verschilter gelijk is aan nul 

aan de hand van een t-test. 

 

ETA100            Verschilter 

Gemiddelde 0.025974 

t-waarde 0.911 

                                           Tabel 2: t-test 

 

                                                 
12

 | |  |     |                    met df = n-k = 30-1, waarbij n= aantal observaties en k= aantal variabelen 

in het model 
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De t-waarde in Tabel 2 is opnieuw niet significant op het 5% significantieniveau13 en dus kan 

de nulhypothese niet verworpen worden. De aanvallen kunnen worden beschouwd als een 

goede match.  

 

Omwille van de uitbreiding van de selectie van 30 naar 50 aanvallen, wordt de ligging van de 

geïncorporeerde aanslagen uitgebreid tot Spanje. De meerderheid van deze terreurdaden 

gebeurde echter nog steeds in Baskenland. 

De aanslagen zijn nog steeds van hetzelfde type als bij de vorige selectie, namelijk  

‘bombing/explosion’, ‘assasination’ en ‘facility/infrastructure’. 

 

1.3.  Selectie van 60 aanslagen van de IRA 

 

Als laatste wordt ook voor deze 60 aanslagen het verschil in TER-waarden tussen de 

opgeëiste en de niet-opgeëiste aanslagen berekend en de nulhypothese nagegaan aan de 

hand van een t-test. 

 

IRA60            Verschilter 

Gemiddelde -0.001163 

t-waarde -0.067 

                                           Tabel 3:t-test 

 

Uit de resultaten van deze laatste t-test blijkt dat t-waarde wederom niet significant is op 

het 5% significantieniveau14. De nulhypothese kan niet verworpen worden, waaruit we 

kunnen concluderen dat aanslagen een goede match zijn voor elkaar. 

De geselecteerde aanslagen hebben plaatsgevonden in Groot-Brittannië en (Noord-)Ierland. 

Er zijn maar 31 opgeëiste aanslagen die aan de voorwaarden voldoen voor deze selectie, het 

                                                 
13

 | |  |     |                    met df = n-k = 50-1, waarbij n= aantal observaties en k= aantal variabelen 

in het model 
14

 | |  |      |                    met df = n-k = 30-1, waarbij n= aantal observaties en k= aantal 

variabelen in het model 
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was dus niet mogelijk om de ligging van de aanslagen verder te specifiëren tot bijvoorbeeld 

Noord-Ierland.  

De aanslagen in deze selectie zijn niet allen van het hetzelfde type als de geselecteerde 

aanslagen van de ETA. Naast de ‘bombing/explosion’, vinden we hier ook aanvallen van het 

type, ‘armed assault’ en ‘hijacking’ terug. 

1.4. Conclusie 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er geen significant verschil in TER is voor de drie 

datasets. We kunnen aldus besluiten dat de opgeëiste en niet-opgeëiste aanslagen 

vergelijkbaar zijn met elkaar. Wanneer er uit de resultaten van de event study een verschil in 

reactie blijkt tussen de opgeëiste en de niet-opgeëiste aanslagen, kan dit bijgevolg niet 

verklaard worden door een verschil in aantal slachtoffers tussen de beide groepen. 
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2. Event study 

 

Aan de hand van een event study, wordt er achtereenvolgens nagegaan of de opeising van 

een aanslag door de ETA of door de IRA een verschillend effect heeft op de 

aandelenmarkten, dan wanneer een aanslag niet wordt opgeëist. De hypothese wordt voor 

de twee terroristische organisaties, eerst getest aan de hand van de abnormal returns en 

vervolgens aan de hand van de cumulatieve abnormal returns. De cumulatieve abnormal 

returns en de abnormal returns zijn voor iedere dataset en terroristische organisatie terug te 

vinden in Appendix 2. 

 

Dit onderzoek spitst zich evenwel niet toe op de vraag of deze (cumulatieve) abnormal 

returns significant zijn. Er wordt onderzocht of het gemiddelde van de (cumulatieve) 

abnormal returns van de opgeëiste aanslagen verschilt van het gemiddelde van de 

(cumulatieve) abnormal returns van de niet-opgeëiste aanslagen. We onderzoeken dus de 

volgende hypothese: 

 

                               

                               

 

2.1. Korte termijn effect van de opeising van een aanslag door de ETA 

 

De abnormal returns van de IGBM werden berekend voor de dataset van 60 aanslagen en de 

dataset van 100 aanslagen (Appendix 2).  

 

Vervolgens worden deze abnormal returns getest aan de hand van een t-test voor 

onafhankelijke steekproeven. Tabel 4 en Tabel 6 tonen het gemiddelde van de abnormal 

returns voor de opgeëiste en niet-opgeëiste aanvallen voor de twee datasets (60 en 100 

aanvallen). Het resultaat van de t-test voor de beide datasets is terug te vinden in Tabel 5 en 

Tabel 7. 
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ETA60 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde AR 0.0005858 0.000085 

                                  Tabel 4: gemiddelde abnormal return van 60 aanvallen van de ETA 

ETA60 Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties niet 

verondersteld 
0.00050083 -0.860 

Tabel 5: t-test voor de 60 aanvallen van de ETA 

 

Uit de t-waarde in tabel 5 kan worden afgeleid dat het gemiddelde verschil van 0.050083 

niet significant verschillend is van nul15. Bijgevolg kunnen we de nulhypothese dat de 

gemiddelde abnormal return van de opgeëiste aanslagen gelijk is aan de gemiddelde 

abnormal return van de niet-opgeëiste aanslagen niet verwerpen op het 5% 

significantieniveau. Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat, in het geval van deze 

dataset van 60 aanvallen gepleegd door de ETA, een opgeëiste aanslag dezelfde abnormal 

return veroorzaakt op de IGBM als een niet-opgeëiste aanslag.  

 

 

De nulhypothese wordt eveneens aan de hand van een t-test onderzocht voor de dataset 

van 100 aanslagen. De onderzoeksresultaten tonen aan dat, desondanks een licht negatieve 

gemiddelde abnormal return van de opgeëiste aanslagen, de nulhypothese niet kan 

verworpen worden op het 5% significantieniveau16. De negatieve gemiddelde abnormal 

return voor de opgeëiste aanslagen kan erop wijzen dat de terroristische organisatie ETA 

angst inboezemt bij de beleggers op de IGBM. 

Er kan dus, ook in het geval van deze grotere dataset, geconcludeerd worden dat de 

determinant ‘opeising’ geen significante impact heeft op het effect van een aanslag op een 

aandelenmarkt. 

 

 

                                                 
15

 | |  |      |                   met df = n-k = 30-23, waarbij n = aantal observaties en k = aantal 

variabelen in het model 
16

 | |  |     |                    met df = n-k = 50-23, waarbij n = aantal observaties en k = aantal 

variabelen in het model 
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ETA100 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde AR -0.0006144 0.00003346 

                  Tabel 6: gemiddelde abnormal return voor 100 aanslagen van de ETA 

ETA100  Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties 

verondersteld  
0.000949 0.464 

                                                            Tabel 7: t-test voor 100 aanvallen van de ETA 

 

2.2. Korte termijn effect van de opeising van een aanslag door de IRA 

 

Het effect van de opeising wordt tenslotte ook onderzocht op de selectie van 60 aanslagen, 

die zijn gepleegd door de terroristische organisatie IRA. De resultaten van de t-test zijn terug 

te vinden in Tabel 8 en Tabel 9. 

In tegenstelling tot de dataset van 100 aanslagen van de ETA, waar de opgeëiste aanslagen 

een negatieve gemiddelde abnormal return veroorzaakten, blijkt dat de niet-opgeëiste 

aanslagen een negatieve gemiddelde abnormal return teweegbrengen op de FTSE 100. Dit 

zou kunnen verklaard worden door het verhoogde gevoel van onzekerheid dat een 

opgeëiste aanslag met zich meebrengt. De t-waarde van -0.860 toont evenwel ook hier aan, 

dat het gemiddeld verschil niet significant is17. De nulhypothese kan dus eveneens voor de 

aanslagen van de IRA verworpen worden. Het effect van een opgeëiste aanslag op de FTSE 

100 is niet verschillend van het effect van een niet-opgeëiste aanslag. 

 

IRA60 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde AR 0.001654 -0.0007022 

                                            Tabel 8: gemiddelde abnormal returns voor de 60 aanslagen van de IRA 

 

 

                                                 
17

 | |  |      |                   met df = n-k = 30-23, waarbij n = aantal observaties en k = aantal 

variabelen in het model 
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 IRA60 Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties 

verondersteld  
-0.00230763 -0,860 

Tabel 9: t-test voor 60 aanslagen van de IRA 

 

 

2.3. Lange termijn effect van de opeising van een aanslag door de ETA 

 

Teneinde het lange termijn effect van een opeising van een aanslag door de ETA te kennen, 

is de abnormal return van twee langere event windows (CAR6 en CAR12) berekend. 

Wanneer twee of meerdere event windows overlappen, kan dit een vertekend beeld geven 

van het lange termijn effect van een al dan niet opgeëiste aanslag. De twee datasets, die 

bestaan uit aanslagen gepleegd door de ETA, zijn dus eerst gefilterd op overlappende event 

windows. De dataset van 60 aanslagen is nu herleid tot een dataset van 21 opgeëiste en 21 

niet-opgeëiste aanslagen. De dataset van 100 aanslagen daarentegen is gereduceerd tot 32 

opgeëiste en 32 niet-opgeëiste aanslagen.  

 De onderzoeksresultaten van de t-test van de CAR6 en de CAR12 voor de dataset van 42 

aanslagen, zijn terug te vinden in Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12 en Tabel 13. De 

onderzoeksresultaten voor de dataset van 64 aanslagen worden getoond in 

achtereenvolgens Tabel 14, Tabel 15, Tabel 16 en Tabel 17. 

ETA42 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde CAR6 -0.0071535 0.0064616 

                      Tabel 10: gemiddelde CAR6 van 42 aanslagen van de ETA 

ETA42  Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties 

verondersteld  
0.01361507 1.917 

                 Tabel 11: t-test voor CAR6 voor 42 aanslagen van de ETA 
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ETA42 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde CAR12 -0.0013476 0.0012055 

                    Tabel 12: gemiddelde CAR12 van 42 aanslagen van de ETA 

 

ETA42  Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties 

verondersteld  
0.00255315 0.287 

                  Tabel 13: t-test voor CAR12 voor 42 aanslagen van de ETA 

De gemiddelde cumulatieve abnormal return is zowel voor de event window van zes dagen, 

als voor deze van twaalf dagen negatief voor de opgeëiste aanslagen. De t-waarde, onder de 

veronderstelling van gelijke varianties, tonen echter aan dat het gemiddeld verschil niet 

significant is. De nulhypothese dat de gemiddelde cumulatieve abnormal return van de 

opgeëiste aanslagen identiek is aan de gemiddelde cumulatieve abnormal return van de niet 

opgeëiste aanslagen kan dus niet verworpen worden op het 5% significantieniveau. 

 Deze bevindingen zitten op dezelfde lijn van de onderzoeksresultaten van de dataset van 

100 aanslagen naar het effect van de opeising van een aanslag. 

 
 

ETA64 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde CAR6 -0.0035526 0.0066027 

                             Tabel 14: gemiddelde van CAR6 van 64 aanslagen van de ETA 

ETA64  Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties 

verondersteld  
0.01015527 1.617 

                         Tabel 15: t-test voor CAR6 voor 64 aanslagen van de ETA 

ETA64 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde CAR12 0.0039249 0.0081195 

                             Tabel 16: gemiddelde CAR12 voor 64 aanslagen van de ETA 
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ETA64  Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties 

verondersteld  
0.00419463 0.436 

                         Tabel 17: t-test voor CAR12 voor 64 aanslagen van de ETA 

 

Wanneer de dataset uitgebreid wordt tot 64 aanvallen, kan er worden vastgesteld dat de 

gemiddelde cumulatieve abnormal return enkel negatief is voor de opgeëiste aanslagen bij 

een event window van 6 dagen. Het gemiddeld verschil tussen de twee groepen van 

aanslagen blijkt evenwel ook voor deze dataset niet significant.  

 

Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat er geen significant effect is voor de opeising van 

een terreurdaad door de ETA. 

 

2.4. Lange termijn effect van de opeising van een aanslag door de IRA 

 

Teneinde geen vertekend beeld te krijgen over het lange termijn effect van de opeising van 

een aanslag, moeten de overlappende event windows ook uit deze dataset geweerd 

worden. Bij deze selectie van aanvallen duiken er echter na de filtering twee problemen op. 

(1°) De filtering zorgt voor meer dan een halvering van de dataset. De consequentie van deze 

kleinere dataset is dat de latere conclusie moeilijk veralgemeend kan worden. (2°) De 

filtering doet zich vooral voor bij de niet-opgeëiste aanslagen. Er vallen 16 niet-opgeëiste 

aanslagen en enkel 4 opgeëiste aanslagen weg. Na de filtering zou er bijgevolg een te groot 

verschil ontstaan tussen het aantal opgeëiste en het aantal niet-opgeëiste aanslagen. Als 

gevolg van deze problemen, is ervoor gekozen om de aanslagen met overlappende event 

windows in de dataset te houden. De resultaten van de t-test zullen evenwel vertekend zijn.  

 

Uit Tabel 18 en Tabel 20 blijkt dat gemiddelde abnormal return van de opgeëiste aanslagen 

van de IRA negatief is voor de event windows van 6 en 12 dagen. De t-waarde in Tabel 19 is 

voor het eerst significant, wat betekent dat de nulhypothese kan verworpen worden op het 

5% significantieniveau. Gelet op het feit dat, er uit het resultaat van de t-test van de 
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gemiddelde abnormal returns van deze dataset is gebleken dat de nulhypothese niet kan 

verworpen worden, kan dit significant resultaat verklaard worden door de aanwezigheid van 

de overlappende event windows. Deze verklaring wordt gestaafd door de afwezigheid van 

dit significante verschil bij de t-test voor de cumulatieve abnormal returns van 12 dagen 

(Tabel 21). 

IRA60 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde CAR6 -0.0046211 0.0060624 

                   Tabel 18: gemiddelde CAR6 van 60 aanslagen van de IRA 

 IRA60 Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties 
verondersteld  

0.01068348 2.024* 

                                                                      Nota:  * t-waarde is significant op het 5% significantieniveau 
                Tabel 19: t-test voor CAR6 voor 60 aanslagen van de IRA 

 

IRA60 Opgeëist Niet-opgeëist 

Gemiddelde CAR12 -0.0036038 0.0046443 

                   Tabel 20: gemiddelde CAR12 van 60 aanslagen van de IRA 

IRA60  Gemiddelde verschil t-waarde 

Gelijke varianties 
verondersteld  

0.00824817 0.296 

                  Tabel 21: t-test voor CAR12 voor 60 aanslagen van de IRA 

 

2.5. Conclusie 

De onderzoeksresultaten zijn gelijklopend voor op één na, alle selecties van de twee 

organisaties. Opgeëiste en niet-opgeëiste aanslagen hebben geen verschillend effect op de 

abnormal return en op de cumulatieve abnormal return, behalve in het geval van de 

aanslagen van de IRA. De opgeëiste aanslagen van de IRA hebben een negatief effect op de 

CAR6, terwijl de niet-opgeëiste aanslagen een positief effect hebben. Vermits dit het enige 

significante verschil in effect is, kan er worden gesteld dat dit verschil te wijten is aan de 

overlappende event windows.  
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De afwezigheid van enig effect kan veroorzaakt zijn door de geringe significantie van de 

abnormal returns van de aanslagen. Voor alle datasets zijn er gemiddeld slechts 10% van de 

abnormal returns significant (Appendix 2). 
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3. Regressie-analyse 

De abnormal returns van de aanslagen, die aan de hand van de event study zijn verkregen, 

kunnen nu verder geanalyseerd worden. 

Eerst wordt het effect van het aantal slachtoffers van geselecteerde aanslagen op de 

(cumulatieve) abnormal return onderzocht aan de hand van een voorwaardelijke hypothese 

(3.1). Vervolgens wordt datzelfde effect ook geanalyseerd voor alle aanslagen van de ETA en 

niet enkel de geselecteerde (3.2). Ten slotte wordt ook het effect van het aantal slachtoffers 

op de abnormal return onderzocht zonder een voorwaardelijke term (3.3). Het bestaan van 

dit effect wordt eerst nagegaan voor alle aanslagen in Spanje, Groot-Brittannië en (Noord-

)Ierland in de periode tussen 1998 en 2010 en vervolgens enkel voor de aanslagen van de 

ETA en de IRA tussen 1998 en 2010. De beschrijvende statistieken van iedere variabele zijn 

terug te vinden in Appendix 3. 

 
3.1. Analyse van (C)AR van de geselecteerde aanvallen 

Het effect van de opeising van een aanslag is eerder in dit onderzoek nagegaan aan de hand 

van een t-test. Echter in de volgende stap wordt er nagegaan of het aantal slachtoffers, de 

TER, van een opgeëiste aanslag een verschillend effect heeft, dan het effect van de TER van 

niet-opgeëiste aanslagen.  

De hypothese die getest wordt is dus voorwaardelijk, conditioneel. De relatie tussen twee 

variabelen hangt af van de waarde van een andere variabele (Brambor, Clark en Golder, 

2006). In dit geval wordt de conditionele hypothese onderzocht of een verhoging van de TER 

gepaard gaat met een effect op de (cumulatieve) abnormal return, bij een opgeëiste 

aanslagen en met een verschillend effect op de (cumulatieve) abnormal return bij de niet-

opgeëiste aanslagen. De verandering van de (cumulatieve) abnormal return wordt niet 

verder gespecifieerd omdat uit de correlatie (Appendix 4) tussen de verschillende variabelen 

geen eenduidige richting van het effect blijkt. Het is mogelijk dat de beurs bij een aanslag 

met vele slachtoffers gerustgesteld is wanneer deze wordt opgeëist, anderzijds zou een 

dergelijke opgeëiste aanslag de vrees voor oplaaiend geweld kunnen vergroten.  
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3.1.1 Analyse van het korte termijn effect 

De vergelijking wordt geschat aan de hand van de OLS methode en is als volgt gespecifieerd: 

 
                                

                         

 

waarbij    de abnormal return is van de geselecteerde aanslagen,     de terreurindex is 

van iedere aanslag,               de waarde 1 heeft bij opgeëiste aanslagen en 0 bij niet-

opgeëiste aanslagen en                een interactieterm is.   is een constante,    

geeft het effect weer van een verandering van 1 eenheid van de TER op de abnormal return 

wanneer de aanslag niet opgeëist is. Het effect van een verandering van 1 eenheid van de 

TER op de abnormal return wanneer de aanslag opgeëist is, wordt weergegeven door 

  +      De coëfficiënt van              ,    geeft alleen het effect weer van de opeising 

op de abnormal return voor aanslag zonder slachtoffers.  

Er worden dus drie hypotheses getest: 

         

         

 
         

         

 
             

             

 

Vermits de hypothese stelt dat een verhoging van de TER gepaard gaat met een verandering 

van de (cumulatieve) abnormal returns bij de opgeëiste en niet-opgeëiste aanslagen, wordt 

er verwacht dat   verschillend is van nul en dat   +    verschillend is van nul. Vervolgens 

stelt de conditionele hypothese dat het effect op de (cumulatieve) abnormal returns 

verschillend is voor de twee groepen. Bijgevolg moet    eveneens verschillend zijn van nul. 

 

De conditionele hypothese wordt achtereenvolgens onderzocht voor de dataset van 60 

aanslagen van de ETA, de dataset van 100 aanslagen van de ETA, de dataset van 60 

aanslagen van de IRA en de gecombineerde dataset van 120 aanslagen van de ETA en de IRA. 

De resultaten hiervan zijn terug te vinden in Tabel 22.  
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De onderzoeksresultaten kunnen niet op dezelfde manier geïnterpreteerd worden als de 

resultaten van een onvoorwaardelijke vergelijking. Het effect van het aantal slachtoffers op 

de abnormal return is in de geteste hypothese immers afhankelijk van de derde variabele, 

namelijk de opeising van een aanslag. De geschatte coëfficiënt van de TER bijvoorbeeld, kan 

dus niet geïnterpreteerd worden als het effect van een verandering van 1 eenheid in TER op 

de abnormal return. De coëfficiënt geeft echter wel het effect weer van het aantal 

slachtoffers, de TER op de abnormal return wanneer een aanslag niet is opgeëist. Uit Tabel 

22 blijkt dat deze coëfficiënt voor alle datasets positief is, maar niet significant op het 5% 

significantieniveau. De resultaten voldoen dus niet aan de verwachtingen dat    verschillend 

is van nul. Vervolgens tonen de onderzoeksresultaten aan dat voor alle datasets de opeising 

van een aanslag een positieve impact heeft op de abnormal return, voor de aanslagen 

zonder slachtoffers (TER = 1). De coëfficiënten zijn echter wel niet significant op het 5% 

significantieniveau. 

 

Tabel 22: abnormal return vergelijking 

1998-2010   IGBM60 IGBM100  FTSE 10060 IGBM60+FTSE 10060 

Constante  -0.000744 -0.001790 -0.006210 -0.004053 
 (-0.090235) (-0.352819) (-0.949814) (-0.807500) 
     

TER 0.000698 0.001761 0.004538 0.003120 
 (0.103185) (0.436998) (0.880484) (0.772895) 
     

Dummy opeising 0.004980 0.006489 0.002059 0.002781 
 (0.445336) (0.964245) (0.230554) (0.406502) 
     

TER*opeising -0.003774 -0.006087 0.000209 -0.001147 
 (-0.411909) (-1.54226) (0.029771) (-0.208988) 
     

R2 0.005246 0.020631 0.042778 0.012361 

  ̅̅̅̅  -0.048044 -0.009974 -0.008502 -0.013182 

                                       nota: t-waarde tussen haakjes 

                                                     * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                     ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                     *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
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Ten einde de significantie van het effect te kennen van de TER op de abnormal return 

(  +      voor de waarde van de voorwaardelijke variabele (                moeten de 

standaardafwijkingen voor   ,      en   +     berekend worden (Brambor et al.,2006). De 

standaardafwijking van   +    wordt als volgt gedefinieerd:  

    
    

̂   √      ̂                  (  ̂)                       ̂  ̂  

 

De standaardafwijkingen van de geschatte coëfficiënten zijn terug te vinden in Tabel 23. 
 

Tabel 23: effect van het aantal slachtoffers 

1998-2010   IGBM60 IGBM100  FTSE 10060 IGBM60+FTSE 
10060 

TERniet-opgeëist 0.000698 0.001761 0.004538 0.003120 
     (0.006769) (0.004030) (0.005154) (0.004037) 

     

TERopgeëist -0.003076 -0.004326 0.006628 0.001973 
         (0.006177) (0.006637) (0.004760) (0.003716) 

     
Verschil -0.003774 -0.006087 0.000209 -0.001147 
     (0.009162) (0.005274) (0.007021) (0.005488) 

                                        nota: standaardafwijking tussen haakjes 
                                                  * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                  ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                  *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

 

Het effect van het aantal slachtoffers van niet-opgeëiste aanslagen op de abnormal return is, 

zoals eerder aangetoond, niet significant. Daarnaast kan er ook uit de resultaten van Tabel 

23 geconcludeerd worden dat de nulhypothese (         ) niet kan verworpen worden op 

het 5% significantieniveau voor alle datasets. Uit Tabel 22 blijkt eveneens dat het effect van 

het aantal slachtoffers van opgeëiste aanslagen op de abnormal return (  ) niet significant is. 

Er is dus geen verschil in effect van het aantal slachtoffers bij de twee groepen van 

aanslagen. Figuur 3 toont eveneens aan dat er geen effect is van het aantal slachtoffers bij 

de 60 geselecteerde aanslagen van de ETA. De grafische weergave van het onderzochte 

effect is voor de overige datasets terug te vinden in Appendix 5.                           
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Figuur 3: effect van het aantal slachtoffers bij aanslagen van de ETA 

 

3.1.2 Analyse van het lange termijn effect 

Vervolgens wordt het effect van het aantal slachtoffers van een opgeëiste aanslag nagegaan 

op de cumulatieve abnormal return. De conditionele hypothese (supra p.52) wordt opnieuw 

getest aan de hand van de volgende vergelijking: 

 

                                 
                         

 

waarbij     de cumulatieve abnormal return is over zes en twaalf dagen. De significantie 

van het effect van het aantal slachtoffers wordt nagegaan aan de hand van de 

standaardafwijkingen. De resultaten zijn terug te vinden in Tabel 24, Tabel 25, Tabel 26 en 

Tabel 27. De resultaten voor de geschatte vergelijking voor de 60 aanslagen van de IRA kan 

evenwel vertekend zijn omwille van de overlappende event windows. 

 

Uit Tabel 24 blijkt dat het effect van het aantal slachtoffers, bij een niet-opgeëiste aanslag 

enkel nog positief is voor de dataset met 42 aanslagen van de ETA. De effecten zijn echter 

wel ook voor deze vergelijking niet significant. De opeising van een aanslag, zonder 

slachtoffers (TER = 1)  heeft een negatieve impact op de abnormal return, bij de 64 

aanslagen van de ETA. Het omgekeerde effect doet zich voor bij de slachtofferloze aanslagen 

van de IRA en van de ETA. Geen van deze effecten is evenwel significant. Ten slotte blijkt uit 

de t-waarden dat    voor alle datasets niet significant is. Er is dus opnieuw geen verschil in 

effect tussen de twee groepen. Uit de onderzoeksresultaten in Tabel 25 blijkt opnieuw dat 
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het effect van het aantal slachtoffers van niet-opgeëiste aanslagen op de cumulatieve 

abnormal return, niet significant is. Vervolgens kan ook de nulhypothese (         ) niet 

verworpen worden op het 5% significantieniveau. Deze bevindingen zijn identiek aan deze 

van het effect van het aantal slachtoffers op de abnormal return. 

Tabel 24: CAR6 vergelijking 

1998-2010  IGBM42  IGBM64   FTSE 10060  

Constante  -0.036879 0.010925 0.004008 
 (-1.279006) (0.596095) (0.308807) 
    

TER 0.038528 -0.003697 -0.007110 
 (1.525950) (-0.243322) (-0.694913) 
    

Dummy opeising 0.008603 -0.018815 0.007238 
 (0.206763) (-0.819958) (0.408180) 
    

TER*opeising -0.020032 0.007275 0.002835 
 (-0.553776) (0.390662) (0.203418) 
    

R2 0.147760 0.043182 0.077295 

  ̅̅̅̅  0.080478 -0.004659 0.027864 

                                                  nota: t-waarden tussen haakjes 
                                                  * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                  ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                  *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 
Tabel 25: effect van het aantal slachtoffers 

1998-2010   IGBM42 IGBM64  FTSE 10060 

TERniet-opgeëist 0.038528 -0.003697 -0.007110 
     (0.025249) (0.015196) (0.010231) 

    

TERopgeëist 0.018496 0.003578 -0.004275 
         (0.025924) (0.010756) (0.009429) 

    
Verschil -0.020032 0.007275 0.002835 
     (0.036174) (0.018622) (0.013937) 

                                                  nota: standaardafwijking tussen haakjes 
                                                  * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                  ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                  *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
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De onderzoeksresultaten in Tabel 26 en Tabel 27 zijn vergelijkbaar met de voorgaande. Het 

effect van het aantal slachtoffers van een niet-opgeëiste aanslag is positief voor de 

aanslagen van de ETA en negatief voor de aanslagen van de IRA. Het effect is niettemin niet 

significant voor alle aanslagen. Het effect van de opeising van een aanslag is opnieuw 

negatief voor de aanslagen van de ETA zonder slachtoffers en positief voor de aanslagen van 

de IRA waarvoor TER één is. Geen van de effecten is significant. Tenslotte kan de hypothese 

dat            niet verworpen worden op het 5% significantieniveau. Het aantal 

slachtoffers van een opgeëiste aanslag heeft geen effect op de cumulatieve abnormal 

return. Ten slotte blijkt uit Tabel 26 dat    niet significant is. Er is dus geen verschil in effect 

van het aantal slachtoffers tussen de twee groepen van aanslagen. 

Figuur 5 en 6 geven de cumulatieve abnormal return en de TER weer voor de 42 aanslagen 

van de ETA. Hieruit blijkt duidelijk dat er geen significant effect is van het aantal slachtoffers 

op de CAR. De figuren voor de overige datasets zijn terug te vinden in Appendix 5. 

 

 
Tabel 26: CAR12 vergelijking 

1998-2010  IGBM42  IGBM64   FTSE 10060  

Constante  -0.043009 -0.002332 0.0017710 
 (-1.198182) (-0.089838) (0.942269) 
    

TER 0.039305 0.008939 -0.017561 
 (1.250493) (0.415461) (-1.185261) 
    

Dummy opeising -0.007225 -0.022011 0.010555 
 (-0.139482) (-0.677476) (0.411054) 
    

TER*opeising -0.003502 0.014381 -0.001919 
 (-0.077770) (0.545374) (-0.095096) 
    

R2 0.082365 0.043510 0.075341 

  ̅̅̅̅  0.009920 -0.004315 0.025805 

                                                   nota: t-waarden tussen haakjes    
                                                  * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                  ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                  *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
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Tabel 27: effect van het aantal slachtoffers 

1998-2010   IGBM42 IGBM64  FTSE 10060 

TERniet-opgeëist 0.039305 0.008939 -0.017561 
     (0.031432) (0.021517) (0.014816) 

    

TERopgeëist 0.018343 0.023320 -0.019480 
         (0.032248) (0.015240) (0.013671) 

    
Verschil -0.003502 0.014381 -0.001919 
     (0.045033) (0.026368) (0.020184) 

                                                   nota: standaardafwijking tussen haakjes 
                                                  * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                  ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                  *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

    

 

Figuur 4: effect van het aantal slachtoffers bij aanslagen van de ETA 

                           

 

Figuur 5: effect van het aantal slachtoffers bij aanslagen van de ETA 
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Aangezien de nulhypothese voor iedere dataset en vergelijking is verworpen, kan er 

geconcludeerd worden dat het aantal slachtoffers van opgeëiste aanslagen net als het aantal 

slachtoffers van niet-opgeëiste aanslagen, geen effect heeft op de (cumulatieve) abnormal 

return. Derhalve is er ook geen verschil in effect tussen de opgeëiste en de niet-opgeëiste 

aanslagen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gemiddeld slechts 10% van de ARs en de 

CARs significant zijn op het 10% niveau. 

 

3.2. Analyse van de AR van alle aanslagen van de ETA 

 

Teneinde enige zekerheid te hebben, dat de afwezigheid van significante effecten in de 

vorige analyse niet het gevolg is van de selectie van de aanslagen, zal de analyse opnieuw 

uitgevoerd worden voor de abnormal returns van alle aanslagen van de ETA in de periode 

van 1998 tot en met 2010. De abnormal returns zijn, voor alle dagen waarop een aanslag is 

gepleegd, berekend aan de hand van de event study methode (supra p.35).  

De abnormal return vergelijking (supra p.52) wordt uitgebreid met twee dummy variabelen, 

met name één voor het Baskenland en één voor het jaar 2004. De dummy voor het 

Baskenland meet het effect van de aanslagen van de ETA in dit gebied. Daarnaast vonden de 

aanslagen van Al Qaida in Madrid in het jaar 2004 plaats. Uit het onderzoek van Nikkinen en 

Vähämaa (2010) blijkt dat deze aanslagen een verhoogd gevoel van onzekerheid op de 

markten teweegbrachten. De dummy voor het jaar 2004 wil het effect van de aanslagen in 

dit jaar nagaan. De volgende vergelijkingen worden aldus geschat: 

                                
                         

 
                                

                    

                   
     

 
                                

                    

                   
              

     

 

De resultaten van deze vergelijkingen zijn terug te vinden in Tabel 28 en Tabel 29. 
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Tabel 28: abnormal return vergelijking 

1998-2010  IGBM IGBM  IGBM 

Constante  0.001381 0.002172 0.002409 
 (0.818684) (1.109927) (1.217022) 
    

TER -0.000445 -0.000648 -0.000714 
 (-0.415216) (-0.587352) (-0.645066) 
    

Dummy opeising -0.000173 -0.00371 -0.00257 
 (-0.072838) (-0.155240) (-0.107277) 
    

TER*opeising -0.000945 -0.000942 -0.000885 
 (-0.600702) (-0.599142) (-0.561316) 
    

Dummy Baskenland  -0.000843 -0.001060 
  (-0.799455) (-0.973803) 
    

Dummy 2004   -0.001499 
   (0.820859) 
    

R2 0.016632 0.019587 0.022708 

  ̅̅̅̅  0.002781 0.001089 -0.000450 

                                                  nota: t-waarden tussen haakjes 
                                                  * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                  ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                  *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

 

De onderzoeksresultaten zijn enigszins verschillend van deze van de geselecteerde aanslagen 

van de ETA. Het effect van het aantal slachtoffers van een niet-opgeëiste aanslag is 

weliswaar opnieuw niet significant, maar wel negatief. Bij de analyse voor de 30 en 50 

aanslagen van de ETA was dit effect eveneens niet significant, maar wel positief. Het effect 

van de opeising van een aanslag is negatief. Bij de eerste regressies was dit effect positief. 

De opeising van een aanslag, waarbij geen slachtoffers zijn gevallen, heeft een negatief, 

weliswaar niet significant effect. Het effect van het aantal slachtoffers van een opgeëiste 

aanslag is negatiever in vergelijking met het effect bij de geselecteerde aanslagen. 

Desondanks is dit effect niet significant. De nulhypothese (         )  kan dus niet 
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verworpen worden op het 5% significantieniveau. Er is dus geen verschil in effect van het 

aantal slachtoffers tussen de opgeëiste en de niet-opgeëiste aanslagen. Uit Figuur 6 blijkt 

duidelijk dat een hoog aantal slachtoffers enkel uitzonderlijk gepaard gaat met een hoge of 

lage abnormal return. Dit is overeenkomstig met de resultaten van de voorgaande regressie.  

 
Tabel 29: effect van het aantal slachtoffers 

1998-2010   IGBM IGBM  IGBM 

TERniet-opgeëist -0.000445 -0.000648 -0.000714 
     (0.001072) (0.001103) (0.001107) 

    

TERopgeëist -0.001400 -0.001590 -0.001599 
         (0.001150) (0.001109) (0.001188) 

    
Verschil -0.000945 -0.000942 -0.000885 
     (0.001573) (0.001574) (0.001577) 

                                                  nota: standaardafwijkingen tussen haakjes 
                                                  * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                  ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                  *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

 

 
Figuur 6: effect van het aantal slachtoffers bij aanslagen van de ETA 

 

Uit de analyse blijkt dus dat er opnieuw geen significant effect is voor het aantal slachtoffers 

van een opgeëiste of een niet-opgeëiste aanslag. Bijgevolg is er ook voor deze aanslagen 

geen verschil in effect van het aantal slachtoffers tussen de beide groepen. We concluderen 

dat de afwezigheid van significante effecten niet te wijten is aan de selectie van de 

aanslagen. Derhalve kan er geconcludeerd worden dat er geen effect is voor het aantal 

slachtoffers bij de aanslagen van de ETA.  
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3.3. Analyse van alle abnormal returns 

 

Vervolgens wordt het effect van het aantal slachtoffers van de opgeëiste en niet-opgeëiste 

aanslagen op de abnormal return afzonderlijk onderzocht.  Dit effect wordt nagegaan over 

een periode van 1998 tot en met 2010. In tegenstelling tot de voorgaande analyses, wordt er  

niet alleen het effect nagegaan op de abnormal return van dagen waarop er zich een aanslag 

heeft voorgedaan, maar op de abnormal return van alle dagen. Daarnaast bevat deze 

vergelijking geen interactieterm. De abnormal returns van deze periode worden berekend 

aan de hand van event study methode (supra p. 35). 

 

De vergelijking is als het volgt gedefinieerd: 

 

                                               

 

waarbij    de abnormal return is,             de terreurindex van de opgeëiste aanslagen 

is,                  de terreurindex van de niet-opgeëiste aanslagen is,   de constante is,     

en    de terreurindex- elasticiteit van de opgeëiste en de niet-opgeëiste aanslagen zijn en   

de residuele term.  

Het effect wordt voor iedere markt twee keer geschat aan de hand van de OLS methode. De 

eerste keer wordt het effect van de terreurindex van alle aanslagen in Spanje, op  de IGBM, 

en in  Groot-Brittannië en (Noord-)Ierland, op de FTSE 100, tussen 1998 en 2010 nagegaan. 

Vervolgens wordt het bestaan van het effect van het aantal slachtoffers van alleen de 

aanslagen gepleegd door de  ETA of de IRA in de periode tussen 1998 en 2010 op de IGBM 

en FTSE 100 onderzocht. De resultaten van deze vergelijkingen zijn terug te vinden in Tabel 

30 en Tabel 31. Figuur 7 geeft het effect van het aantal slachtoffers voor de aanslagen van de 

ETA grafisch weer, figuur 8 geeft dit effect weer voor de aanslagen van de IRA. De figuren 

voor de aanslagen in Spanje en in Groot-Brittannië en (Noord)-Ierland zijn terug te vinden in 

Appendix 5. 

3.3.1 Analyse van de abnormal returns van de IGBM 

De onderzoeksresultaten in Tabel 30 tonen aan dat de terreurindex-elasticiteit van zowel de 

niet-opgeëiste aanslagen, als van de opgeëiste aanslagen een negatief teken heeft voor de 



63 

 

twee vergelijkingen. De elasticiteiten zijn echter  niet significant op het 5% 

significantieniveau. Naast deze gelijkenis, zijn er ook verschillen op te merken tussen de 

geschatte resultaten van de twee vergelijkingen.  De TER-elasticiteit van de niet-opgeëiste 

aanslagen is negatiever dan deze van de opgeëiste aanslagen voor de vergelijking die de TER 

van alle aanslagen in Spanje incorporeert. In de vergelijking die enkel de TER van de 

aanslagen van de ETA opneemt, kan er het omgekeerde bemerkt worden. De TER-elasticiteit 

van de opgeëiste aanslagen is in dit geval negatiever dan deze van de niet-opgeëiste 

aanslagen van de ETA. 

 

Tabel 30: effect van aantal slachtoffers op de IGBM 

1998-2010  IGBM alle groepen IGBM ETA 

Constante  0.001930 0.001712 

 (1.251018) (1.314363) 
   

TERopgeëist -0.000892 -0.000997 
 (-0.842161) (-1.204637) 
   

TERniet-opgeëist -0.001066 -0.000750 
 (-0.931944) (-0.739186) 
   

R2 0.000495 0.000617 

  ̅̅̅̅  -0.000095 0.000027 

                                                                   nota: t-waarden tussen haakjes 
                                                                   * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                                   ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                                   *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

3.3.2 Analyse van de abnormal returns van de FTSE 100 

Uit de onderzoeksresultaten voor de FTSE 100 in Tabel 31, blijkt dat enkel de TER-elasticiteit 

van de opgeëiste aanslagen voor de vergelijking die alle aanslagen incorporeert positief is.  

De overige elasticiteiten zijn, net als voor de IGBM, negatief.  De verhouding van de 

elasticiteiten onderling voor de vergelijking die enkel de TER incorporeert van aanslagen van 

de IRA is vergelijkbaar met deze voor de vergelijking die enkel de TER incorporeert van 

aanslagen van de ETA. De TER-elasticiteit van de opgeëiste aanslagen van de IRA is 

negatiever dan de TER-elasticiteit van de niet-opgeëiste aanslagen.  



64 

 

  

Tabel 31: effect van het aantal slachtoffers op FTSE 100 

1998-2010  FTSE 100 alle groepen FTSE 100 IRA 

Constante  -0.000213 0.001532 

 (0.177029) (0.846525) 

   

TERopgeëist 0.000229 -0.001162 

 (0.325120) (-0.739258) 

   

TERniet-opgeëist -0.0000184 -0.0000294 

 (-0.025112) (-0.339422) 

   

R2 0.000031 0.000195 

  ̅̅̅̅  -0.000559 -0.000396 

                                                                    nota: t-waarden tussen haakjes 
                                                                    * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                                    ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                                    *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

 
Figuur 7: effect van het aantal slachtoffers bij aanslagen van de ETA 

 
Figuur 8: effect van het aantal slachtoffers bij aanslagen van de IRA 
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3.3.3 Analyse van de abnormal returns van de IGBM met dummy 

De mogelijkheid bestaat dat deze resultaten vertekend zijn. In de bovenstaande vergelijking 

wordt er namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de dagen waarop er geen aanvallen zijn 

gepleegd en de dagen waarop er een of meerdere aanvallen zonder slachtoffers zich hebben 

voorgedaan. Teneinde dit probleem op te lossen is er een dummy voor de aanslagen aan de 

vergelijking toegevoegd. Deze dummy meet de reactie van de markten op de aanslag, 

onafhankelijk van het aantal slachtoffers.  

Uit de onderzoeksresultaten in Tabel 32 blijkt dat Spaanse markt niet significant reageert op 

een aanslag. Ook voor de Britse markt is er geen significante reactie op een aanslag. De 

resultaten voor de FTSE 100 zijn terug te vinden in Appendix 6. 

 
Tabel 32: effect van het aantal slachtoffers met dummy aanslag op de IGBM 

1998-2010  IGBM alle groepen IGBM ETA 

Constante  0.001461 0.001702 
 (0.889501) (1.95858) 
   

TERopgeëist -0.000735 -0.000992 
 (-0.683606) (-1.147094) 
   

TERniet-opgeëist -0.000713 -0.000744 
 (-0.584483) (-0.691285) 
   

Dummy aanslag -0.000581 -0.0000163 

 (-0.836179) (-0.017507) 

   

R2 0.000702 0.000617 

  ̅̅̅̅  -0.000184 -0.000269 

                                                                     nota: t-waarden tussen haakjes 
                                                                    * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                                    ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                                    *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
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Hoofdstuk 3: Conclusie 

Het effect van een aanslag op de financiële markten is in het verleden uitvoerig onderzocht. 

Dit onderzoek heeft getracht een aanvulling te zijn op de bestaande literatuur door de 

invloed van twee determinanten van een aanslag na te gaan. Het effect van een opeising en 

van het aantal slachtoffers is onderzocht aan de hand van aanslagen van twee terroristische 

organisaties, met name de IRA en de ETA. 

 

Er is getracht om het effect van de twee determinanten op diverse manieren na te gaan. 

De resultaten van de event study hebben aangetoond dat er geen verschil in effect is tussen 

opgeëiste en niet-opgeëiste aanslagen.   

Daarnaast is er uit de verschillende regressie-analyses gebleken dat het aantal slachtoffers 

en de opeising van een aanslag geen effect hebben op de (C)AR. Bijgevolg kan er 

geconcludeerd worden dat het effect van het aantal slachtoffers op de (C)AR niet verschilt 

voor de opgeëiste en de niet-opgeëiste aanslagen. 

De invloed van de twee determinanten is eerst onderzocht op basis van een conditionele 

hypothese. Vervolgens is deze hypothese eveneens onderzocht voor alle aanslagen van de 

ETA in periode van 1998 tot en met 2010 om een vertekening van het effect door een 

selectie van aanslagen uit te sluiten. Ten slotte is het effect van het aantal slachtoffers 

onderzocht aan de hand van een vergelijking zonder interactieterm. De resultaten van al 

deze analyses zijn consistent en tonen aan dat de opeising en het aantal slachtoffers geen 

invloed heeft op het effect van een aanslag. Deze conclusie is niet overeenkomstig met 

Kollias et al. (2010), Drakos en Kutan (2003) en Eldor en Melnick (2004). Zij zijn van mening 

dat het aantal slachtoffers het negatieve effect van een aanslag op de markten versterkt. 

 

Deze studie heeft evenwel enkele beperkingen. De resultaten van de abnormal returns 

kunnen enigszins vertekend zijn door de aanwezigheid van events in de estimation window. 

Dit probleem zou kunnen opgelost worden door de abnormal returns te schatten aan de 

hand van de returns van het jaar 1997. Echter, de estimation window zou dan ver in het 

verleden liggen. Dit kan eveneens leiden tot een vertekening van de abnormal returns. De 

tweede beperking betreft het overlappen van de event windows bij de berekening van de 

cumulatieve abnormal returns van de aanslagen van de IRA. Indien men de aanslagen, 
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waarvoor de event windows overlappen, uit het dataset zou filteren, bekomt men een 

onevenwicht tussen het aantal opgeëiste en het aantal niet-opgeëist aanslagen. Bovendien 

leidt de filtering tot een gering aantal aanslagen. Dit heeft als gevolg dat het moeilijk zou zijn 

om de bekomen conclusies te veralgemenen. Vervolgens kan het relatief beperkte aantal 

aanslagen en het geringe aantal significante abnormal returns veroorzaakt door de 

aanslagen eveneens als een beperking worden beschouwd. Een volgend onderzoek zou het 

effect van de twee variabelen moeten nagaan voor aanslagen die ieder een significante 

abnormal return hebben veroorzaakt. 

Ten slotte heeft dit onderzoek de invloed van de twee determinanten op het effect van een 

aanslag op twee westerse aandelenmarkten onderzocht. Uit onderzoek van Johnston en 

Nedelscu (2005) en Karolyi en Martell (2006) is evenwel gebleken dat de effecten van 

terrorisme het grootst zijn in de opkomende markten en de verliezen veroorzaakt door 

terrorisme kleiner zijn in rijkere en meer democratische landen. De invloed van de twee 

determinanten op het effect van een aanslag zou in een volgend onderzoek moeten worden 

nagegaan voor aandelenmarkten in opkomende markten. 
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Appendix 1: aanslagen 

1. Selectie van 60 aanslagen van ETA 

1.1. Opgeëiste aanslagen  

Event date TER Ligging Type 

25/06/1998 
1,551445 

Baskenland Bombing/explosion 

22/07/1999 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

07/05/2000 
1,313262 

Baskenland Assassination 

04/06/2000 
1,313262 

Baskenland Assassination 

20/07/2000 
1 

Andalusië Bombing/explosion 

24/07/2000 
1,609438 

Baskenland Bombing/explosion 

06/09/2000 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

10/09/2000 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

14/09/2000 
1,313262 

Baskenland Assassination 

29/03/2001 
1 

Baskenland Facility/infrastructure 

07/07/2001 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

12/01/2002 
1,551445 

Baskenland Bombing/explosion 

26/08/2002 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

02/08/2003 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

18/01/2005 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

30/01/2005 
1,313262 

Alicante Bombing/explosion 

10/06/2005 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

02/02/2006 
1 

Baskenland Facility/infrastructure 

22/02/2006 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

09/03/2006 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

10/09/2007 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

30/03/2008 
1 

Baskenland Bombing/explosion 
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17/04/2008 
2,274009 

Baskenland Bombing/explosion 

20/04/2008 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

12/05/2008 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

19/05/2008 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

01/06/2008 
1,743668 

Navarra Bombing/explosion 

08/06/2008 
1 

Baskenland Bombing/explosion 

31/12/2008 
1,313262 

Baskenland Bombing/explosion 

19/06/2009 
1,313262 

Baskenland Assassination 

 

1.2. Niet-opgeëiste aanslagen  

Event date TER Ligging Type 

24/08/2007 1,743668381 Baskenland Bombing/explosion 

26/07/2000 1 Baskenland Bombing/explosion 

20/03/2001 1,313261687 Baskenland Assassination 

08/02/2003 1,313261687 Baskenland Assassination 

01/08/2005 1 Baskenland Bombing/explosion 

14/05/2008 2,043591778 Baskenland Bombing/explosion 

28/08/2001 1 Baskenland Bombing/explosion 

21/10/2000 1 Baskenland Bombing/explosion 

29/07/2000 1,313261687 Baskenland Assassination 

27/08/2009 1 Baskenland Facility/infrastructure 

26/10/2006 1 Baskenland Bombing/explosion 

25/02/2006 1,551444714 Baskenland Bombing/explosion 

12/10/2003 1 Baskenland Bombing/explosion 

25/01/2002 1 Baskenland Bombing/explosion 

16/01/2009 1 Baskenland Bombing/explosion 

07/08/2000 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 
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16/09/2010 1 Baskenland Bombing/explosion 

17/10/2000 1 Baskenland Facility/infrastructure 

21/07/2005 1 Baskenland Bombing/explosion 

23/05/2001 1 Baskenland Bombing/explosion 

13/07/2003 1 Navarra Bombing/explosion 

15/09/2004 1 Baskenland Bombing/explosion 

20/01/2006 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

10/01/1999 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

23/02/2009 1 Baskenland Bombing/explosion 

28/07/2000 1 Baskenland Bombing/explosion 

09/10/2007 1,743668381 Baskenland Bombing/explosion 

26/03/2009 1 Baskenland Bombing/explosion 

09/01/1998 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

21/03/2002 1,313261687 Baskenland Assassination 
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2. Selectie van 100 aanslagen van ETA 

2.1. Opgeëiste aanslagen  

Event date TER Ligging Type 

25/06/1998 1,551444714 Baskenland Bombing/explosion 

22/07/1999 1 Baskenland Bombing/explosion 

07/05/2000 1,313261687 Baskenland Assassination 

04/06/2000 1,313261687 Baskenland Assassination 

12/07/2000 2,371950866 Madrid Bombing/explosion 

20/07/2000 1 Andalusië Bombing/explosion 

24/07/2000 1,609437912 Baskenland Bombing/explosion 

06/09/2000 1 Baskenland Bombing/explosion 

10/09/2000 1 Baskenland Bombing/explosion 

14/09/2000 1,313261687 Baskenland Assassination 

09/10/2000 1,313262 Andalusia Assassination 

02/11/2000 1,551444714 Barcelona Bombing/explosion 

29/03/2001 1 Baskenland Facility/infrastructure 

11/05/2001 1 Madrid Bombing/explosion 

07/07/2001 1 Baskenland Bombing/explosion 

27/08/2001 1 Madrid Bombing/explosion 

12/01/2002 1,551444714 Baskenland Bombing/explosion 

01/05/2002 2,981546217 Madrid Bombing/explosion 

09/08/2002 1 Alicante Bombing/explosion 

26/08/2002 1 Baskenland Bombing/explosion 

27/07/2003 1 Cantabria Bombing/explosion 

02/08/2003 1 Baskenland Bombing/explosion 

07/08/2004 1 Bujaruelo Bombing/explosion 

26/09/2004 1 Cantabria Bombing/explosion 
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18/01/2005 1 Baskenland Bombing/explosion 

30/01/2005 1,313261687 Alicante Bombing/explosion 

10/06/2005 1 Baskenland Bombing/explosion 

25/06/2005 1 Madrid Bombing/explosion 

24/09/2005 1 Avila Bombing/explosion 

22/12/2005 1 Navarra Bombing/explosion 

02/02/2006 1 Baskenland Facility/infrastructure 

22/02/2006 1 Baskenland Bombing/explosion 

09/03/2006 1 Baskenland Bombing/explosion 

02/09/2007 1 Rioja Facility/infrastructure 

10/09/2007 1 Baskenland Bombing/explosion 

23/02/2008 1 Catalonia Bombing/explosion 

21/03/2008 1,313261687 Rioja Bombing/explosion 

30/03/2008 1 Baskenland Bombing/explosion 

12/04/2008 1 Navarra Bombing/explosion 

17/04/2008 2,274008836 Baskenland Bombing/explosion 

20/04/2008 1 Baskenland Bombing/explosion 

12/05/2008 1 Baskenland Bombing/explosion 

19/05/2008 1 Baskenland Bombing/explosion 

01/06/2008 1,743668381 Navarra Bombing/explosion 

08/06/2008 1 Baskenland Bombing/explosion 

28/07/2008 1 Navarra Bombing/explosion 

29/07/2008 1 Malaga Bombing/explosion 

22/09/2008 2,274008836 Cantabria Bombing/explosion 

31/12/2008 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

19/06/2009 1,313261687 Baskenland Assassination 
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2.2. Niet-opgeëiste aanslagen 

Event date TER Ligging Type 

24/08/2007 1,743668381 Baskenland Bombing/explosion 

26/07/2000 1 Baskenland Bombing/explosion 

20/03/2001 1,313261687 Baskenland Assassination 

08/02/2003 1,313262 Baskenland Assassination 

12/10/2002 1,551444714 Navarra Bombing/explosion 

01/08/2005 1 Baskenland Bombing/explosion 

14/05/2008 2,043591778 Baskenland Bombing/explosion 

28/08/2001 1 Baskenland Bombing/explosion 

21/10/2000 1 Baskenland Bombing/explosion 

29/07/2000 1,313261687 Baskenland Assassination 

06/05/1998 1,313262 Navarra Assassination 

20/08/2000 1,551444714 Huesca Bombing/explosion 

27/08/2009 1 Baskenland Facility/infrastructure 

23/07/2005 1 A-Coruna Bombing/explosion 

26/10/2006 1 Baskenland Bombing/explosion 

25/04/2000 1 Madrid Bombing/explosion 

25/02/2006 1,551444714 Baskenland Bombing/explosion 

08/08/2000 2,618729383 Madrid Bombing/explosion 

11/02/2000 1 Baskenland Facility/infrastructure 

12/10/2003 1 Baskenland Bombing/explosion 

21/02/1998 1 Cantabria Bombing/explosion 

25/01/2002 1 Biscay Bombing/explosion 

12/02/2001 1 Madrid Bombing/explosion 

03/12/2002 1 Cantabria Bombing/explosion 

16/01/2009 1 Baskenland Bombing/explosion 
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07/08/2000 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

16/09/2010 1 Baskenland Bombing/explosion 

22/04/2002 1 Madrid Bombing/explosion 

04/07/2008 1 Baskenland Bombing/explosion 

22/01/2001 1 Navarra Bombing/explosion 

17/10/2000 1 Baskenland Facility/infrastructure 

21/07/2005 1 Baskenland Bombing/explosion 

23/05/2001 1 Baskenland Bombing/explosion 

08/10/2000 1 Baskenland Facility/infrastructure 

13/07/2003 1 Navarra Bombing/explosion 

25/07/2007 1 Navarra Bombing/explosion 

01/10/2001 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

15/09/2004 1 Baskenland Bombing/explosion 

16/08/2001 1 Ciudad Real Bombing/explosion 

20/01/2006 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

10/01/1999 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

23/02/2009 1 Baskenland Bombing/explosion 

28/07/2000 1 Baskenland Facility/infrastructure 

09/10/2007 1,743668381 Baskenland Bombing/explosion 

26/03/2009 1 Baskenland Bombing/explosion 

10/07/2009 1 Baskenland Bombing/explosion 

27/03/1998 1 Baskenland Bombing/explosion 

30/05/2003 2,371950866 Navarra Bombing/explosion 

09/01/1998 1,313261687 Baskenland Bombing/explosion 

21/03/2002 1,313261687 Baskenland Assassination 
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3. Selectie van 60 aanslagen van IRA 

3.1. Opgeëiste aanslagen  

Event date TER Ligging Type 

07/01/1998 1 Down Bombing/explosion 

20/03/1998 1 Londonderry Bombing/explosion 

09/05/1998 1 Fermanagh Bombing/explosion 

01/08/1998 2,689090383 Down Bombing/explosion 

11/01/1999 1,313261687 Londonderry Armed Assault 

06/02/2000 1 Fermanagh Bombing/explosion 

25/02/2000 1 Londonderry Bombing/explosion 

13/04/2000 1 Fermanagh Bombing/explosion 

01/06/2000 1 London Bombing/explosion 

19/07/2000 1 Ealing Bombing/explosion 

04/03/2001 1 London Bombing/explosion 

02/08/2001 1 Belfast Bombing/explosion 

03/08/2001 2,274008836 Ealing Bombing/explosion 

22/08/2001 1 Londonderry Bombing/explosion 

29/10/2001 1 Belfast Armed Assault 

17/07/2002 1,551444714 Down Bombing/explosion 

10/02/2003 1 Fermanagh Bombing/explosion 

12/03/2003 1 Belfast Bombing/explosion 

07/05/2003 1 Armagh Bombing/explosion 

24/11/2003 1 Tyrone Bombing/explosion 

08/09/2004 1 Londonderry Armed Assault 

02/05/2005 1 Ulster Bombing/explosion 

08/11/2007 1,313261687 Noord-Ierland Armed Assault 

12/11/2007 1,313261687 Noord-Ierland Armed Assault 
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12/05/2008 1,313261687 Tyrone Bombing/explosion 

14/06/2008 1,551444714 Fermanagh Bombing/explosion 

09/03/2009 1,313261687 Noord-Ierland Armed assault 

11/04/2010 1 Derry Hijacking 

06/05/2010 1 Antrim Bombing/explosion 

05/11/2010 1,743668381 Antrim Hijacking 

 

3.2. Niet-opgeëiste aanslagen  

Event date TER Ligging Type 

10/07/1998 1 Tyrone Bombing/explosion 

10/08/2000 1 Londonderry Bombing/explosion 

25/01/1998 1 Fermanagh Bombing/explosion 

20/02/1998 2,618729383 Down Bombing/explosion 

08/02/2002 1,313261687 Londonderry Bombing/explosion 

27/11/2000 1 Fermanagh Bombing/explosion 

06/04/2000 1 Londonderry Bombing/explosion 

13/09/2000 1 Armagh Bombing/explosion 

20/09/2000 1 London Armed assault 

10/03/1998 1 Ealing Bombing/explosion 

24/03/1998 1 Armagh Bombing/explosion 

21/03/1991 1 Belfast Bombing/explosion 

25/11/2002 1,904832441 Belfast Bombing/explosion 

13/04/2006 1 Londonderry Bombing/explosion 

30/06/2000 1 Belfast Armed assault 

18/03/2007 1,551444714 Belfast Armed assault 

26/04/1998 1 Armagh Bombing/explosion 

05/05/2003 1 Belfast Bombing/explosion 
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24/02/1998 1 Armagh Bombing/explosion 

09/07/2000 1 Tyrone Bombing/explosion 

16/06/1999 1,313261687 Tine and Wear Armed assault 

12/03/1998 1 Ulster Bombing/explosion 

09/03/1999 1,313261687 Noord-Ierland Armed assault 

12/03/1999 1,313261687 Noord-Ierland Armed assault 

02/05/2000 1,313261687 Tyrone Armed assault 

09/06/1999 1,551444714 Londonderry Armed assault 

27/03/1998 1,313261687 Noord-Ierland Armed assault 

01/04/1998 1 Belfast Bombing/explosion 

14/01/2001 1 Tyrone Bombing/explosion 

25/02/1998 1,904832441 Belfast Armed assault 
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Appendix 2: event study 

1. Resultaten van de 60 aanslagen van de ETA 

1.1. Opgeëiste aanslagen  

Event date AR CAR6 CAR12 

25/06/1998 0,014545878 0,014010709 0,025173157 

22/07/1999 -0,001436272 -0,056068834** -0,039941002 

07/05/2000 -0,016210963 -0,029126802 -0,036666925 

04/06/2000 -0,013771673 -0,047404136*** -0,077122811** 

20/07/2000 0,00448929 - - 

24/07/2000 0,005605945 - - 

06/09/2000 0,015500717 - - 

10/09/2000 0,020109633*** - - 

14/09/2000 0,019540783*** -0,018411161 0,006020388 

29/03/2001 0,020908531** 0,048972239*** 0,061723479*** 

07/07/2001 -0,000121507 -0,041647474 -0,013271352 

12/01/2002 -0,012860376 0,010322294 0,065832855** 

26/08/2002 -0,008379926 0,008028249 0,005877296 

02/08/2003 -0,009404004 -0,032740478 0,00364518 

18/01/2005 0,002380165 - - 

30/01/2005 0,004418033 0,018690094 0,021574235 

10/06/2005 0,007521186 0,003852541 0,004869124 

02/02/2006 -0,00358163 0,014844223 0,016371774 

22/02/2006 0,00544616 - - 

09/03/2006 0,003107636 -0,002173344 0,00073546 

10/09/2007 -0,007341997 -0,032343808 -0,02749152 

30/03/2008 -0,012945348 -0,017968972 -0,02999633 
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17/04/2008 -0,002948741 - - 

20/04/2008 -0,023003892** -0,010355759 -0,002703586 

12/05/2008 -0,000270075 - - 

19/05/2008 -0,000157555 -0,008892465 -0,020326459 

01/06/2008 -0,015976427 - - 

08/06/2008 -0,003683633 0,017214032 -0,011453459 

31/12/2008 0,004797274 0,015239625 0,025459441 

19/06/2009 0,021297386** -0,00426391 -0,006609472 

nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
           ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
           *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

1.2. Niet-opgeëiste aanslagen  

Event date AR CAR6 CAR12 

24/08/2007 -0,004624767 - - 

26/07/2000 0,004540149 - - 

20/03/2001 -0,000969005 - - 

08/02/2003 -0,004691339 0,025858222 0,004897803 

01/08/2005 -0,007502037 -0,009695067 -0,01137792 

14/05/2008 0,005774119 - - 

28/08/2001 -0,005014633 0,015655877 -0,037775887 

21/10/2000 -0,020858521** -0,014200227 -0,016007201 

29/07/2000 0,000737284 - - 

27/08/2009 -0,004027781 -0,012604935 -0,017101797 

26/10/2006 -0,005533022 0,01199996 0,018116833 

25/02/2006 0,001227098 - - 

12/10/2003 0,005420363 -0,004798532 0,00420229 

25/01/2002 -0,004364966 0,011986597 -0,027821714 

16/01/2009 0,00108409 -0,002630793 0,012369396 

07/08/2000 0,009283719 0,053577465** 0,031822492 
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16/09/2010 -0,000902579 -0,030562206 -0,053810099*** 

17/10/2000 0,005784274 - - 

21/07/2005 -0,003674194 - - 

23/05/2001 0,00791744 0,013997511 0,017064553 

13/07/2003 0,015263371 -0,004892082 -0,003200921 

15/09/2004 0,00423261 0,001921024 0,006769867 

20/01/2006 -0,00406915 0,001795003 0,017958275 

10/01/1999 -0,010129845 -0,005760767 -0,022743858 

23/02/2009 0,005408049 0,031031841 0,012643414 

28/07/2000 0,003167733 - - 

09/10/2007 -0,00343202 0,02999362 0,02637465 

26/03/2009 -0,001583599 0,015451749 0,045234938 

09/01/1998 0,017439631*** 0,018367374 0,018098234 

21/03/2002 -0,003352835 -0,010798366 -0,000397709 

nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
           ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
           *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

Figuur 9: significantie van de abnormal returns 
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2. Resultaten van de 100 aanslagen van de ETA 

2.1. Opgeëiste aanslagen  

Event date AR CAR6 CAR12 

25/06/1998 0,014545878 0,014010709 0,025173157 

22/07/1999 -0,001436272 -0,056068834** -0,039941002 

07/05/2000 -0,016210963 -0,029126802 -0,036666925 

04/06/2000 -0,013771673 -0,047404136*** -0,077122811*** 

12/07/2000 -0,002104518 - - 

20/07/2000 0,00448929 - - 

24/07/2000 0,005605945 - - 

06/09/2000 0,015500717 - - 

10/09/2000 0,020109633** - - 

14/09/2000 0,019540783*** -0,018411161 0,006020388 

09/10/2000 -0,01644499 - - 

02/11/2000 0,004529127 -0,00435365 -0,018384805 

29/03/2001 0,020908531** 0,048972239*** 0,061723479 

11/05/2001 0,000850107 - - 

07/07/2001 -0,000121507 -0,041647474*** -0,013271352 

27/08/2001 -0,003623659 - - 

12/01/2002 -0,012860376 0,010322294 0,065832855 

01/05/2002 -0,008196018 -0,022486449 -0,022912208 

09/08/2002 -0,021845184** -0,058645287** -0,032342957 

26/08/2002 -0,008379926 0,008028249 0,005877296 

27/07/2003 0,01033437 0,024870551 0,002682886 

02/08/2003 -0,009404004 -0,032740478 0,00364518 

07/08/2004 -0,003532422 -0,015890674 -0,001843081 

26/09/2004 0,004475135 0,022298906 0,02771789 
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18/01/2005 0,002380165 - - 

30/01/2005 0,004418033 0,018690094 0,021574235 

10/06/2005 0,007521186 0,003852541 0,004869124 

25/06/2005 -0,002334638 0,019296152 0,000298677 

24/09/2005 0,006009476 0,01358929 0,022548509 

22/12/2005 -0,001859746 -0,000506982 -0,016374294 

02/02/2006 -0,00358163 0,014844223 0,016371774 

22/02/2006 0,00544616 - - 

09/03/2006 0,003107636 -0,002173344 0,00073546 

02/09/2007 0,004797274 - - 

10/09/2007 -0,007341997 -0,032343808 -0,02749152 

23/02/2008 -0,004534156 - - 

21/03/2008 -0,001501582 - - 

30/03/2008 -0,012945348 -0,017968972 -0,02999633 

12/04/2008 -0,002804648 - - 

17/04/2008 -0,002948741 - - 

20/04/2008 -0,023003892** -0,010355759 -0,002703586 

12/05/2008 -0,000270075 - - 

19/05/2008 -0,000157555 -0,008892465 -0,020326459 

01/06/2008 -0,015976427 - - 

08/06/2008 -0,010159715 0,017214032 -0,011453459 

28/07/2008 -0,000119985 - - 

29/07/2008 0,017395847*** 0,019170611 0,048136098 

22/09/2008 -0,012828704 0,039199009 0,144370144* 

31/12/2008 -0,003683633 0,015239625 0,025459441 

19/06/2009 0,021297386** -0,00426391 -0,006609472 

nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
           ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
           *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
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2.2. Niet-opgeëiste aanslagen 

Event date AR CAR6 CAR12 

24/08/2007 -0,004624767 - - 

26/07/2000 0,004540149 - - 

20/03/2001 -0,000969005 - - 

08/02/2003 -0,004691339 0,025858222 0,004897803 

12/10/2002 -0,000384453 0,032501502 0,05511217 

01/08/2005 -0,007502037 -0,009695067 -0,01137792 

14/05/2008 0,005774119 - - 

28/08/2001 -0,005014633 0,015655877 -0,037775887 

21/10/2000 -0,020858521** - - 

29/07/2000 0,000737284 - - 

06/05/1998 0,005565372 -0,027541032 -0,007770201 

20/08/2000 0,004107274 - - 

27/08/2009 -0,004027781 -0,012604935 -0,017101797 

23/07/2005 -0,000667354 - - 

26/10/2006 -0,005533022 0,01199996 0,018116833 

25/04/2000 -0,01500546 - - 

25/02/2006 0,001227098 -0,006699157 -0,008099671 

08/08/2000 0,0110496 - - 

11/02/2000 0,036774927* 0,074486228* 0,106371311* 

12/10/2003 0,005420363 -0,004798532 0,00420229 

21/02/1998 -0,006486564 0,042798331 0,062221169 

25/01/2002 -0,004364966 0,011986597 -0,027821714 

12/02/2001 0,009997158 0,012601958 0,031676566 

03/12/2002 -0,004026646 -0,027392119 -0,041360656 

16/01/2009 -0,000902579 -0,002630793 0,012369396 
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07/08/2000 0,009283719 - - 

16/09/2010 -0,000902579 -0,030562206 -0,053810099 

22/04/2002 0,00508621 - - 

04/07/2008 -0,005080309 -0,010954249 0,007071814 

22/01/2001 0,005258609 -0,000591902 -0,033925206 

17/10/2000 0,005784274 - - 

21/07/2005 -0,003674194 - - 

23/05/2001 0,00791744 0,013997511 0,017064553 

08/10/2000 -0,01644499 - - 

13/07/2003 0,015263371 -0,004892082 -0,003200921 

25/07/2007 0,006579017 - - 

01/10/2001 -0,014468089 -0,031929385 0,009615464 

15/09/2004 0,00423261 - - 

16/08/2001 -0,013955267 - - 

20/01/2006 -0,00406915 0,001795003 0,017958275 

10/01/1999 -0,010129845 -0,005760767 -0,022743858 

23/02/2009 0,005408049 0,031031841 0,012643414 

28/07/2000 0,003167733 - - 

09/10/2007 -0,00343202 0,02999362 0,02637465 

26/03/2009 -0,001583599 0,015451749 0,045234938 

10/07/2009 -0,002497559 0,001655228 -0,00513153 

27/03/1998 0,011952727 0,029768209 0,017502476 

30/05/2003 -0,00317535 -0,001321668 0,012688308 

09/01/1998 0,017439631 0,018367374 0,018098234 

21/03/2002 -0,003352835 -0,010798366 -0,000397709 

nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
           ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
           *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 



XXVIIII 

 

 
Figuur 10: significantie van de abnormal returns 
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3. Resultaten van de 60 aanslagen van IRA 

3.1. Opgeëiste aanslagen  

Event date AR CAR6 CAR12 

07/01/1998 -0,009096276 -0,01951194 -0,016035625 

20/03/1998 -0,014576215 -0,019766149 -0,01499352 

09/05/1998 0,000861972 -0,024017295 -0,018166294 

01/08/1998 0,009591514 0,004993088 -0,008986504 

11/01/1999 0,005700458 0,030201161 0,007431991 

06/02/2000 -0,012791655 0,003297869 0,025182162 

25/02/2000 0,023916876** 0,061298285* 0,096393616* 

13/04/2000 0,007486179 0,032853182 0,055075534*** 

01/06/2000 0,003642599 -0,021875471 -0,015028489 

19/07/2000 0,00872359 0,011956766 0,036311247 

04/03/2001 0,013334563 0,019703571 0,01770271 

02/08/2001 0,007923351 0,00052047 -0,009558591 

03/08/2001 -0,000180846 -0,007825821 -0,019444857 

22/08/2001 -0,00474267 0,012821507 0,011994787 

29/10/2001 -0,006653437 0,012233539 0,013194015 

17/07/2002 0,011522142 0,01625154 0,037228654 

10/02/2003 0,002501154 0,031908033 0,032955071 

12/03/2003 -0,040405003* 0,020137369 0,024777787 

07/05/2003 0,001260521 0,000910131 0,031989867 

24/11/2003 0,009759512 -0,004950999 -0,030734375 

08/09/2004 -0,001290008 -0,005579976 0,010480472 

02/05/2005 -0,004467816 0,011383947 0,021761968 

08/11/2007 0,013027967 0,040355249*** 0,02777993 
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12/11/2007 0,016930059 -0,004645253 -0,000417794 

12/05/2008 -0,006896414 -0,020330489 -0,042250089 

14/06/2008 -0,008912769 -0,011558119 -0,012534919 

09/03/2009 0,015544913 -0,010022816 -0,100414681* 

11/04/2010 -0,004393536 -0,007643171 -0,016790994 

06/05/2010 0,008683735 0,020623598 -0,001214159 

05/11/2010 0,00215775 0,008150497 -0,004358441 

nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
           ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
           *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

3.2. Niet-opgeëiste aanslagen  

Event date AR CAR6 CAR12 

10/07/1998 -0,009130417 -0,006255755 -0,038494854 

10/08/2000 -0,005898047 0,008484538 0,01598217 

25/01/1998 0,000748206 0,027699314 0,019513306 

20/02/1998 0,005466249 -0,006546282 -0,011376835 

08/02/2002 -0,001259948 -0,021166459 -0,02366438 

27/11/2000 -0,000783849 -0,036662952*** -0,016004564 

06/04/2000 0,020301062*** 0,025110813 0,054479228*** 

13/09/2000 -0,012968985 -0,024436792 -0,036227207 

20/09/2000 -0,017424577*** -0,022839342 0,002653598 

10/03/1998 -0,000447871 -0,011708196 -0,00671878 

24/03/1998 0,0009743 -0,009548223 0,003552286 

21/03/1999 0,003801256 -0,006651316 0,005151628 

25/11/2002 -0,006611838 -0,008527344 -0,049126758 

13/04/2006 -0,005477845 -0,005365388 -0,028035467 

30/06/2000 0,004962684 0,022345485 0,026300843 

18/03/2007 -0,002076294 -0,009965868 -0,000991531 
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26/04/1998 -0,011238151 0,008430257 0,007564993 

05/05/2003 0,004962676 0,005198865 0,032182099 

24/02/1998 -0,004638775 0,000347277 -0,007355818 

09/07/2000 -0,004941843 0,003955358 0,008575452 

16/06/1999 0,008733988 0,002112535 -0,033114002 

12/03/1998 -0,003737448 0,011986505 -0,007779644 

09/03/1999 -0,002673517 -0,041383788*** -0,060101334*** 

12/03/1999 -0,015934897 -0,068021721* -0,02488817 

02/05/2000 0,003183348 -0,013652965 0,021073881 

09/06/1999 0,005641226 0,017259497 0,011212044 

27/03/1998 0,004843438 0,004662423 0,019292609 

01/04/1998 0,005231455 0,013100509 0,005648539 

14/01/2001 0,004080308 0,004863283 0,009036574 

25/02/1998 0,011247448 -0,001456236 -0,00645449 

nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
           ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
           *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 
 

 
Figuur 11: significantie van de abnormal returns 
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Appendix 3: descriptieve statistieken 

1. Aanslagen van de ETA 

 

Variabele Selectie  Obs Gem St. dev. Max Min 

AR 60  60 0.000335 0.009903 0.021297 -0.0230 

 100  100 -0.000140 0.010196 0.036775 -0.0230 

 Alle 217 0.0000392 0.007240 0.021039 -0.0174 

TER 60 60 1.186634 0.289328 2.274009 1.0000 

 100 100 1.217236 0.396308 2.981546 1.0000 

 Alle 217 1.376254 0.629351 4.582089 1.0000 

TER*Opeising 60 60 0.593493 0.635525 2.274009 0.0000 

 100 100 0.614150 0.687469 2.984546 0.0000 

 Alle 217 0.677778 0.789710 4.582089 0.0000 

 

Variabele Selectie  Obs Gem St. dev. Max Min 

CAR6 60  42 -0.000346 0.023758 0.053577 -0.05606 

 100  64 0.001525 0.025348 0.074486 -0.05864 

CAR12 60 42 -0.0000711 0.028503 0.065833 -0.0771 

 100 64 0.006022 0.036025 0.144370 -0.0771 

TER 60 42 1.133469 0.196967 1.743668 1.0000 

 100 64 1.190638 0.366346 2.981546 1.0000 

TER*Opeising 60 42 0.571011 0.594028 1.551455 0.0000 

 100 64 0.606085 0.679868 2.981546 0.0000 
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2. Aanslagen van de IRA 

Variabele Selectie  Obs Gem St. dev. Max Min 

AR 60 60 0.000452 0.010373 0.023917 -0.04040 

CAR6 60  60 0.000721 0.020972 0.061298 -0.06802 

CAR12 60 60 0.000520 0.030339 0.096394 -0.1004 

TER 60 60 1.213114 0.387466 2.689090 1.0000 

TER*Opeising 60 60 0.606266 0.674304 2.689090 0.0000 

 

3. Aanslagen in Spanje 

 

Variabele Selectie  Obs Gem St. dev. Max Min 

AR ETA 3388 -0.00005 0.010231 0.084758 -0.07261 

 Alle 3388 -0.00005 0.010231 0.084758 -0.07261 

TERopgeëist ETA 3388 1.013595 0.212768 4.582089 1.0000 

 Alle 3388 1.011250 0.166319 7.300095 1.0000 

TERniet-opgeëist ETA 3388 1.008014 0.173456 5.15468 0.0000 

 Alle 3388 1.016153 0.154007 3.886054 1.0000 

 

4. Aanslagen in GB en (Noord-)Ierland 

 

Variabele Selectie  Obs Gem St. dev. Max Min 

AR IRA 3388 0.00006 0.008329 0.044621 -0.05210 

 Alle 3388 0.00006 0.008329 0.044621 -0.05210 

TERopgeëist IRA 3388 1.003746 0.091092 5.517453 1.0000 

 Alle 3388 1.009401 0.155648 5.517453 1.0000 

TERniet-opgeëist IRA 3388 1.006862 0.165005 5.487772 1.0000 

 Alle 3388 1.021999 0.195219 5.487772 1.0000 
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Appendix 4: correlatiematrix 

1. Selectie van 60 aanslagen van de ETA 

1998-2010  AR TER  Dummy 
opeising  

TER*opeising 

AR  1.0000    

TER -0.0397 1.0000   

Dummy opeising 0.0255 0.0012 1.0000  

TER*opeising 0.0016 0.2496** 0.9417* 1.0000 

                                              nota: (1) De significantie van de correlatiematrix wordt bepaald aan de hand van de volgende t-test:  

                                                                  √
   

       ,   waarbij n  het aantal observaties is en r de correlatiecoëfficiënt. De  

                                                             nulhypothese stelt dat de correlatie tussen twee variabelen.    

 
                                                        (2) * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                              ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                              *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

1998-2010  CAR6 CAR12 TER  Dummy 
opeising  

TER*opeising 

CAR6 1.0000     

CAR12 0.7140* 1.0000    

TER 0.2253 0.2808* 1.0000   

Dummy opeising -0.2900** -0.0453 0.0439 1.0000  

TER*opeising -0.2574** 0.0035 0.2039 0.9729* 1.0000 

                                           nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                     ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                    *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
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2. Selectie van 120 aanslagen van de ETA 

1998-2010  AR TER  Dummy 
opeising  

TER*opeising 

AR  1.0000    

TER -0.0709 1.0000   

Dummy opeising -0.0467 0.0280 1.0000  

TER*opeising -0.0985 0.3614* 0.8978* 1.0000 

                                                  nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                            ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                            *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

1998-2010  CAR6 CAR12 TER  Dummy 
opeising  

TER*opeising 

CAR6 1.0000     

CAR12 0.7486* 1.0000    

TER 0.0045 0.1841 1.0000   

Dummy opeising -0.2011 -0.0586 0.0592 1.0000  

TER*opeising -0.1623 0.0320 0.4107* 0.8985* 1.0000 

                                                  nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                            ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                            *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
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3. Selectie van 60 aanslagen van de IRA 

1998-2010  AR TER  Dummy 
opeising  

TER*opeising 

AR  1.0000    

TER 0.1735 1.0000   

Dummy opeising 0.1121 -0.0015 1.0000  

TER*opeising 0.1566 0.3082** 0.9066* 1.0000 

                                                   nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                             ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                             *** coëfficiënt significant op 10% niveau 

 

1998-2010  CAR6 CAR12 TER  Dummy 
opeising  

TER*opeising 

CAR6 1.0000     

CAR12 0.7486* 1.0000    

TER 0.0045 0.1841 1.0000   

Dummy opeising -0.2011 -0.0586 0.0592 1.0000  

TER*opeising -0.1623 0.0320 0.4107* 0.8985* 1.0000 

                                                 nota: * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                           ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                           *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
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Appendix 5: scatter plots 

1. Dataset van 100 aanslagen van de ETA 
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2. Dataset van 60 aanslagen van de IRA 
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3. Dataset van 120 aanslagen van de ETA en de IRA 

 

 

 

4. Dataset van alle aanslagen in Spanje 
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5. Dataset van alle aanslagen in GB en (Noord-)Ierland 
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Appendix 6 

 

1. Effect van het aantal slachtoffers 

 

1998-2010  FTSE 100 alle groepen FTSE 100 IRA 

Constante  -0.000284 0.001391 
 (-0.244332) (0.722856) 
   

TERopgeëist 0.000329 -0.001068 
 (0.352041) (-0.655295) 
   

TERniet-opgeëist 0.0000305 -0.000242 
 (0.038979) (-0.269057) 
   

Dummy aanslag -0.0000937 -0.0000212 

 (-0.181412) (-0.215238) 

   

R2 0.000041 0.000209 

  ̅̅̅̅  -0.000845 -0.000677 

                                                                       nota: t-waarden tussen haakjes 
                                                                       * coëfficiënt significant op 1% niveau 
                                                                       ** coëfficiënt significant op 5% niveau 
                                                                       *** coëfficiënt significant op 10% niveau 
 

 

 
 


