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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van een jaar onderzoek en geldt als afsluiting van mijn studie 
Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen de faculteit Bouwkunde is 
dit onderzoek uitgevoerd aan de leerstoel Vastgoedbeheer. 
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achterhalen welke factoren voor de waarde een grate, minder grate en kleine rol spelen. 
Het is een uitdaging gebleken om zaken die geen exacte wetenschap zijn, toch op een cij
fermatige wijze te benaderen en te kwantiflceren. Ik ben mijzelf ervan bewust dat de ge
bruikte statistische benadering geen volledige afspiegeling van de werkelijkheid is. Partijen 
handelen in de praktijk nog steeds voor een groat deel op gevoel. Juist dat gevoel is in dit 
onderzoek door de modelmatige en statistische benadering zoveel mogelijk uitgeschakeld. 
Omdat dit onderzoek ook weer een aantal vragen heeft opgeroepen, biedt het tevens een 
goede basis voor vervolgonderzoek binnen het kader van waarde- en prijsvorming. 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn begeleiders van de Technische Universi
teit Eindhoven en FGH Bank. Leonie van de Ven voor haar kritische blik en het bewaken 
van de voortgang van het onderzoek. Met name in de beginfase van het onderzoek waren 
een aantal aansporende berichten van haar zeker op zijn plaats. Kees Kokke voor zijn hel
dere ideeen over de modelmatige aanpak en zijn bereidheid om toch deel uit te maken van 
de afstudeercommissie. Maarten Donkers en Chris de Ruiter van FGH Bank voor het bieden 
van de mogelijkheid om gedurende zeven maanden mijn onderzoek op kantoor in Utrecht 
uit te voeren en gebruik te maken van de gegevens en faciliteiten van FGH Bank. Het krij
gen van alle ruimte en vrijheid om dit onderzoek binnen FGH Bank uit te voeren heeft ze
ker bijgedragen aan dit resultaat. 

Peter Verhoog is mij zeer behulpzaam geweest met zijn kennis van het rekenen met mo
dellen en het programmeren in Matlab voor het black box model. Natuurlijk wil ik ook mijn 
familie en vrienden niet vergeten, voor het behouden van het vertrouwen in een goede 
afloop van dit afstudeeronderzoek. 

Dit rapport biedt u een inkijk in het waarderen van kantoren en de factoren die daarbij een 
rol spelen. Ik hoop met dit onderzoek een bescheiden bijdrage te leveren aan het inzicht 
over de waardevorming van kantoren. 

Op onderstaand emailadres ben ik bereikbaar voor eventuele vragen die u naar aanleiding 
van dit rapport rijzen. Rest mij nog om u veel leesplezier toe te wensen. 

Utrecht, augustus 2007 

Jan Hein van Kessel 
janhein.vankessel@gmail.com 
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Samenvatting 

Aanleiding en doelstelling 
Wanneer het minder goed gaat met de economie, is het logischerwijs te verwachten dat 
het ook minder gaat met de vastgoedmarkt en daarmee ook met de markt voor kantoor
ruimte. Dit leidt tot leegstand en uiteindelijk lagere rendementen voor beleggers. Toch 
gaat dit mechanisme niet altijd op: zo bleef de vraag naar onroerend goed als belegging de 
laatste jaren onverminderd hoog, ondanks de sterk opgelopen leegstand. Partijen hebben 
blijkbaar voldoende vertrouwen om te investeren in vastgoed. Ten opzichte van aandelen 
en obligaties blijft vastgoed goed presteren. 

Elk type vastgoed heeft zijn eigen karakteristieken. De markt voor commercieel vastgoed 
is bijvoorbeeld veel 'sneller' dan de markt voor woningen . Dit onderzoek beperkt zich tot 
de Nederlandse kantorenmarkt. Van alle typen vastgoed kan in Nederland de kantoren
markt als het meest transparant beschouwd warden. Van kantoren zijn de meeste histori
sche data beschikbaar. 

Een goede waardebepaling is belangrijk voor het behalen van een goed rendement. Een 
grotere kennis van wat nu precies de factoren zijn die van invloed zijn op de waarde, kan 
bijdragen aan het doen van betere voorspellingen voor de toekomst. Welke factoren laten 
marktpartijen een rol spelen bij het vaststellen van de waarde? Bovenstaande situatie en 
vragen leiden tot een uiteindelijke doelstelling voor dit onderzoek: 

Het ontwikkelen van een instrument om de waardegevoeligheid van Neder
lands kantorenvastgoed in kaart te brengen en daarmee de meest 

inv/oedrijke en waardebepalende factoren te identificeren. 

Resultaten theoretische analyse 
Uit de theoretische analyse komt een aantal zaken naar voren die direct of indirect als in
put dienen voor het onderzoeksmodel. 

In de eerste plaats is gekeken naar de markt van commercieel vastgoed. Voor marktpartij
en is de afweging om te beleggen in onroerend goed grotendeels gestoeld op de hoogte 
van het rendement ten opzichte van andere beleggingsmiddelen, voornamelijk aandelen en 
obligaties. In combinatie met deze twee blijkt vastgoed een prima risicospreider binnen 
een portefeuille te zijn. Vastgoed wordt meer en meer financieel beschouwd en wordt dan 
ook als zodanig in het onderzoeksmodel meegenomen. 

De vastgoedcyclus probeert schommelingen In de markt te verklaren en in kaart te bren
gen. Gesteld kan warden dat de vastgoedcyclus een verband heeft met de bredere econo
mische cyclus. De cyclus van de Nederlandse kantorenmarkt heeft over het algemeen een 
lengte van negen tot elf jaar. Een aantal indicatoren voor de economische cyclus en de cy
clus op de kantorenmarkt wordt als mogelijk waardebepalende factor meegenomen in het 

onderzoeksmodel. 

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen waarde en prijs: een prijs komt tot stand bij 
een transactie, een waarde is een zo goed mogelijke schatting van de meest waarschijnlij
ke transactieprijs. Binnen de huidige vastgoedpraktijk is er een groat aantal manieren om 
de waarde van kantoren vast te stellen. Binnen dit onderzoek is de bepaling van een 
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marktwaarde in het kader van een belegging het meest voor de hand liggend. De inkom
stenbenadering is daarvoor het meest geschikt. Kasstromen, veroorzaakt door huurinkom
sten en exploitatielasten, spelen daarbij een belangrijke rol en vormen tevens onderdeel 
van het onderzoeksmodel. 

Een beschouwing van reeds uitgevoerde onderzoeken naar waardebepalende factoren wijst 
uit dat de locatie van een object van groot belang is voor de waarde. Een gebruiker stelt 
eisen aan de locatie van zijn huisvesting. 

Bovenstaande analyses hebben geleid tot een onderzoeksmodel waarin de potentleel 
waardebepalende factoren zijn opgenomen. 

Het onderzoeksmodel en de database 
De gegevens van 1.512 waarderingen van Nederlandse kantoorpanden uit de periode 2000 
- 2006 zijn bijeengebracht in een database. De waarderingen zijn afkomstig van de taxa
tieafdeling van FGH Bank. Aan de hand van de resultaten van de theoretische analyse en 

de beschikbare gegevens van FGH Bank is een DuPont schema opgesteld. Met deze me
thode zijn verbanden aangebracht tussen de factoren en warden prestaties van kantoorob
jecten in kaart gebracht. Omdat de gelegde verbanden zichtbaar zijn, is sprake van een 
'white box model'. De basis voor het model vormt een NAR-methode van waardering, vol
gens de methodiek van de ROZ/IPD. Deze methodiek is afkomstig van een onafhankelijke 
instelling en gebaseerd op een internationale standaard. De potentieel waardebepalende 
factoren warden zo breed mogelijk gekozen. Dit leidt tot een vijftal hoofdgroepen: 

1. De NAR-methode van waardering, de kwantitatieve objectgegevens (micro) 
2. (Inter)nationale economische factoren (macro) 
3. Regionale gegevens (meso) 
4. Locatiegegevens (meso) 

5. Objectgegevens (micro) 

Deze database en het DuPont schema vormen de basis voor de statistische analyse. Een 
analyse is uiteindelijk uitgevoerd met 26 variabelen, die alle afkomstig zijn uit het DuPont 
schema. 

Resultaten statistische analyse en black box model 
Een statistische analyse is achtereenvolgens in een aantal stappen uitgevoerd: 

• Een normaliteitstoets van de output 
• Een variantieanalyse 
• Een enkelvoudige lineaire regressieanalyse: het verband tussen losse variabelen en 

het NAR. 
• Een meervoudige lineaire regressieanalyse: het verband tussen tussen een combi

natie van meerdere varlabelen (zogenaamd waardeprofiel) en het NAR. 

Na een aanname van een normale verdeling van het NAR, blijkt bij de variantieanalyse dat 
het gemiddelde van alle groepen van de betrokken variabelen significant van elkaar ver

schilt. 

Met alle 26 variabelen is een regressieanalyse uitgevoerd. Zowel de hele database als 61 
delen van de database zijn hierbij beschouwd. Objectgebonden factoren blijken over het 
algemeen de grootste invloed te hebben op de waardebepaling. Waarde en huurwaarde 
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per vierkante meter komen in bijna alle gevallen in de top vijf van meest waardebepalende 
factoren voor. Verkoopbaarheid, verhuurbaarheid en courantheid blijken ook van grote in
vloed. 

Bij toetsing van de waardeprofielen blijken profielen, die financiele objectgebonden facto

ren bevatten, van grote invloed te zijn. Profielen, die geen financiele objectgebonden fac
toren bevatten, scoren in alle gevallen slecht. 

Naast de statistische analyse is een black box model gebruikt. Dit is een methode waarbij 
een model zelfstandig zoekt naar verbanden in een databestand. In tegenstelling tot de 
uitgevoerde regressieanalyse kunnen dit ook niet-lineaire verbanden zijn. De resultaten 

van de enkelvoudige en meervoudige lineaire regressie vormen de basis voor de invoer en 
worden vergeleken met de uitkomsten van de analyse van het black box model. 

Een analyse met het black box model geeft grotendeels dezelfde resultaten. Wanneer af
gezakt wordt op de opgestelde ranglijst (van losse variabelen), wordt de fout in de voor
spelling van het NAR door het black box model steeds groter. De voorspellende waarde 
neemt dus af met een lagere plek op de ranglijst. Hier wordt de conclusie aan verbonden 
dat voor de meest waardebepalende factoren het verband inderdaad lineair is. Een analyse 
van de waardeprofielen (gecombineerde variabelen) met het black box model levert ook 
grotendeels dezelfde resultaten. De top vijf waardeprofielen volgens het black box model is 
gelijk aan de top vijf volgens de meervoudige regressie, met dien verstande dat alleen de 
volgorde verschillend is. Hieruit kan geconcludeerd warden dat de gevonden verbanden 
wel degelijk bestaan, maar dat zij wellicht niet lineair van aard zijn. Welke specifieke niet
rechtlijnige verbanden dan wel van toepassing zijn, kan niet met een black box model ach
terhaald worden. 

Resultaten en conclusies 
De resultaten van de statistische analyse en de analyse met het black box model geven 
aanleiding voor een aantal conclusies: 

• De waarde wordt nog altijd door de stenen bepaa/d. Resultaten van de analyse wij
zen erop dat objectgebonden factoren het meest van invloed zijn op de waarde. 
Binnen die objectgerelateerde factoren kan een onderscheid gemaakt worden tus

sen financiele en niet-financiele factoren. In het merendeel van de gevallen zijn fi
nanciele objectgebonden factoren het meest belangrijk en kan aan de hand van 
enkel deze factoren al een redelijke waarde bepaald worden. 

• De waarde wordt van micro naar macro bepaald. De rangorde van waardebepalen
de factoren wordt achtereenvolgens gevormd door objectgebonden, locatiegebon
den, regiogebonden en macro-economische factoren. Kortweg, van klein naar 
groot. De waarde en huurwaarde van een pand zijn op objectniveau het meest be
palend voor een rendement. Op locatieniveau is de mate van kantooractiviteit (het 
type gebied) het meest belangrijk. Op regionaal niveau speelt stedelijkheid de 
grootste rol en de (beperkte) invloed van macro-economische factoren wordt het 
meest ingevuld door de werkgelegenheid. Meso- en macrofactoren spelen duidelijk 
een bijrol. 

• Waarderen b/ijft maatwerk. Bovenstaande twee punten vormen een algemeen 
beeld van de onderzoeksresultaten. De onderzoeken naar de deeldatabases laten 
grofweg wel het beeld zien zoals hiervoor geschetst, maar steeds is de ranglijst 
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van factoren iets anders samengestetd. Er is niet voor alle situaties een rangtijst te 
geven. Te allen tijde zal de deskundigheid en het inzicht van een taxateur noodza
kelijk zijn. De interpretaties van gegevens zeggen uiteindelijk meer dan de losse 

karakteristieken. 
• Forecasten of automatisch waarderen op objectniveau blijft een lastige zaak. Het 

feit dat de ranglijst in etke specifieke situatie weer net een andere samenstelling 
heeft, maakt het doen van voorspeltingen voor de toekomst en het opstellen van 
geautomatiseerde waarderingsmodellen voor de taxatiepraktijk complex. Daarbij 
komt ook nog eens dat gebouwen een uitermate heterogeen product zijn. Ook 
hierbij kan weer gesteld warden dat het betrekken van een taxateur bij waarderen 
altijd noodzakelijk is. Het black box model geeft weliswaar voorspellingen van de 
output, maar die voorspelling is in dit kader alleen maar relatief bekeken. De con

crete afwijking is in het beste gevat nog steeds 10%, teveel voor een goede voor
spelling op objectniveau. 

Naast het trekken van conclusies op basis van de resultaten, wordt tevens een aantal aan
bevelingen voor vervolgonderzoek gedaan: 

- X -

• Eenzelfde onderzoek uitvoeren met meer factoren dan nu het geval is geweest. De 
lijst van potentieel waardebepalende factoren is veel langer dan voor dit onderzoek 

gebruikt is. 
• Effectieve huurinkomsten en transactieprijzen in plaats van catalogushuren en 

taxatiewaarden gebruiken. Dit is een reeler marktbewijs en kan leiden tot andere 
inzichten. 

• Een verdere verdiepingsslag maken door meerdere verbanden te onderzoeken. Het 
onderzoek heeft zich nu grotendeels beperkt tot verbanden met de outputvariabe
te, het netto aanvangsrendement. De database bevat een potentiele schat aan in

formatie. 
• Een verdere verbreding van het onderzoek door gegevens van meerdere partijen 

te gebruiken. 
• Een periodieke uitvoering van dit onderzoek, om te onderzoeken of veranderingen 

in de tijd van invloed zijn op de factoren. Binnen dit huidige onderzoek zijn gege
vens van maar een deel van een vastgoedcyclus meegenomen. 
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1 Inleiding 

Zoals de titel van dit rapport aangeeft, is dit een verslag van een onderzoek naar de waar
debepalende factoren van Nederlands kantorenvastgoed. De grondslag van uitvoer van dit 
onderzoek wordt in dit hoofdstuk toegelicht. Een schets van de huidige situatie en ontwik
kelingen leidt uiteindelijk tot een probieemstelling. Onderzoeksvragen bij het gestelde pro
bleem en een doelstelling geven invulling aan de structuur van dit onderzoek. Die structuur 
wordt in het plan van aanpak verder toegelicht. 

1.1 Aanleiding 
"In dat opzicht denk ik dat we in een tijd /even dat onroerend goed zo schaars is en zovee/ 
mensen gelnteresseerd zijn om het te kopen, dat er wellicht sprake kan zijn van overwaar

dering." [van Dam, 2006] 

Ten tijde van de teruggang van de economie, met name in de periode van 2002-2005, 
ging het ook slecht met de vastgoedmarkt. Althans, wanneer wordt gekeken naar de ge
bruikersmarkt. De vraag naar courant vastgoed bieef bij beleggers namelijk onverminderd 
hoog en ook bij die toenemende vraag bleef het aanbod constant. Die situatie geldt nu, in 
2007, nog steeds. De markt wordt dus krapper, met hogere prijzen en scherpere aan

vangsrendementen als gevolg. Bovenstaand citaat geeft aanleiding tot de vraag of er niet 
teveel betaaid wordt in relatie tot de waarde van het vastgoed. In de huidige markt voor 
commercieel vastgoed is de leegstand nog steeds aan de hoge kant. Op de verhuurmarkt 

is dus het tegenovergestelde aan de hand: de vraag is te klein voor het beschikbare aan
bod. Ondanks deze marktsituatie zijn partijen bereid am als belegging in dit vastgoed te 
stappen. Waar komt dit vertrouwen vandaan? Blijkbaar is de beschikbaarheid van kapitaal 
geen probleem. 

Door de vastrenderendheid van vastgoed ten opzichte van obligaties en aandelen is de 
vraag onverminderd hoog. Vraag en aanbod !open in de vastgoedmarkt niet gelijk met an
dere markten. De vastgoedmarkt reageert pas later op veranderingen in de economie. Het 
aanbod loopt weer achter de vraag aan: bij nieuwbouw moet bijvoorbeeld rekening gehou
den worden met een lange ontwikkel- en realisatietijd. Daardoor is het moment van plaat
sing in de markt van groot belang. 

Dit is niet de enige reden dat vastgoed op dit moment erg gewild is. Het Nederlandse fisca
le regime kan ook nog als oorzaak warden genoemd. Doordat in Nederland slechts over 
een normatief rendement van 4% belastlng hoeft te worden betaald en vastgoed over het 
algemeen beter rendeert, is het een zeer interessante belegging [van Dam, 2006]. Door 
prijs- en waardestijgingen zouden op den duur de te behalen rendementen op vastgoed 
kunnen zakken en worden andere beleggingscategorieen weer interessanter. Leidt dit dan 
tot een stabilisatie of zelfs een daling van de prijzen? 

Waarom wil men zo graag de waarde van vastgoed weten? De vastgoedmarkt is niet voile
dig transparant, waardoor niet alle informatie gemakkelijk voorhanden is. Een grotere 
transparantie zou leiden tot een mindere noodzaak van waarderen van vastgoed, omdat 
dan meer prijsinformatie voor iedereen beschikbaar is. Een grotere kennis van wat nu pre-
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cies de factoren zijn die van invloed zijn op de waarde kan bijdragen aan het doen van be
tere voorspellingen voor de toekomst. 

Maar in eerste instantie moet de vraag gesteld worden: welke factoren bepalen voor een 
belegging nu eigenlijk de prijs en waarde van vastgoed? Prijs en waarde zijn overigens in 
veel gevallen niet gelijk aan elkaar, maar komen wet door een groot aantal dezelfde facto
ren tot stand. Zaken die van invloed kunnen zijn op de prijs en waarde van vastgoed zijn 

in- en externe variabelen die kunnen veranderen al naar gelang de economie, omgeving of 
het object zelf verandert. Welke variabelen zijn dit en wat hebben veranderingen van die 
variabelen tot gevolg voor de prijs en waarde van vastgoed? 

Verschillende typen vastgoed hebben hun eigen karakteristieken en gedragen zich anders 
in de markt. De markt voor commercieel vastgoed is bijvoorbeeld veel 'sneller' dan de 
markt voor woningen. Dit onderzoek zal zich beperken tot de Nederlandse kantorenmarkt, 
aangezien voor deze specifieke asset veel historische data beschikbaar zijn. Daarbij verte
genwoordigen kantoren op de Nederlandse vastgoedmarkt in waarde een groot deel van 
alle soorten vastgoed. Van alle vastgoed-assets kunnen de kantoren als een van de meest 
transparante markten worden beschouwd. 

Wie is verantwoordelijk voor de bepaling van waarde en prijs? In eerste instantie is de per
ceptie van waarde voor iedereen anders. Dat is maar goed ook, anders zouden er geen 
transacties meer plaatsvinden. Transacties komen tot stand doordat kopers de verwachting 
hebben dat het vastgoed te laag geprijsd is en verkopers de verwachting hebben dat het 
vastgoed te hoog geprijsd is. Er is dus sprake van een afwijkende beleving van de waarde 
van eenzelfde object in dezelfde vastgoedmarkt [Schekkerman, 2004]. Deze waarde wordt 
bepaald door taxateurs, een gediplomeerd en gecertificeerd persoon, die bevoegd is tot 
het uitbrengen van een waardering, conform de geldende wetten en rlchtlijnen [Keeris, 
2001]. Deze persoon waardeert op deskundige wijze een onroerende zaak en legt dit vast 
in een taxatierapport [ten Have, 2002, 1]. Taxateurs bepalen dus geen prijs, maar geven 
een waarde. Taxateurs gebruiken uiteenlopende methoden om tot hun waardeoordeel te 
komen. Interessant is om te kijken hoe de verschillende methoden werken en of deze ver

schillen met zich meebrengen in uitkomst. Welke variabelen zijn keihard te maken en waar 
is in grotere mate sprake van 'fingerspitzengefOhl'. En welke invloed heeft dat 'fingerspit
zengefOhl' vervolgens op de waarde? Is de invloed daarvan te kwantificeren? 

Vastgoed is een heterogeen goed, wat als gevolg heeft dat objecten maar tot een beperkte 
hoogte met elkaar vergelijkbaar zijn. Naarmate men minder kan vergelijken zal de waarde 
minder gemakkelijk te voorspellen zijn en wordt deze meer afhankelijk van het gedrag van 
een individuele partij. Dit individuele gedrag is tevens moeilijk te voorspellen, aangezien 
deze voor elke partij weer anders is [Schekkerman, 2004]. 
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1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Met de constateringen uit de vorige paragraaf ats aanleiding, volgen hieruit de onderstaan
de probteemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen. 

Probleemstelling: 
Welke factoren bepalen de waarde van Nederlands kantorenvastgoed en hoe groat is de 
invloed van deze factoren op de gevoeligheld van de waarde in de toekomst? 

Doelstelling: 

Het ontwikkelen van een instrument om de waardegevoeligheid van Nederlands kantoren
vastgoed in kaart te brengen en daarmee de meest invloedrijke en waardebepalende facto
ren te identificeren. 

Onderzoeksvragen: 
De onderzoeksvragen stemmen in grote mate overeen met de hoofdstukindeling van dit 
onderzoekverslag. De onderzoeksvragen vormen daardoor een goede leeswijzer voor dit 
rapport. 

• De markt van commercieel vastgoed: 
Welke rol speelt vastgoed in de beleggingswereld? 
Hoe verhouden de beleggingsmarkt en de verhuurmarkt zich tot elkaar? 

• De vastgoedcyclus: 
Welke invloed heeft de economie op de vastgoedcyc/us? 
Welke invloed heeft de vastgoedcyc/us op de waardering van vastgoed? 

• Waarderen van vastgoed: 
Wat is het verschi/ tussen waarde en prijs? 
Welke redenen voor een waardering zijn te onderscheiden? 
Welke methoden van waardering worden onderscheiden? 

• Waardebepalende factoren: 
Welke factoren spelen bij het waarderen van een pand een rol? 
Welke factoren zijn gemakkelijk meetbaar en welke factoren zijn lastiger te kwanti
ficeren? 
Speelt subjectiviteit bij lastiger te kwantificeren factoren een grote rol? 
Welke factoren zijn het meest invloedrijk? 

1.3 Plan van Aanpak 
Grofweg is het onderzoek naar de bepaling van prijsgevoeligheid opgedeeld in vier onder

delen ter analyse: 
• Een beschouwing over de markt van vastgoed en vastgoed als beleggingsobject. 
• De bepaling van de invloed van de vastgoedcyclus op de waardering van vastgoed. 
• Een analyse van de methoden en definities van taxatie, wat moet leiden tot een 

geschikte methode voor dit onderzoek. Hierbij zal oak gekeken warden naar bui
tenlandse methoden en gewoonten van taxatie. 
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• Een analyse van reeds uitgevoerde relevante onderzoeken naar waardebepalende 

factoren. Deze factoren zullen als input dienen voor een te ontwikkelen onder
zoeksmodel. 

Een algemeen bruikbaar onderzoeksmodel wordt vervolgens opgesteld, tevens toepasbaar 
op toekomstlge waarderingen en typeringen van de markt. De resultaten van de theoreti
sche analyse warden hiervoor als input gebruikt. Daarnaast wordt een database van taxa

ties van Nederlandse kantoren opgesteld. De gegevens in de database en het model ko
men met elkaar overeen. 

Een statistische analyse van de variabelen uit het onderzoeksmodel wordt uitgevoerd met 
de taxaties uit de database. De resultaten van de analyse bieden aanknopingspunten voor 
conclusies over waardebepalende factoren. De resultaten warden onafhankelijk gecontro

leerd met een black box model. Op basis van de analyses warden conclusies getrokken en 
enkele aanbevelingen gedaan. 

In figuur 1.1 is het plan van aanpak schematisch weergegeven. 
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Figuur 1.1: Plan van aanpak 
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2 De markt van commercieel vastgoed 

De markt van commercieel vastgoed bestaat uit twee delen: ten eerste de beleggings
markt, waarbij partijen onroerend goed in eigendom hebben en rendement halen uit ex
ploitatie en verkoop. Ten tweede de gebruikersmarkt, waar ruimte wordt aangeboden en 
verhuurd aan organisaties, die deze ruimte gebruiken voor hun bedrijfsvoering. 

Een belegging vindt alleen plaats door het doen van een aankoop, of dat nu een aandeel, 
vastgoed of bijvoorbeeld kunst is. Een transactie komt op haar plaats alleen tot stand als 
de behaalde prijs voor de verkoper hoger is dan of gelijk aan de minimumprijs en voor de 
koper gelijk aan of lager is dan het maximum dat hij of zij wil betalen. Voor de huurmarkt 

kan hetzelfde gesteld worden. Bij beleggen en huren speelt de waarde en de perceptie van 
waarde dus een grote rol. Daarom wordt in dit hoofdstuk een uiteenzetting gegeven over 
de werking van de markt van commercieel vastgoed en welke rol waarde en waarderingen 

daarbij spelen. In paragraaf 1 zullen allereerst de relevante begrippen warden gedefini
eerd. Paragraaf 2 is een overzicht van beleggingsmogelijkheden in vastgoed. In paragraaf 
3 warden de voordelen besproken van het opnemen van vastgoed in een beleggingsporte
feuille. De asset vastgoed zal worden vergeleken met andere beleggingsinstrumenten. 

2.1 Begrippenkader 

2.1.1 Beleggen in vastgoed 
De term beleggen is een ruim begrip. Hier kunnen verschillende zaken onder warden ver
staan. Er is een groot aantal verschillende beleggingsinstrumenten op de markt, waaron
der aandelen, obligaties, vastgoed, opties, derivaten, grondstoffen (commodities), etc. 
Binnen deze instrumenten wordt op verschillende manieren ge"investeerd, met verschillen
de rendement/risicoprofielen. Aandelen, obligaties en vastgoed worden als grote drie bin
nen de beleggingsvormen aangemerkt. De overige beleggingsproducten zullen in dit 
hoofdstuk dan ook buiten beschouwing worden gelaten. 
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Figuur 2.1: Verde/Ing van beleggingen van Nederlandse lnstitutionele beleggers [CBS] 
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Men zal steeds vergelijkingen met aandelen en obligaties maken ten opzichte van vast
goed. Figuur 2.1 laat de verhoudingen zien van de beleggingsmiddelen waarin Nederlandse 
institutionele beleggers investeren. Hieruit blijkt dat gemiddeld zo'n 10% van het kapitaal 
belegd wordt in vastgoed. Onder de vastgoedlnvesteringen vallen de hypotheken, het indi
recte vastgoed en een deel van de vaste eigendommen. 

Vastgoed en onroerend goed zijn twee begrippen die vaak door elkaar heen warden ge
bruikt. Onder onroerend goed wordt dan de grond en alle opstallen verstaan en onder 
vastgoed alleen de opstallen, zonder de grond erbij te betrekken [van Gool et al, 2001]. 
Hier zullen beide begrippen als synoniem voor elkaar gebruikt warden en wel volgens de 
volgende definitie [Keeris, 2001]: 

"De grand en het daarop voor de /ange(re) termijn gebouwde, inclusief de aard- en nage/
vaste zaken en al die zaken, we/ke vo/gens algemene verkeersopvattingen onderdee/ van 
die zaak uitmaken en bestemd zijn om het betreffende object duurzaam te dienen en niet 
verwijderd kunnen worden, zonder dat het karakter en/of de functionaliteit van dat object 
daarmee wordt aangetast, alsmede de daarop rustende beperkt zakelijke rechten." 

Keeris definieert beleggen in vastgoed als volgt [Keeris, 2001]: 

"Het investeren in een vastgoedobject, dan we/ een beleggingsportefeuil/e, direct of indi
rect, van (een gedeelte van) het vrij beschikbare financiele vermogen met een gegeven 
omvang, om vanuit de optiek van beleggen uit de exploitatieopbrengsten en de (eventue

le) verkoop ervan een naar verwachting renderende stroom geldelijke opbrengsten te ge
nereren gedurende een bepaalde, dan we/ onbepaalde maar eindige periode. " 

Weisz, van Gool en Jager hanteren de volgende definitie [van Gool et al, 2001]: 

"Het vastleggen van vermogen in onroerend goed, direct dan we/ indirect, met het doe/ uit 
de exploitatie en verkoop van het onroerend goed een toekomstige gelde/ijke stroom op
brengsten te realiseren." 

Uit de twee voorgaande definities wordt de volgende definitie gedestilleerd, die voor dit 
onderzoek gebruikt zal warden: 

"Het investeren in een vastgoedobject of be/eggingsportefeuille met als doe/ om geduren
de een bepaalde periode een renderende geldelijke stroom opbrengsten te genereren." 

Onderscheid moet gemaakt warden tussen een eigenaar-gebruiker van een pand en een 
eigenaar-belegger. In het geval van een belegging zijn gebruiker en eigenaar niet dezelfde 
persoon. In de bovenstaande definitie wordt een eigenaar-belegger bedoeld, iemand die 
door middel van huuropbrengsten van een gebruiker van een pand een stroom geldelijke 
opbrengsten genereert. Bij een eigenaar-gebruiker wordt een pand niet tot een belegging 
in vastgoed gerekend. Tot het beleggen in vastgoed worden evenmin activiteiten van pro
jectontwikkelaars gerekend, die als primair doel hebben om winst te halen uit de verkoop 
van nieuw ontwikkeld onroerend goed, niet uit de exploitatie ervan [van Gool et al, 2001]. 
In dit onderzoek zullen deze activiteiten dan ook niet worden meegenomen. 
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2.1.2 Het verband tussen de verschillende vastgoedmarkten 
Met de gebruikersmarkt wordt de huur- en verhuurmarkt van vastgoed bedoeld. Beide 
markten, de beleggingsmarkt en de gebruikersmarkt, zijn nauw verbonden met elkaar. De 
resultaten van een belegging zijn voor een groot deel afhankelijk van de gebruikers van 
een pand en de situatie waarin de markt van gebruikers verkeert. De markten voor beleg
gers en gebruikers zijn dus afhankelijk van elkaar. De gebruiker kan daarom dus niet on

beschouwd worden gelaten. 

Wanneer over onroerend goed als beleggingsobject wordt gesproken, zorgt de huurder van 
het object voor het directe rendement. De vraag naar ruimte heeft een prijsverhogend ef
fect op de huur van beschikbare ruimte. Een hogere huurprijs zorgt voor hogere huurop
brengsten voor de belegger, die daarmee zijn behaald rendement ziet stijgen. Een pand 
met een hogere huurprijs heeft, door een hoger te behalen rendement, ook een hogere 
waarde. Dit is een voorbeeld van de invloed op de gebruikersmarkt voor de belegger. 

Wheaton en DiPasquale hebben een model ontwikkeld om de markt te karakteriseren. 
Naast de gebruikers- en beleggersmarkt worden tevens de nieuwbouwmarkt en de aan
passing van de voorraad onderscheiden. Dit model is weergegeven in figuur 2.2 en gaat uit 
van vier kwadranten, waarmee het verband tussen de markten kan word en gelegd: 

1. Gebruikersmarkt: de vraag naar ruimte hangt af van het huurniveau. Een even
wicht in de markt is bereikt als de vraag (demand (D)) gelijk Is aan de voorraad 
(stock (S)). 

2. Beleggingsmarkt: vastgoed wordt als een vermogensobject beschouwd. De lijn 
door de oorsprong vertegenwoordigt de kapitalisatiefactor (Engels: cap rate). Dit Is 

de factor waarmee de huurinkomsten of de huurwaarde vermenigvuldigd warden 
om een absolute waarde van een object te verkrijgen. Huurniveau (rent (R)) en 
kapitalisatiefactor (i) geeft de prijs (P): R = P / i 

3. Nieuwbouwmarkt: in deze markt komt nieuw aanbod tot stand. De hoeveelheid is 
afhankelijk van de prijs, die weer sterk bepaald wordt door de kosten van bouw en 
grand. Een evenwicht wordt bereikt als de prijs van nieuwbouw (P) gelijk is aan de 

vervangingskosten van bestaande bouw plus de grondkosten f(C): P = f(C). 
4. Aanpassing van de voorraad: Het bouwniveau (C) is afgezet tegen de voorraad 

vastgoedruimte (S). De verandering in de voorraad (L\S) is het aantal nieuwbouw 
minus onttrekkingen (65) aan de markt, weergegeven als: L\S = C - 65. 

2. Belegglngsmarkt 
h r 

prijs 

Bouw (m2) 

3, Nieuwbouwmarkt 4 . A.an ssi van de voorraad 

Figuur 2.2: Het model van de vastgoedmarkt vo/gens Wheaton en D/Pasquale [Kos, 2001] 
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Met het model van Wheaton en DiPasquale wordt onderkend dat een verband bestaat tus
sen de gebruikersmarkt en de beleggingsmarkt. In het model worden in de formule voor 
de beleggingsmarkt immers de huurinkomsten meegenomen. Met de gebruikerskant moet 
daarom ook rekening gehouden worden . 

2.2 Beleggingsmiddelen 

2.2.J Beleggen in direct vastgoed 
Zoals eerder aangestipt in dit hoofdstuk, kunnen directe en indirecte beleggingen in vast

goed onderscheiden worden. Beide hebben hun eigen profiel van rendement en risico. Di
rect beleggen betekent in dit kader rechtstreeks beleggen in onroerend goed. Hiervan is 
sprake, wanneer een belegger een meerderheidsbelang heeft in het onroerend goed, al 

dan niet via dochters, en de directe zeggenschap heeft over het vastgoedmanagement, dat 
eventueel ook door dochterondernemingen kan worden uitgevoerd [van Gool et al, 2001]. 

Figuur 2.3 is een weergave van investeringen in vastgoed van Nederlandse institutionele 
beleggers vanaf 1980. In de grafiek is vanaf de jaren '80 een duidelijk stijgende trend 

waar te nemen. Na het jaar 2000 laten de investeringen een dip zien, veroorzaakt door 
een teruglopende vastgoedmarkt, zoals in hoofdstuk 3 verder verklaard zal worden. Het 
aantal indirecte beleggingen stijgt de laatste jaren veel harder ten opzichte van het directe 
beleggen in onroerend goed. 
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Figuur 2.3: Investerlngen van Nederlandse institutionele be/eggers [CBS] 

De mogelijkheden voor het beleggen in direct vastgoed zijn beperkt. Het kan eigenlijk 
maar op een enkele manier, door simpelweg zelf vastgoed aan te kopen en de eigen porte

feuille te beheren. Dit brengt tevens met zich mee dat men zelf het te voeren beleid kan 
bepalen. Directe beleggingen in vastgoed worden gedaan door grotere partijen als pensi
oenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, maar ook steeds meer private, particuliere 

beleggers kopen direct vastgoed. De beleggingsomvang van private beleggers is echter 
vaak geringer. 

Karakteristieken, en in het bijzonder verschillen met indirecte belegglngen, komen in de 
volgende paragraaf aan de orde. 
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2.2.2 Beleggen in indirect vastgoed 
Een belangrijke reden waarom op een indirecte manier belegd wordt in vastgoed, is de 
verkleining van het beleggingsrisico. Een indirecte wijze van beleggen in vastgoed is het 
participeren in vastgoedfondsen. De fondsen kennen hun oorsprong in de jaren '80, zoals 
figuur 2.3 laat zien. De vraag naar de mogelijkheid om gedifferentieerd te beleggen, inter
nationaal en in verschillende sectoren tegelijk, is daar oorzaak van geweest. Naast de in

stitutionele fondsen, komt er eind jaren '90 ook meer interesse voor niet-beursgenoteerde 
fondsen. De fluctuerende beurskoers van genoteerde fondsen gaf daar aanleiding toe [Van 
Gaol et al, 2001]. 

De verkleining van het risico verklaart voor een groat deer de opkomst van indirecte be
leggingen en beleggingsproducten van de laatste jaren. Een portefeuille kan specialistisch 

van aard zijn, waarbij vaak een hoger rendement te behalen is tegen een hoger risico. Bij 
een gedifferentieerde vastgoedportefeuille wordt het risico verkleind, door middel van bij
voorbeeld het toepassen van verschillende typen vastgoed op verschillende plaatsen. Hier 
staat dan wel vaak een evenredig lager rendement tegenover. 

In onderstaande tabel wordt een aantal verschillen tussen direct en indirect beleggen in 

vastgoed besproken. De bronnen van deze tabel zijn als bijlage 1 opgenomen. 

lnvesteren In een 
portefeullle 

verelste expertise 

llquldltelt 

benodlgde 
lnvesterlng 

management 

flscalltelt 

tastbaarheld 

Men kan 1nvesteren In losse vastgoedobjec
ten en Is In mlndere mate gebonden aan de 
lnhoud van een portefeullle. 

Vanwege de heterogenltelt van vastgoed Is 
een grote expertlse van het functtoneren 
van lokale markten vereist om geed in de 
betreffende markt te kunnen opereren. 
Losse vastgoedobjecten kunnen relatlef snel 
verhandeld worden in verhoudlng met ob
jecten die In fondsen zljn opgenomen. 
Daardoor kan het geinvesteerde kapltaal 
relatief gemakkelljk weer llqulde gemaakt 
worden. 

Relatlef groot, vastgoed Is prijzlg blj aan
koop van een 'heel' object. 

Het management meet op de hoogte zijn 
van de methoden om op een effectleve en 
efficlE!nte manler de mogelljkheden voor 
huur- en waardegroel te benutten. 

Blj dlrecte belegglngen kan geproflteerd 
worden van belastlngvoordelen. 

Direct vastgoed spreekt blj veer mensen 
meer tot de verbeeldlng dan aandelen In 
vastgoed. Het gaat blj direct vastgoed neg 
veel meer om de basale stenen 
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Men investeert altljd in een gehele porte
feullle, noolt In een speclflek deel daarvan. 

Lokale expertise is ais belegger nlet ver
elst. Het management van het vastgoed
fonds moet daarentegen wel over lokale 
ex ertlse beschlkken. 
Objecten kunnen minder snel verhandeld 
worden, omdat ze voor een aantal jaren 
vastgelegd zljn In een fends. Dlt vastgoed 
kan daardoor minder snel llqulde gemaakt 
worden. Aan de andere kant kunnen losse 
aandelen wel weer zeer gemakkelljk ver
handeld worden. 

Investeren kan al met klelne bedragen. Blj 
lndlrecte belegglngen koopt men een deel 
van een portefeullle of vastgoedobject, wat 
gepaard gaat met een relatlef klelne kapl• 
taallnjectle. Als bljkomend voordeel profl
teert men met een kleln bedrag net zoveel 
van de rislcospreldlng als met grotere be
dragen. 

De belegger hoeft zelf geen specialist op 
het gebled van vastgoed te zljn; het ma
nagement van de vastgoedmanagementor
ganlsatle dlent daarentegen wel geed op 
de hoogte te zljn van de bljzonderheden In 
de markt. 

Doordat men het vastgoed nlet zelf ver
werft, hoeft geen overclrachtsbelastlng 
betaald te worden. 

Minder tastbaar: men lnvesteert In aande
len van gebouwen In plaats van In 'stenen' 
van gebouwen. Men heeft daardoor ook 
minder feeling met de markt en het fysleke 
vastgoed. 
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waardestabllltelt / De marktwaarde van onroerend goed flue- Het rendement Is volatleler: de beurswaar-
volatllltelt tueert In het algemeen minder dan de prijs de van beursgenoteerde vastgoedfondsen 

van ultgegeven aandelen voor vastgoed. fluctueert In het algemeen meer dan de 
Hlerdoor zljn de rendementen stableler. Hier waarde van het onderllggende onroerend 
Is echter de gekozen taxatlemethode voor goed. Dlt Is minder van toepasslng op nlet-
het bepalen van de marktwaarde deels de- beursgenoteerde fondsen, die zlch vaak 
bet aan. meer als een dlrecte belegglng gedragen. 

lnvloed van de Blj elgen aankopen bepaalt met zelf het Welnlg lnvloed op het beleld. Men Is afhan-
belegger op het beleld. Men heeft zelf veel lnvloed op het kelljk van de koers van het management. 
beleld beleld. Blj het aantrekken van aandelen moet men 

het dan ook eens zljn met het beleld, om 
er op deze manler zo welnlg mogelljk hln-
der van te ondervlnden. 

transparantle Relatlef lage mate van transparantle, al Is Hoge mate van transparantle. De omvang, 
deze de laatste jaren fllnk verbeterd. het aanbod en de prljzen van beursgeno-

teerde aandelen zljn publlekelljk bekend. 

In tabel 2.1 komt een aantal duidelijke verschillen naar voren: de grate verschillen in tast
baarheid, waardestabiliteit, benodigde expertise en investering springen daarbij het meest 
in het oog. Iedere manier van investeren heeft zijn eigen gunstige en minder gunstige ka
rakteristieken. Het is dan oak niet de bedoeling een 'meest ideate wijze van investeren' te 
benoemen. Figuur 2.4 geeft de verschillende manieren weer waarop in vastgoed belegd 
kan worden. Door middel van een eigen portefeuille (reeds besproken in paragraaf 2.2.1), 
een privaat fonds, een vastgoedbeleggingsfonds en een vastgoedbedrijf. 

Direct 

Eigen 
portefeuille Privaat fonds 

Niet-beursgenoteerd (prlvaat) 

Indirect 

Vastgoed
beleggingsfonds vastgoedbedrijf 

Beursgenoteerd (publlek) 

Figuur 2.4: Belegglngsmethoden In vastgoed [Vlasveld, 2005] 

Een privaat fonds is een niet-beursgenoteerd beleggingsmiddel. Een of een aantal partijen 
koopt een belang in een of meerdere vastgoedobjecten. Het fonds, en niet de beleggers, is 
eigenaar van het vastgoed [IVBN, 2005]. Het beheer wordt daarbij overgelaten aan een 
gespecialiseerde partij. Deze beheermaatschappij moet beschikken over kennis van de (lo
kale) markt. Het rendement wordt direct uitgekeerd aan de beleggers, voor het beheer 
wordt daarbij wel een beheerstoeslag van het rendement afgetrokken. Het private fonds 
lijkt hiermee op een directe belegging, al kan het inlegkapitaal een stuk lager zijn. Het 
rendement wordt vastgesteld door de hoogte van de netto huurinkomsten te nemen sa
men met de waardeverandering van de objecten. Deze waardeverandering wordt met een 
taxatie vastgesteld. 

Een tegenwoordig populaire vorm van een privaat fonds is een vastgoed-CV. Hierbij wordt 

een commanditaire vennootschap of maatschap naar burgerlijk recht opgericht waarbij de 
maten op basis van gelijkwaardigheid participeren. Zo'n CV wordt aangegaan voor een pe
riode van minimaal zeven jaar. Rendementen warden periodiek uitgekeerd aan de deelne

mers. Bijkomend voordeel bij een CV is dat bij verkoop de winst voor de deelnemers belas
tingvrij is. Mede hierdoor en doordat de inleg relatief laag kan zijn, heeft het aantal vast
goed-CV's de laatste jaren wereldwijd een grote groei doorgemaakt [van Boom et al, 
2005). De vastgoed-CV's zijn veel in trek bij particuliere beleggers. 
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Het vastgoedbeleggingsfonds is beursgenoteerd. Twee decennia geleden was de beursge
noteerde vastgoedsector vrijwel onbekend en kende ze een geringe omvang. Vooral door 
de goede rendementen zijn veel particuliere beleggers geinteresseerd. Het fends wordt 
gefinancierd met het uitgeven van aandelen. In feite zijn vastgoedaandelen niets anders 
dan 'gewone' aandelen, maar toch verschillen de karakteristieken en rendementen van 
vastgoedaandelen behoorlijk ten opzichte van gewone aandelen. Wat betreft het rende

ment/risico-profiel zitten de vastgoedaandelen tussen 'gewone' aandelen en obligaties in. 
Ze worden over het algemeen als minder risicovol beschouwd. De fluctuaties in waarde zijn 
wel groter dan bij directe beleggingen in vastgoed, aangezien de waarde veel sneller be"in
vloed wordt door het sentiment op de beursvloer [van Boom et al]. 

Het waarderen van een vastgoedbeleggingsfonds gebeurt periodiek vanuit de regelgeving 
van de ROZ/IPD, en dit gebeurt simpelweg op het niveau van losse objecten binnen een 
portefeuille, als ware het een directe belegging. Die regelgeving schrijft voor dat ieder jaar 
mlnimaal eenderde van de portefeuille extern getaxeerd moet warden en minimaal twee
derde extern of intern [ten Have et al, 2006]. De ROZ/IPD is als onafhankelijk instltuut een 

samenwerking tussen de Stichting ROZ Vastgoedindex en de Engelse Investment Property 
Databank. De Stichting ROZ Vastgoedindex stelt zich tot doel het gezamenlijk bewaken, 
bevorderen en verbeteren van het functioneren van de bedrijfstak en de kwaliteit en het 

aanzien ervan. Waarderingen en de daaruit vloeiende indices dragen bij aan de transpa
rantie van de markt van vastgoed [ROZ]. Naast regelgeving vanuit de ROZ/IPD geldt voor 
vastgoedfondsen tegenwoordig ook de IRFS-regelgeving. Deze International Financial Re

port Standards stellen specifieke eisen aan de verslaglegging en prospectus van een 
beursgenoteerd vastgoedfonds [ten Have, 2002, 2]. In hoofdstuk 4, waar waarderingsme
thoden besproken warden, zal dieper op dit onderwerp warden ingegaan. 

Een bekende vorm van vastgoedaandelen zijn de REIT's. Deze Real Estate Investment 
Trusts zijn oorspronkelijk Amerikaanse fondsen, maar de laatste jaren warden in Aziatische 
en Europese landen ook steeds meer soortgelijke fondsen opgericht. Binnen de vastgoed
aandelen vormen de REIT's weer een product op zich door het hoge dividendrendement en 
de lage samenhang met andere beleggingsinstrumenten [van Boom et al, 2005]. Een be
leggingsfonds mag zich een REIT noemen wanneer onder meer [Keeris, 2001]: 

• Minimaal 95% van het fiscaal inkomen aan de aandeelhouders als dividend wordt 

uitgekeerd. 
• Minimaal 75% van de inkomsten bestaat uit rente op hypotheken, huurinkomsten 

of opbrengsten van verkoop. 
• Minimaal 75% van het vermogen belegd is in vastgoed. 
• Het aantal aandeelhouders gedurende een gedefinieerde periode minstens honderd 

(rechts)personen bedraagt. 
• Maximaal 50% van de aandelen gedurende een gedefinieerde periode wordt aan

gehouden door maximaal vijf partijen. 

Een vastgoedbedrijf geeft tevens aandelen uit en is daarmee een indirect belegglngsvehi
kel. Naast de vastgoedbeleggingsfondsen kunnen bij vastgoedbedrijven de inkomsten ook 
uit activiteiten als vastgoedontwikkeling en -beheer komen. Hierdoor kunnen de rende
menten sterker fluctueren. Het rendement dat gemaakt wordt met de activiteiten wordt 
niet geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders, een deel wordt hergeinvesteerd binnen de 
organisatie [Vlasveld, 2005]. 
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2.3 Vastgoed in een gedifferentieerde portefeuille 

2.3.1 ALM-studies 
Wanneer vastgoed of een ander beleggingsproduct aan een portefeuille wordt toegevoegd, 
wordt door de betreffende instantie meestal een Asset Liability Management studie (ALM
studie) uitgevoerd. Hiermee kan warden achterhaald in welke mate in een bepaalde beleg
gingscategorie moet worden ge'investeerd voor een optimaal resultaat. Dat resultaat is op 
zijn beurt weer afhankelijk van de mate van risico dat een belegger bereid is om te lopen. 

ALM-studies zijn zeer financieel gedreven analyses, waarbij ook het vastgoed op een zeer 
financiele manier benaderd wordt. Dit is mogelijk geworden door de grotere mate van 

transparantie van de markt, waardoor onderliggende gegevens over cashflows van onroe
rend goed bekend zijn geworden en geanalyseerd kunnen worden. De grotere transparan
tie brengt ook met zich mee dat de financiele situatie van een object gemakkelijker te ver

gelijken is met aandelen, obligaties en ander vastgoed. De cashflow en de potentiele 
huurwaarde zijn belangrijke aspecten geworden. Het directe rendement wordt immers door 
de opbrengsten bepaald. 

Vastgoed als een beleggingsklasse blijkt op de lange termijn interessant te zijn, omdat het 
goed functioneert als differentiatie in een portefeuille. Oat is de reden dat verzekerings
maatschappijen en pensioenfondsen in vastgoed willen investeren, al bedragen de investe
ringen in vastgoed vaak minder dan 10% van het totaal belegd kapitaal. Dit heeft onder 
andere te maken met de onzekerheden die beleggen in vastgoed met zich meebrengt 
[Hordijk, 2005]. 

• Ten eerste zijn de historische prijs- en waardereeksen korter dan voor aandelen en 
obligaties. Hierdoor kan een minder goede analyse warden uitgevoerd en minder 
zekerheid warden verschaft in de ALM-studies. In Nederland zijn bij de ROZ reek
sen beschikbaar vanaf 1995. 

• Ten tweede varieert vastgoed in grootte en kapitaalgrootte, hetgeen vastgoed een 
heterogeen product maakt. Dit kan liquiditeitsproblemen veroorzaken wanneer een 
belegger een erg groat gebouw wil verkopen. 

• Ten derde ligt vastgoed een lange periode vast in een portefeuille en wordt het niet 

verhandeld. Als men de prestaties wil meten, zal het pand perlodiek getaxeerd 
moeten warden. Taxaties zijn echter geen transactieprijzen en zijn op z'n best een 
schatting van de meest waarschijnlijke prijs. 

Vooral het gebrek aan lange tijdreeksen voor directe beleggingen maakt het meenemen 

van vastgoed vaak lastig. Het gebrek aan data maakt het ook moeilijk een goede voorspel
ling van de toekomst te doen. De interpretatie van de uitkomsten en het maken van een 
vertaalslag naar de praktijk vormen hierbij ook een uitdaging. Bij indirecte beleggingen 
speelt dit probleem in mindere mate, aangezien deze beleggingen zich meer als aandelen 
en obligaties gedragen, waarvan wel langere datareeksen voorhanden zijn [Muller et al, 

2005]. 

2.3.2 Rendementlrisico-profiel 
Het profiel van een beleggingscategorie wordt bepaald door de verhouding tussen behaald 
rendement en risico. Dit profiel is voor een belegger doorslaggevend om vastgoed in de 
portefeuilie op te nemen. Het behaald rendement wordt bepaald door de opbrengsten sa-
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men met de waardeverandering van een vastgoedobject. Het rlsico is de mate waarin dat 
rendement kan fluctueren, ofwel de volatiliteit van het rendement. De volatiliteit kan door 
waarderingen warden be'invloed. Wanneer taxaties zich veelal rond een gemiddelde bege
ven, in bijvoorbeeld een weinig dynamische markt, zullen de volatiliteit en het risico laag 
zijn: het rendement wordt beter voorspelbaar en daarmee neemt de zekerheid toe. Wan
neer aan de andere kant taxaties veel van elkaar afwijken, neemt de voorspelbaarheid van 
het rendement af en daarmee het risico toe. Het afwijken van taxaties kan een aantal oor
zaken hebben, waaronder: 

• het gebruik van uiteenlopende methoden 
• een snel veranderende markt, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde 
• door 'smoothing'- en 'lagging'-effecten (zie paragraaf 4.5.1) 

Een andere manier om het risico van beleggingen te bepalen is te kijken hoe vaak in een 

bepaalde periode een als haalbaar geacht rendement daadwerkelijk ook gehaald is. De 
mate van niet succesvol zijn in het verleden drukt daarbij dan het risico uit voor de toe
komst [Keeris, 2002]. Op deze manier wordt het rendement/risico-profiel van de betref
fende beleggingsportefeullle bepaald en wardt een referentiekader gegeven vaar de tae
kamstige vergelijkbare beleggingen. 

Behalve het te verwachten rendement en de risico's, is het ook van belang dat inzicht 
wordt verkregen aangaande de relatie van deze risica's en rendementen ten apzichte van 
andere beleggingsmagelijkheden. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met aandelen 
en abligaties, blijkt dat vastgaed tussen aandelen en obligaties in geplaatst kan warden, 
wanneer het gaat am het rendement/risico-prafiel. 

Een averzicht van het verloop van de rendementen van de drie beleggingscategorieen 
wordt gegeven in figuur 2.5. De eerste grafiek laat een zeer grillig verlaap van het rende
ment van aandelen zien. Weliswaar zijn met aandelen de haogste rendementen te beha
len, de standaarddeviatie is met 21,5 erg haag, zaals uit figuur 2.5 blijkt. Obligaties heb
ben al een lagere standaarddeviatie van 6,5, maar het gemiddelde rendement over twaalf 
jaar is met 7,5% aok een stuk lager. Vaor vastgoed geldt een gemiddeld rendement van 
11,5% en een zeer lage standaarddeviatie van 2,7. Het rendement is zeer constant en laat 

vanaf 1995, in vergelijking met obligaties en - vooral - aandelen, geen bijzander grate 
fluctuaties zien. 

1995 1996 1997 19518 1999 2000 2001 2002 2003 2CI04 2005 2006 
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Figuur 2.5: Rendementen en standaarddeviat/es van aandelen, obligat/es en vastgoed [ROZ] 
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2.3.3 Correlaties tussen de categorieen 
Orn te achterhalen of een combinatie van deze categorieen goed werkt in een beleggings

portefeuille, kan de correlatie van rendementen tussen aandelen, obligaties en vastgoed 
warden gemeten. De waarde van de correlatie kan varieren van -1 tot 1. Een grote posi
tieve correlatie betekent dat de categorieen zlch redelijk gelijk gedragen. Het combineren 

van beide categorieen in een portefeuille heeft geen risicospreidend effect. Een negatieve 
correlatie betekent echter dat de twee beleggingsvormen zich anders ten opzichte van el
kaar gedragen, waardoor ze goed met elkaar te combineren zijn. Een negatieve correlatie 
betekent dan ook een lager risico voor de belegger. 

Wat betreft de onderlinge correlaties van de rendementen met van de verschillende beleg
gingscategorieen, blijkt dat in Nederland direct vastgoed een negatieve correlatie heeft 
met aandelen en obligaties. Dit impliceert dat vastgoed een goede diversificator is in een 
gemengde beleggingsportefeuille en dat het risico hiermee verlaagd kan warden. Door de 
cijfers in tabel 2.2 wordt de vorige bewering gestaafd. De afkorting 'OG' in de tabel staat 
voor 'onroerend goed'. 

Aandelen NL 1.00 0.18 -0.07 0.37 -0.07 -0.14 

Obligatles NL 1.00 -0.23 0.30 0.11 -0.97 

DirectOG NL 1.00 0.03 0.14 0.15 

Indirect OG NL 1.00 -0.04 -0.28 

lnflatie 1.00 -0.16 

Renteveranderin 1.00 

Aangezien de vastgoedcategorieen onderling ook niet teveel met elkaar correleren, heeft 
een gemengde vastgoedportefeuille met kantoren, winkels, woningen en bedrijfsruimten 
op zich al een beter rendement/risico-profiel dan een 'single-asset' portefeuille [Muller et 
al, 2005]. 

1.00 -0.18 0.21 

Kantoren 1.00 0.80 0.21 0.32 

Totaal direct OG 1.00 0.14 0.15 

lnflatie 1.00 -0.16 

Renteveranderin 1.00 

Het beleggen in kantoren brengt ten opzichte van andere categorieen vastgoed een aantal 
karakteristieken met zich mee [Kos, 2001]: 

• Met beleggen in kantoren zijn over het algemeen grotere bedragen gemoeid dan 
afzonderlijke winkels en bedrijfsruimten 

• Kantoren vergen minder beheeractiviteiten dan winkelcentra. 
• De grondwaarde van goede locaties kantoorlocaties is meestal hoger dan van be

drijfsruimte. Losse winkelpanden in centra van de steden hebben vaak een nog 
hogere grondwaarde. 

• Kantoren zijn meer onderhevig aan economische en technische veroudering. 
• Na afloop van een huurcontract zijn aanpassingen veelal gemakkelijker te realise

ren dan bij winkels. 
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2.4 Resume 
• Vastgoed speelt in de beleggingswereld een grote rol door als volwaardig beleggings

product te functioneren naast andere beleggingsmiddelen als aandelen en obligaties. 
• Een belangrljke scheiding wordt gevormd door directe en indirecte beleggingen. Bij 

directe beleggingen gaat het om het fysiek kopen van 'stenen', terwijl met een indi
recte belegging aandelen worden gekocht van een al dan niet beursgenoteerd vast
goedfonds. 

• Doordat het rendement/risico-profiel afwijkt van aandelen en obllgaties, is met name 

direct vastgoed een goede diversificator in een gespreide beleggingsportefeuille. 
Daarnaast correleren de verschillende typen vastgoed ook weinig met elkaar, zodat 
een gespreide portefeuille met alleen vastgoed ook al risicoreductie geeft. Het rende
ment/rlsico-profiel van vastgoedaandelen tendeert meer naar het profiel van 'gewone' 
aandelen. 

• Het rendement uit vastgoed is opgebouwd uit de netto inkomsten (het directe rende
ment) en de waardevermeerdering (het indirecte rendement). Voor ALM-studies geldt 
de cashflow van een object als een belangrijk gegeven. 

• Bovenstaande punten geven duidelijk aan dat vastgoed in toenemende mate op een 
financiele manier wordt bekeken. Het te ontwikkelen onderzoeksmodel zal daarom 
een financiele basis moeten hebben. 
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3 De vastgoedcyclus 

Economen worden gedwongen om voorspellingen te doen omtrent de ontwikkelingen in de 
markt, terwijl ze weten dat ze bekritiseerd zullen worden door de gebruikers van die voor
spellingen vanwege de onvermijdelijke onnauwkeurigheden die de voorspellingen bevat

ten. Een historicus is jaloers op de econoom, omdat hij de aangenomen herhaling van de 
economische cyclus en vastgoedcyclus graag voor zijn eigen beroep zou willen gebruiken 
[Baum, 1999]: 

'de enige chrono/ogische voorspel/ingen die ik ken die een beetje zekerheid behoeven, zijn 
diegenen die gebaseerd zijn op een vorm van repetitie in de tijd, waarachter men een ver
k/aarbaar mechanisme veronderstelt, ook al begrijpt men dit mechanisme niet. Economen 
zijn de grootste zoekers naar dit soort repetities.' (Eric Hobsbawm, Brits historicus, 1997) 

In dit hoofdstuk wordt het fluctueren van de vastgoedmarkt besproken. Dit fenomeen is 
afhankelijk van een groot aantal factoren. In de eerste paragraaf zal de werking van vraag 
en aanbod warden verduidelijkt. Paragraaf 2 handelt over de invloed van de economie op 

de vastgoedcyclus. Paragraaf 3 zal een aanzet geven tot kwantificering van de cyclus. Tot 
slot wordt in paragraaf 4 uiteengezet in welke mate de vastgoedcyclus waarderingen be"in
vloedt. 

3.1 Oorzaak van een cyclus 
Al sinds de industriele revolutie kent de economie opgaande en neergaande bewegingen. 
Al sinds die tijd vallen die bewegingen samen met een verandering in de vraag en het aan

bod . Vraag en aanbod reageren niet synchroon, maar met vertraging op elkaar. In deja
ren '30 van de vorige eeuw werd de verandering in vraag en aanbod gevangen in een the
orie, het zogenaamde Cobweb-model. Dit is een economisch model van de cyclische dy
namiek in vraag en aanbod als gevolg van de vertraging waarmee producten reageren op 
een prijswijziging. 

p · 
Dr 

F/guur 3.1: Het Cobweb-model [Ezekiel, 1938] 

Cobweb 
Case2 

In figuur 3.1 wordt uitgegaan van een evenwichtsituatie op het snijpunt van vraag en aan
bod (demand (D) en supply (5)), met prijs (P) op de verticale en hoeveelheid (Q) op de 
horizontale as. Beginnend met een iets verhoogd aanbod Ql en een bijbehorende prijs Pl, 
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kan het verloop afgelezen worden aan de gestippelde lijn. In een tweede periode bestaat 
er een kleiner aanbod Q2, wat een hogere prijs P2 tot gevolg heeft. Een hoge prijs zet aan 
tot meer productie, waardoor weer een groter aanbod Q3 ontstaat. Een groter aanbod dan 
normaal resulteert in een prijsdaling (P3}. Door een lagere prijs wordt het overschot in 
aanbod weggewerkt en stijgt de prijs weer. Zo vindt de cyclus telkens opnieuw plaats 
[Ezekiel, 1938]. In populairder jargon wordt dit fenomeen de varkenscyclus genoemd, een 
benaming die in het vervolg van het hoofdstuk ook voor de Cobweb-theorie gebruikt zal 
worden. 

Wanneer de varkenscyclus geprojecteerd wordt op de vastgoedmarkt, kan deze als volgt 
worden ingevuld voor de beleggingskant van de vastgoedmarkt: 

Ffguur 3.2: De vastgoedcycfus [van Maanen, 2003] 

Bovenstaande gestileerde weergave van de vastgoedcyclus gaat ervan uit dat de hoeveel
heid kapitaal op de markt, dat beschikbaar is voor vastgoed, bepalend is voor het verloop 
van de cyclus. Net als de beleggingscyclus, kent ook de gebruikersmarkt een cyclisch ver
loop. Deze cyclus is in de tijd uitgezet in figuur 3.3. Zoals de figuur laat zien, kent het 
aanbod sterkere pieken en dalen dan de vraag, omdat na een plek in de vraag altijd nog 

meer aanbod op de markt komt. Onderin de vraaggolf bevindt zich een situatie van hogere 
leegstand, doordat het aanbod pas later op de vraag reageert. Een verhuurder of belegger 
heeft dan een zwakke onderhandelingspositie, aangezien zich veel andere aanbieders op 

de markt bevinden. Die zwakke positie vertaalt zich in lagere huurprijzen en het doen van 
concessies in het huurcontract, wat de inkomsten van de belegger niet ten goede komt. 
Lagere inkomsten betekenen immers een lager beleggingsresultaat. In een slechte econo

mie schuilt er voor een belegger bij verhuur van kantoorruimte oak nog een gevaar in het 
failliet gaan van een huurder. 
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Flguur 3.3: Verloop van een eye/us 

Figuur 3.4 geeft een aanbodlijn weer met daarbij horende fasen in de cyclus [Mueller, 
1999]. Deze figuur is feitelijk een resultante van de figuren 3.2 en 3.3. 

Fase 2: Expansle 

*n~we vraag we\ bevesUgd 
•opname van leegstand 

FHe 3: Overaanbod 

•nreuwe vraag nlet bevestlgd 
In de marlct 

Fase 1: Herstel Fase 4: Recessle 

Flguur 3.4: Fasen van de vastgoedeyelus [Mueller, 1999] 

De vier fasen in de cyclus van figuur 3.4 kennen de volgende karakteristieken [Mueller, 
1999]: 
Herstel: 

Expansie: 

Er is reeds sprake van een vergrote vraag in de markt, maar deze wordt in 
het begin nog niet door aanbieders opgepikt. De aantrekkende vraag zorgt 
voor een verlaagde leegstand en de grotere vraag wordt nu wel door de 
markt opgemerkt. 
De huurprijzen stijgen onder invloed van de aantrekkende vraag en krap
per wordende markt. Op het moment dat de huurprijzen op het niveau van 
nieuwbouw komen, trekt de productie van nieuwbouw aan, nog steeds on-
der invloed van de aantrekkende vraag. 

Overaanbod: Wanneer de vraag terugloopt, bij een nog steeds groeiend aanbod, is de 
markt over zijn hoogtepunt heen. Doordat gestarte nieuwbouwprojecten 
nog steeds worden opgeleverd, is er sprake van overaanbod. De huren 
stijgen nog steeds, maar wel gematigder onder invloed van de terugtopen
de vraag. 

Recessie: 
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Door een dalende vraag is de productie van nieuwbouw gestopt. De prijzen 
stijgen minder dan de inflatie en zullen zelfs moeten daten, om leegstand 
zoveet mogelijk tegen te gaan. 
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3.2 De invloed van de economie op de vastgoedcyclus 
Geen enkele vastgoedcyclus is hetzelfde, dat geldt ook voor economische cycli. Maar er Is 
wel steeds een patroon in te herkennen van neergaande en opgaande bewegingen. De 
hoogte en de duur van de pieken en de dalen kunnen natuurlijk verschillen onder lnvloed 
van een aantal factoren. De kantorenmarkt wordt wel een afgeleide markt genoemd door
dat het een sterke correlatie vertoont met de economische conjunctuur [Interpolis, 2005]. 
Ook de IPD veronderstelt een sterke relatie tussen economische cyclus en de vastgoedcy

clus [Baum, 1999]: 

'We/1/cht is het niet genoeg om de statistiekpurist mee te overtuigen, maar wij ge/oven dat 
hlstorische cijfers een cyclisch beeld van de markt van onroerend goed ondersteunen. Wat 
dat betreft is de vastgoedcyclus verwant aan de eeonomische eye/us, wat een aantal vast
houdende eeonomen weigert te erkennen, maar wat een centraal punt blijft bij de be/eving 
en perceptie van mensen bij economisehe gebeurtenissen. De laatste beproeving is wel
licht meer taalkundig dan statistisch van aard: het is /astig voor te stet/en om het verloop 
van de geschiedenis van vastgoed te beschrijven zonder gebruik van de term 'eye/us~' 
(IPD, 1999) 

Wanneer wordt gekeken naar het ontstaan van een vastgoedcyclus, moet een basis be

staan waaraan het ontstaan wordt afgeleid. Het cyclische karakter van de vastgoedsector 
wordt volgens van Gool, Jager en Weisz veroorzaakt door: 

• Economische schommelingen 
• De lange doorlooptijd van nieuwbouw 
• Andere marktimperfecties en emoties 

De invloed van economische schommelingen geeft meteen aan dat een direct verband be
staat tussen de economische conjunctuurgolf en de vastgoedcyclus. De vraag naar kan
toorruimte is een directe afgelelde van de vraag naar producten van kantoorhoudende or
ganisaties. De vraag naar die producten wordt be'invloed door de economie. Zoals reeds 
eerder vermeld, reageert de vastgoedcyclus vertraagd op veranderingen in de economie. 
Wanneer het iets beter gaat met de economie zullen bedrijven niet direct op zoek gaan 
naar nieuw personeel, maar eerst een korte tijd aankijken of de groei aanhoudt. Vervol
gens zal het extra personeel eerst zoveel mogelijk worden opgevangen in bestaande rulm
te, voordat de stap gezet wordt naar fysieke uitbreiding. Andersom is een ander verhaal: 
blj inkrimping van het aantal werknemers ontstaat verborgen leegstand, omdat men nog 
aan huurcontracten vastzit [van Maanen, 2003]. 

Volgens de literatuur kunnen twee typen golven voorkomen. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen de Jugli- en Kuznets-cyclus. De Jugli-cyclus heeft een lengte van zeven tot elf jaar, 
met een gemiddelde van negen jaar. De Kuznets-golf is langer en meet vijftien tot vijfen
twintig jaar, met een gemiddelde van achttien jaar. De bandbreedte van deze golf is dus 
vrij groot [Bodewes et al, 1992]. Wat betreft de conjunctuurgolf van de kantorenmarkt: 
deze vertoont een grote gelijkenis met de Jugli-golf, aangezien de kantorenmarkt een 
doorlooptijd van acht tot tien jaar kent [Korteweg, 2006]. 

Deze twee golven beschouwende kan gezegd worden dat de Jugli-golf precies twee keer 
voorkomt tijdens een Kuznets-golf. Het verloop van beide golven is geen zuivere sinus, 
maar de opgaande fase beslaat 75% van de tijd en de neergaande fase 25%, zoals in fi

guur 3.5 weergegeven. 
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Figuur 3.5: De Jug/I- en Kuznets-golf 

Als tweede belangrijke oorzaak van het bestaan van een vastgoedcyclus wordt de lange 
doorlooptijd van bouwprojecten genoemd. Het aanbod is relatief inelastisch en reageert 
vertraagd op de vraag. Door de lange doorlooptijd moeten projectontwikkelaars ver in de 
toekomst plannen en wellicht anticyclisch bouwen. Dit houdt in dat tijdens een laagcon
junctuur wordt gestart met een bouwproject, zodat het gereed is wanneer de markt weer 
uit het dal gekropen is. Dit brengt echter een groat risico met zich mee [van Goal et al, 
2001]. Een ander nadeel is dat men een financiering in een periode van laagconjunctuur 
veel lastiger rand kan krijgen, door de vaak minder gunstige rentestand en de geringere 
genegenheid van banken am een financiering te verstrekken. Financiele instellingen zien 
namelijk ook het hogere risico van deze manier van ontwikkelen. 

Marktimperfecties zijn oak veroorzakers van een cyclus. De heterogeniteit van vastgoed, 
hoge transactiekosten en het gebrek aan marktinformatie dragen er aan bij dat veel trans
acties plaatsvinden tegen prijzen waarbij vraag en aanbod niet aan elkaar gelijk zijn. Het 
instabiele karakter van de vastgoedmarkt wordt tevens versterkt door het feit dat de aan
bodzijde veel sneller op veranderende marktomstandigheden reageert dan de vraagkant. 
Lange huurcontracten zijn ook een factor. Een huurwaarde wordt vastgesteld bij afsluiten 
van het contract, maar kan na een aantal jaar helemaal niet meer courant zijn [Castelein, 
2001]. Onverwachte economische en politieke bewegingen en emotionele beslissingen 
vormen oak een oorzaak. Het gebrek aan volledige transparantie speelt ook een rol. De 
ondoorzichtigheid van bijvoorbeeld huurcontracten is hier een voorbeeld van. 

3.3 Bepaling van de cyclus 

3.3.1 lndicatoren voor de economische eye/us 
'Vastgoedcycli zijn terugkerende maar onregelmatige schommelingen in de hoogte van het 
rendement van a/le sectoren tezamen, die ook aanwijsbaar zijn in vele andere indicatoren 
van vastgoedactiviteit, maar met verschillende oorzaken en vertragingen ten opzichte van 
de gehele vastgoedcyc/us.' (IPD, 1999) 

Bovenstaand citaat stelt dat sprake is van een gecombineerde vastgoedcyclus, maar dat 
deze op te delen is naar de invloed die verschillende factoren hebben en dat het verloop 
van de factoren niet synchroon is aan elkaar. Zoals al in de vorige paragraaf is geconclu-
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deerd, wordt verondersteld dat de vastgoedcyclus sterk afhankelijk is van de economische 
cyclus. Het is daarom voor de bepaling van de vastgoedcyclus van belang om de status 
van de economische cyclus te onderkennen, alvorens uitspraken over de vastgoedcyclus 
gedaan kunnen warden. Figuur 3.6 geeft een aantal indicatoren van de economie weer. 

BBP Rente 

Werkloosheid p=- --1 lnftalie '~ 
Flguur 3.6: Bepalende lndlcatoren voor de economie [Kos, 2001} 

Uit het verloop van de genoemde indicatoren van figuur 3.6 kan bepaald warden in welke 

fase de cyclus zich bevindt. Aan de hand van het verloop van de indicatoren warden voor
bije cycli in kaart gebracht. Vanaf eind jaren '80 hebben twee cycli van respectievelijk on
geveer tien en elf jaar plaatsgevonden. Deze twee cycli kunnen dus warden aangemerkt 

als een Jugli-golf en deze lijkt zich keer op keer in Nederland te herhalen. Aan de hand van 
deze repetitie is deze golf ook voor de komende jaren in de figuren geprojecteerd. De 
stand van de indicatoren is mede bepalend voor de waarde en de waardeontwikkeling van 
kantoren. 

Werkgelegenheid: het aantal werkplekken is een graadmeter voor de economie. Wanneer 
het bedrijven voor de wind gaat, hebben zij in veel gevallen meer personeel nodig. Vaak 

wordt dit eerste tekort opgevangen met uitzendkrachten. Een sterk toenemende vraag 
naar uitzendpersoneel luidt dan ook vaak een versterkende economie in. De kantoorwerk
gelegenheid heeft de afgelopen jaren gelijke tred gehouden met de landelijke werkgele
genheid [CBS]. Figuur 3. 7 laat een duidelijk cyclisch verloop zien, waarbij de groei van de 
kantoorwerkgelegenheid eerst afneemt en zelfs een negatieve groei laat zien in een perio
de van recessie, zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1. De verwachting wordt uitgesproken 
dat de kantoorwerkgelegenheid verder zal toenemen in de periode 2007-2011. 
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Flguur 3.7: Kantoorwerkgelegenheid en cydus [Vastgoedmonltor] [NVB, 2007] 
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Werkloosheid: zoals werkgelegenheid, kunnen ook werkloosheidcijfers iets over de econo

mie zeggen. Een dalende werkloosheid is vaak oorzaak van een aantrekkende economie. 
Onder een gelijkblijvende beroepsbevolking komt een dalende werkloosheid ten goede aan 
de werkgelegenheid. Een verloop van de werkloosheid is weergegeven in figuur 3.8. 
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Figuur 3.8: Werkloosheid [CPB, 2006, 1} 

Economische groei: De hoogte van de investeringen van bedrijven bepaalt in grote mate 
de economische groei. De groei van de economie wordt hier gelljk gesteld aan de verande
ringen in het bruto binnenlands product (BBP). 
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Figuur 3.9: Relatieve veranderlng bruto binnenlands product [CPB, 2006, 1) 

Rente: Voor de rente wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de Euribor. Euribor be
tekent Euro Interbank Offered Rate en is het rentetarief dat banken berekenen wanneer ze 
geld aan elkaar lenen. Dit tarief bestaat sinds de monetaire eenwording in 1999 en wordt 
bepaald en gecontroleerd door de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Figuur 3.10 laat 
het verloop van de Euribor zien. Een lage rente is gunstig voor het doen van investeringen, 
omdat de kosten van vreemd vermogen dan minder zijn. 

Inflatie: rentestand en inflatie zijn enigszins aan elkaar gekoppeld. Een lage geldontwaar
ding betekent een stabiele economie. Een lage inflatie gaat gepaard met een lage rente
stand, wat gunstig is voor het doen van investeringen. Een periode van economische groei 
en lage rente zorgt voor ervoor dat de inflatie onder druk komt te staan. Een stijgende 
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rente is het gevolg om oververhltting van de economie te voorkomen. Die stijging zorgt 

ervoor dat de economische groei wordt afgeremd, omdat dan het doen van investeringen 
duurder wordt. Figuur 3.10 laat tevens het verloop van het inflatiepercentage zien. 
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Figuur 3.10: Inflatle, Euribor en eye/us [CBS] [CPB, 2006, 2] {NVB, 2007] 

3.3.2 lndicatoren voor de vastgoedcyclus 
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0 
N 

Indicatoren van de vastgoedcyclus zijn andere, specifiekere variabelen dan de indicatoren 
van de economische cyclus. Aan de hand van de economische cyclus kan een voorspelling 
warden gedaan over het verloop van de vastgoedcyclus, het verloop van een aantal varia

belen in beschouwing nemende ten opzichte van de economische ontwikkelingen. Figuur 
3.11 geeft een overzicht van de bepalende factoren voor de vastgoedcyclus, zoals gedefi
nieerd door Kos (2001): 

Verhouding 
vraag-aanbod 

Figuur 3.11: Bepalende lnd/eatoren voor de vastgoedmarkt [Kos, 2001] 

Verhouding vraag-aanbod: Aan de hand van bijvoorbeeld de verhouding tussen het aanbod 
en de vraag naar kantoren, ook wel marktratio genoemd, kan de evenwichtigheid van een 
markt getoetst warden. Het gaat hier om bewegingen op de gebruikersmarkt, die gevolgen 
kunnen hebben voor het directe rendement op een vastgoedbelegging. De vraag wordt 
hierbij dan uitgedrukt in de opname van kantoorruimte in een bepaalde periode. Met de 
volgende formule wordt bepaald hoe ruim de markt is: 

Opname kantoorruimte over periode X 
Aanbod kantoorruimte ultimo periode X 

= ruimte op de kantorenmarkt 

Een vergelijk van deze verhoudingscijfers uit een aantal jaren geeft ook een goed beeld 
van de cyclus. Een bewerking van de gegevens van vraag en aanbod, door de opname te 
delen door het aanbod, is weergegeven in figuur 3.12. Deze grafiek moet als volgt gelezen 
warden: hoe hoger de verhouding, hoe krapper de kantorenmarkt. Een verhouding tussen 
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de 0,5 en 0,7 wordt als 'gezond' bestempeld. Bij een waarde boven de 0,7 wordt er veron
dersteld bijna geen zorgwekkende structurele leegstand te zijn. Er is dan alleen sprake van 
frictieleegstand. De bewegingen van de marktratio volgen voor een groot deel de geprojec
teerde vastgoedcyclus. 
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Figuur 3.12: Kantorenmarktratio en eye/us [Vastgoedmarkt] [NVB, 2007) 

Leegstand: Lege kantoren ontstaan onder invloed van een krimpende vraag. Een krimpen
de vraag is een signaal van een teruglopende markt. Een oplopende leegstand is daarmee 
een indicator voor een teruglopende markt. Een situatie zonder leegstand in de markt zal 
nooit voorkomen, omdat een deel van het aanbod dusdanig verouderde kantoren betreft, 
dat met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat deze ruimte niet meer verhuurd zal 
worden. Daarnaast is altijd frictieleegstand wenselijk om gebruikers van ruimte te laten 
veranderen. De leegstand is een indicator voor de situatie op de gebruikersmarkt. Figuur 
3.13 laat de conjunctuurgolf samen met de leegstandspercentages van de laatste jaren 
zien. Ten tijde van overaanbod en recessie loopt de leegstand van kantoren duidelijk op, 

tijdens het herstel van de markt vlakt de groei af of is al een daling te zien. In de fase van 
expansie van de markt daalt de leegstand duidelijk. 
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Figuur 3.13: Leegstand kantoren en eye/us [Vastgoedmonitor] 
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Nieuwbouw: Het aandeel nieuwbouw in het aanbod laat een duidelijke golfbeweging zien. 

Deze golfbeweging is ook cyclisch, maar niet gelijk aan de cyclus van vraag en aanbod, 
omdat nieuwbouw vaak pas gereed is als de markt over zijn hoogtepunt heen is. De hoge-
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re percentages nieuwbouw in het aanbod staan niet gelijk aan een florerende vastgoed
markt. Het effect van de varkenscyclus komt hier duidelijk naar voren: figuur 3.14 laat een 
fluctuerend verloop zien van het aandeel nieuwbouw. Net als het absolute aantal vierkante 
meters in figuur 3.15. 

I -- cydus - aandeef nleuwt>ouw tn aanbod I 

Figuur 3.14: Aandeel nieuwbouw in aanbod en 

eye/us [Dynamis, 2007] [DTZ, NEPROM, 2002) 

i - cydu.s - ger-eedoekomen nleuwbouwpn,ductiel 

Figuur 3.15: Abso/uut aantal gereedgekomen 

nieuwbouw en eye/us [NVB, 2007] 

De verhouding vraag-aanbod, de leegstand van kantoren en de nieuwbouw zijn hoeveel
heidindicatoren [Kos, 2001]. Op de markt van de kantoorgebruiker zal een verandering 
van deze indicatoren invloed hebben op de hoogte van de huurprijs. De huurprijs is ver
volgens weer voor een groat deel maatgevend voor de waarde van een kantoor. Immers is 
in hoofdstuk 2 geconcludeerd dat de cashflow een groot onderdeel vormt van de rende
ment- en waardebepaling voor belegger en taxateur. 

Markthuurgroei en waardegroei: De markthuur is afhankelijk van de reeds besproken indi
catoren. De waardegroei is afhankelijk van de genoemde indicatoren en de markthuur. De 
relatieve verandering van de markthuur en de waarde moet daarom ook een goed beeld 
geven van de situatie op de kantorenmarkt. Figuur 3.16 geeft de relatieve verandering van 
de markthuur en marktwaarde van kantoren weer sinds 1995 en volgt goed de geprojec
teerde vastgoedcyclus. 
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Flguur 3.16: Markt:huurgroei, waardegroe/ kantoren en eye/us [ROZJ 
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3.4 De invloed van de vastgoedcyclus op de waardering 
Taxateurs dienen op de hoogte te zijn van de huidige situatie en toekomstige ontwlkkelin
gen op de markt om een goed oordeel te kunnen geven van de waarde. Dit betekent dat 

ze indicatoren van veranderingen in de markt moeten kunnen herkennen. Een waardering 
is het resultaat van een groot aantal variabelen, maar vaak wordt ook gebruik gemaakt 
van referenties van vergelijkbare objecten. Deze referenties zijn altijd afkomstig uit het 

(recente) verleden, maar in de tussentijd kan de situatie veranderd zijn. Een taxatie is 
namelijk altijd een momentopname. Bij het gebruik van referenties meet de periode tussen 
de taxatie van referentieobjecten en het huidige moment van het te waarderen object 

overbrugd worden. In het geval van een veranderde markt kan een referentie niet onge
wijzigd warden overgenomen, maar zal een correctie moeten plaatsvinden. Die correcties 
kunnen betrekking hebben op de in de vorlge paragraaf genoemde factoren. Wanneer toe
komstige cashflows worden opgenomen in de waardebepaling, zullen ook toekomstige uit
gaven en inkomsten gerelateerd moeten warden aan de veranderende cyclische omstan
digheden. Dit kan bijvoorbeeld door het golvende beeld van de laatste jaren te extrapole
ren in de toekomst of door rekening te houden met mogelijke huurderving door leegstand 
in bepaalde perioden. Dit biedt geen zekerheid, maar kan een redelijke voorspelling geven. 

3.5 Resume 
• De vastgoedmarkt is cyclisch van aard en afhankelijk van de economische cyclus. 
• Inzicht in het verloop van de markt en daarmee ook de toekomstige ontwikkelin

gen zijn essentieel om een goede waardering te geven. Een taxateur dient dan ook 
op de hoogte te zijn van veranderingen in de kantorenmarkt en in de economie. 

• Een analyse van de indicerende factoren voor een cyclus toont aan dat een kanto
rencyclus in Nederland gemiddeld ongeveer tien jaar duurt. 

• In het te ontwikkelen onderzoeksmodel is het raadzaam om veranderingen in de 
conjunctuur mee te nemen. Enerzijds door onderscheid te maken in jaren, ander
zijds door conjunctuur- en cyclusbepalende factoren mee te nemen. 
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4 Waarderen van vastgoed 

Dit hoofdstuk zal nader ingaan worden op de methoden en technieken om vastgoed te 
waarderen. Allereerst zal het onderscheid tussen waarde en prijs warden gemaakt. In pa
ragraaf 1 warden de begrippen nader omschreven. Paragraaf 2 handelt over de gebruikte 
waarderingsmethoden in de Nederlandse vastgoedpraktijk. Vervolgens wordt in paragraaf 
3 een vergelijk gemaakt met de buitenlandse waarderingspraktijk. In paragraaf 4 warden 
de doelstellingen voor waarderingen uiteengezet. Als laatste warden enkele aandachtspun
ten aangestipt, die bij het waarderen van een pand van belang kunnen zijn. 

4.1 Waarde en prijs 
Voor veel mensen zijn de begrippen waarde en prijs synoniem van elkaar. Ze worden, zelfs 
in de vastgoedsector, vaak door elkaar gebruikt, maar zijn theoretisch gezien niet hetzelf
de. In de literatuur is veel geschreven over de verschillen en wordt internationaal een on
derscheid gemaakt tussen 'prijs', 'waarde' en 'worth' [ten Have, 2002, 1]. 

4.1.1 Prijs 
De prijs van een object wordt gedefinieerd als de daadwerkelijke marktprijs die tot stand is 
gekomen bij een transactie tussen verkoper en koper. Dit is een vastgelegd en vaststaand 
feit, dat door marktwerking wordt bepaald [Baum, 1995]. Binnen de definitie van prijs is 
tevens sprake van een biedprijs en een laatprijs. Een biedprijs is het bedrag waarvoor een 
aspirant-koper een object wil aankopen. De laatprijs is de minimale prijs waarvoor een as
pirant-verkoper het object wil verkopen. Het prijsmechanisme werkt zo, dat een transactie 
tot stand komt wanneer de biedprijs van een mogelijke koper hoger is of gelijk is aan de 
laatprijs van de verkoper. Prijzen zijn het resultaat van marktwerking en daarom het beste 
bewijs voor de marktsituatie. Een prijs is de resultante van alle risico- en rendementover
wegingen van een enkele potentiele koper. Prijzen kunnen daardoor significant afwijken 
van waarde. 

4.1.1 Waarde 
Waarde is minder gemakkelijk te definieren en te bepalen dan de prijs. Waar de prijs door 
de markt wordt bepaald, is de waarde een schatting van de van de meest waarschijnlijke 

verkoopprijs, in feite dus een simulatie van de markt. Door middel van een taxatie wordt 
een marktwaarde of onderhandse verkoopwaarde bepaald. De marktwaarde is de meest 
waarschijnlijke prijs waarvoor een object verhandeld zou warden, wanneer kopers en ver
kopers alte informatie in de markt efficient benutten en geen sprake is van persoonlijke 
omstandigheden, dwang of tijdsdruk. Niet alle kopers zijn hetzelfde en maken dezelfde af
wegingen bij de aankoop van een object. Naast marktwaarde, die betrekking heeft op alle 

kopers, bestaat er daarom ook nog een individuele waarde. De individuele waarde geeft 
weer hoeveel een individuele koper zou willen betalen, na weging van alle beschikbare in
formatie. 

Naast de genoemde onderhandse verkoopwaarde of marktwaarde kunnen tevens de finan
cieringswaarde en de executiewaarde onderscheiden warden. Gezien het feit dat voor dit 
onderzoek financieringswaarden van FGH Bank gebruikt zullen gaan warden, is het rele
vant om het verband tussen de verschillende waarden te schetsen. Tijd speelt in het ver-
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schil tussen de waarden een cruciale rol. In figuur 4.1 is het verband tussen de verschil
lende waarden weegegeven. 

Courantheid: 

Marktwaarde 

1-----+-- Maxlmale financieringswaarde , 
j 

! t-------+-- Minimale financieringswaarde ' 

I 

t ....._ _ __, __ Executiewaarde 

goed redelijk matig 

···············-······---+--

5% 7,5% 10% 

.................................................................. 
l 

5% 7,5% 10% 

Figuur 4.1: Verhouding tussen marktwaarde en financierlngswaarde [FGH Bank, 2001) 

Een onderhandse verkoopwaarde (marktwaarde) wordt alleen bereikt wanneer alle tijd be

schikbaar is om de beste koper voor het object te vinden. Een bank wil voor het verstrek
ken van een financiering zoveel mogelijk het risico beperken en zal een object, bij het niet 

nakomen van betalingsverplichtingen van de hypotheekgever, op een korte termijn willen 
afstoten. Die korte termijn is niet gelijk aan de onbepaalde tijd voor het verkrijgen van de 
onderhandse verkoopwaarde. Een financieringswaarde is daarom altijd een lagere waarde 
dan een onderhandse verkoopwaarde, maar wel hoger dan de executiewaarde. Onder
scheid wordt gemaakt in een maximale en minimale financieringswaarde. Bij een maximale 
waarde wordt ervan uitgegaan dat meer tijd beschikbaar is voor het afstoten van een ob
ject, de minimale financieringswaarde wordt behaald wanneer een object echt op zeer kor
te termijn van de hand gedaan moet warden. 
Zoals gezegd is de financieringswaarde afhankelijk van de marktwaarde. De mate waarin 
beide waarden verschillen is weer afhankelijk van de courantheid, dus van de marktom
standigheden. De genoemde percentages in figuur 4.1 zijn indicatief en verschillen ui
teraard ook per object. 

De verschillen in waarden leiden verder niet tot problemen voor dit onderzoek: er wordt 
gezocht naar relatieve verschillen in waarde en welke factoren die bepalen, niet naar abso
lute waarden. Orn een zo goed mogelijke weergave van de marktwaarde te geven, zal voor 
de input van het te ontwikkelen model gewerkt warden met de maximale financierings
waarde. 

4.1.3 Worth 
Het begrip 'worth' wordt niet in het Nederlands vertaald, omdat de verwarring met het be
grip waarde erg groot is. De vergelijking met waarde is gemakkelijk te maken, maar worth 
is toch anders: bij worth gaat het om de interne beleggingswaarde, die minder aan de 

markt gerelateerd is dan een potentiele verkoopwaarde. Met worth wordt de onderliggende 
investeringswaarde bedoeld [Baum, 1995]. De investerings- of beleggingswaarde is de 
contante waarde van alle geraamde toekomstige cashflows gedurende een exploitatieperi
ode. Tevens wordt gerekend met een restwaarde aan het einde van een beschouwde peri
ode. 
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4.2 Waarderingsmethoden 
Het waarderen van vastgoed staat of valt met de aanwezigheid van de benodigde data of 
marktinformatie en het gebruik van de juiste methode [Peto, 1997]. Professionals in de 
markt gebruiken uiteenlopende methoden om tot een waardering te komen. De meest 
voorkomende methoden in de Nederlandse markt kunnen als volgt gegroepeerd worden 
[ten Have, 2002, 1]: 

• Comparatieve benadering 
• Kostenbenadering 
• Inkomstenbenadering 

4.2.1 Comparatieve benadering 
Bij de vergelijkingsmethode wordt gebruik gemaakt van bewijs uit de markt, in de vorm 
van transacties. Deze methode vormt eigenlijk de basis van elke waardering, aangezien 
altijd wel een vergelijking met andere objecten wordt gemaakt. Voor een accurate waarde
bepaling met deze methode is een aanzienlijk aantal vergelijkbare objecten noodzakelijk. 
Het feit dat de vastgoedmarkt bestaat uit heterogene objecten bemoeilijkt een waardering 
op deze wijze. Transacties moeten wel goed geverifieerd worden vanwege een gebrek aan 
volledige transparantie. Omdat woningen door de bank genomen een homogener karakter 
hebben dan commercieel vastgoed, zal de vergelijkende methode vaker in de woningmarkt 
toegepast warden. Wanneer deze methode als enige vorm van waardering wordt gebruikt, 
is deze minder geschikt voor kantoren. Als aanvulling op een andere methode voldoet een 
vergelijking daarentegen uitstekend. De rangorde voor betrouwbaarheid van bewijs uit de 
markt is als volgt: 
1. open marktverkoop of -verhuur van het betreffende object 
2. open marktverkoop of -verhuur van een vergelijkbaar object 
3. overeengekomen wettelijke prijzen, contractverleningen of huuraanpassingen van het 

betreffende of een vergelijkbaar object. 
4. waardebepalingen door derden. 

4.2.2 Kostenbenadering 
Methoden die uitgaan van de kosten van een object zijn: 
• Kuberingsmethode 
• Bouwdeelkostenmethode 
• Retrospectieve methode 
• Residuele-waardemethode 

De kostenbenadering gaat ervan uit dat de waarde van een object wordt bepaald aan de 
hand van de kosten die het met zich meebrengen om het gebouw te realiseren of te her
bouwen, de zogenaamde stichtingskosten. De stichtingskosten kunnen onderverdeeld wor
den in kosten voor de grand, bouwkosten en bijkomende kosten. De kosten voor de grond 
worden veelal op een comparatieve manier vastgesteld. De bouw- en bijkomende kosten 
kunnen middels de kuberingsmethode, de bouwdeelkostenmethode of de retrospectieve 
methode worden vastgesteld. Met deze methoden wordt de vervangingswaarde van vast
goed bepaald, niet de marktwaarde. 

Bij bepaling van de bouwkosten met de kuberingsmethode wordt de herbouwwaarde uit
gedrukt in een prijs per kubieke meter (woningen) of een prijs per vierkante meter vloer
oppervlak (commercieel vastgoed). Voor die prijs per vierkante meter bestaan standaar-
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den voor verschillende typen panden, die vervolgens nag gecorrigeerd kunnen warden al 
naar gelang het te waarderen pand dat nodig heeft. 

De bouwdeelkostenmethode is een meer uitgebreide bepaling van de kosten. Al naar ge
lang de beschikbaarheid van gegevens wordt een uitgebreide berekening uitgevoerd. 

De retrospectieve methode kan alleen toegepast warden op relatief jonge gebouwen van 

maximaal acht jaren oud. Daarbij mogen in de tussentijd oak geen grate verbouwingen 
hebben plaatsgevonden. Bij deze methode warden de stichtingskosten van een paar jaar 
terug geprojecteerd op het heden door middel van prijsindexcijfers. Dat wordt dan als 
{vervangings)waarde van het pand aangenomen. 

De residuele waardemethode wordt gebruikt bij het bepalen van de prijs van de grand bij 

het realiseren van nieuwe projecten. Hier wordt oak uitgegaan van de stichtingskosten, 
maar feitelijk werkt deze methode andersom. Zoals de naam al aangeeft, blijft uiteindelijk 
een residu over. De verkoopprijs of marktprijs vormt hierbij de basis. Van deze prijs war
den alle te maken kosten door de ontwikkelende partij afgetrokken. Niet alleen bouwkos
ten, maar oak de kosten voor het bouwrijp maken {grondsanering, egaliseren, aansluiting 
op riolering e.d.), gebruik- of woonrijp maken (bestrating, verlichting, e.d.) en de verder 
bijkomende kosten (leges voor adviseurs, architect, etc.). Een ontwikkelaar berekent ver

der nag een percentage risico en eigen winst voor het project. Het bedrag dat na aftrek 
van alle kostenposten overblijft, is de maximale waarde van de grand voor de ontwikke
laar. Met deze methode wordt door ontwikkelende partijen vaak de haalbaarheid van 

nieuwe bouwprojecten, waaronder ook kantoren, getoetst. 

4.2.3 Inkomstenbenadering 
Binnen de inkomstenbenadering zijn in de Nederlandse waarderingspraktijk een vijftal me
thoden te onderscheiden: 
• Bruto Aanvangsrendement-methode (BAR-methode) 
• Netto Aanvangsrendement-methode (NAR-methode) 
• Discounted Cashflowmethode (DCF-methode) 
• Gross Operating Profit methode (GOP-methode) 
• Draagkrachthuurmethode 

De Bruto Aanvangsrendement-methode, of kortweg BAR-methode, gaat uit van de huurin
komsten in het eerste jaar van exploitatie. Verder wordt bij de BAR-methode gebruik ge
maakt van een vereist rendement. 
Het rendement is gekoppeld aan de rentestand. Voor de rente wordt meestal met een risi
covrije rentevoet met een aantal opslagen, voor bijvoorbeeld de winst, het marktrisico, het 
objectspecifieke risico en de overheadkosten van het management [Damhuis, 2004] : 

R = r + o1 + 0 2 + o3 + ... 

R = rendement 
r = risicovrije voet 
Ox = opslagen 

Voor de risicovrije rentevoet is een aantal standaarden te geven: de lange termijnrente op 
Nederlandse staatsobligaties en de Euribor zijn daarbij veel gebruikt. Door het delen van 
de huurinkomsten op het rendement wordt een taxatiewaarde voor het object bepaald. 
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W = taxatiewaarde 
HO = huuropbrengst 

YaAR = bruto aanvangsrendement 
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De Netto Aanvangsrendement-methode, oak wel afgekort NAR-methode, lijkt veel op de 

BAR-methode, met het verschil dat van netto huurinkomsten wordt uitgegaan. Van de 
huurinkomsten warden de exploitatiekosten afgetrokken. Onder exploitatiekosten warden 
terugkerende kosten gerekend, bedoeld am het pand in stand te houden. Voorbeelden zijn 
periodiek onderhoud, belastingen en verzekeringen. In plaats van een brute rendement 

wordt gerekend met een netto rendement, dat lager ligt dan het BAR. De berekening van 
de waarde ziet er dan als volgt uit [ten Have, 2002, 1]: 

W = HO-Ke 

YNAR 

W = taxatiewaarde 
HO = huuropbrengst 
Ke = exploitatiekosten 
YNAR = netto aanvangsrendement 

Het voordeel van de BAR- en NAR-methoden Is de eenvoudige bepaling van de waarde. 
Door een snelle bepaling van de waarde is de communiceerbaarheid erg groat en dit maakt 
een snelle vergelijking met andere objecten mogelijk. Daarbij wordt het rendement ook 

wel uitgedrukt in een kapitalisatiefactor, ofwel cap rate. Dit is de reciproke waarde van het 
rendement, als voorbeeld: een BAR van 5% gee~ 20 als cap rate, waarbij 20 het aantal 
keer de huuropbrengst is dat een belegger voor het object betaalt. Deze methode kent ook 

nadelen: Bij de NAR-methode zullen voor de kosten een aantal aannames gedaan moeten 
warden. Deze aannames warden niet inzichtelijk tijdens de berekening [ROZ/IPD, 2002]. 

De Discounted Cashflowmethode is een uitgebreide vorm van de twee voorgaande metho
den. Behorende tot de groep van de inkomstenbenadering kijkt de DCF-methode zowel 
naar de inkomsten als de uitgaven. Van de inkomsten en uitgaven warden kasstromen 
over een bepaaid aantal jaren geconstrueerd en in een spreadsheet opgenomen. Toekom
stige kasstromen warden contant gemaakt naar het heden. Tevens wordt gerekend met 
een restwaarde als inkomsten aan het einde van de beschouwde periode. Voor het contant 
maken van de cashflow wordt een disconteringsvoet gebruikt, die in veei gevallen gelijk 
gesteld wordt aan het vereiste rendement. Doordat bij deze methode rekening wordt ge
houden met veel variabelen, is dit een veel gebruikte methode in de markt. De variabelen 
komen op een heldere wijze terug in de cashflowschema's, waarbij de invioedsfactoren 
duidelijk naar voren komen. Voor een aantai variabelen kan het voorkomen dat aannames 
gedaan moeten warden, maar die aannames zijn niet verborgen in de berekening. De me
thode kent oak nadelen: doordat gerekend wordt met een restwaarde, moet een voorspel
ling van die waarde gedaan warden. Daarnaast moet een aanname gedaan warden voor 
het te behaien rendement, en de redenering achter die aanname is niet altijd inzichtelijk 
[ROZ/IPD, 2002]. Een derde groat nadeel van de DCF-methode is het aantal benodigde 
gegevens en de arbeidsintensiviteit die de berekening met zich meebrengt. 
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De draagkrachthuurmethode is een methode die gebruikt kan worden om op een indirecte 
manier voor bijvoorbeeld winkels, horeca- en recreatieobjecten de markthuur te bepalen. 
De waardering wordt bij deze methode vanuit de gebruiker bekeken: vanuit de exploitatie
gegevens van een huurder worden maximaal redelijke huisvestingslasten bepaald. Zowel 

cijfers van de exploitant zelf als branchecijfers kunnen als input dlenen. Deze methode 
heeft als nadeel dat de markthuur (sterk) afhankelijk is van de branche van de onderne
mer. Een ander nadeel is dat de kwaliteit van de ondernemer van invloed Is op de 
markthuur [van der Geer, 2006]. Voor kantoren wordt deze methode weinig toegepast. 

De Gross Operating Profit methode (GOP-methode) is eigenlijk alleen bruikbaar als het 
gaat om exploitatiegebonden, incourante vastgoedobjecten die niet gemakkelijk voor een 
andere bestemming ingezet kunnen worden. Tankstatlons, bioscopen, theaters, hotels en 
ziekenhuizen zijn voorbeelden van dit soort objecten. Voor kantoren is deze methode ei
genlijk dus niet geschikt. Evenals bij de draagkrachthuurmethode is het bij deze methode 
van groot belang een goed inzicht te hebben In de financiele sltuatie van de ondernemlng 

en de branche waarin de ondernemer actief is. 
De GOP wordt gedefinieerd als de inkomsten minus de variabele kosten. Door op de GOP 
vervolgens de vaste kosten in mindering te brengen resteert de brutowinst. Door deze te 
kapitaliseren tegen een marktconforme factor wordt de waarde van het vastgoedobject 
inclusief roerende zaken en goodwill bepaald [van der Geer, 2006]. 

4.3 Internationale waarderingspraktijk 
De vastgoedmarkt is steeds meer een internationale markt aan het worden. Nederlandse 
spelers begeven zich op buitenlandse bodem en buitenlandse spelers zijn actief op de Ne

derlandse markt. Kijken beide partijen, Nederlandse en buitenlandse, op dezelfde manier 
tegen de waarde van kantoren aan? In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tus
sen de Angelsaksische en Duitse waarderingspraktijk, waarmee de twee grootste Europese 
markten [JLL, 2006] en de Amerikaanse markt vertegenwoordigd zijn. Over het algemeen 
wordt verondersteld dat de in · Nederland gehanteerde methoden grotendeels samenvallen 
met de Angelsaksische landen. Deze veronderstelling wordt gedaan omdat regelgeving 
vanuit het International Valuation Standards Committee (IVSC) voor beide markten als 
leidend wordt beschouwd. De IVSC is een onafhankelijke organisatie, waarvan de ROZ de 
Nederlandse vertegenwoordiger is. De regelgeving vanuit de IVSC komt in paragraaf 4.4.2 
uitgebreider aan de orde. 

4.3.J Angelsaksische Landen 
Het Verenigd Koninkrijk vervult in Europa een voortrekkersrol als het gaat om vernieuwlng 
en professionalisering van de vastgoedmarkt. Van alle Europese landen is de Engelse 
markt een van de meest transparante. De Investment Property Databank was het eerste 
instituut in Europa dat zich tot hoofdtaak stelde om informatie van vastgoedobjecten te 

verzamelen en te publiceren. 

Het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) is een beroepsmaatschappij die zich on
der andere bezighoudt met het opstellen van standaarden voor waarderingen door haar 
leden. Deze organisatie is dusdanig invloedrijk, dat de regelgeving, of kaders, door andere 
partijen dan alleen de leden wordt overgenomen. Het RICS kent ook een Nederlandse af
deling. De richtlijnen voor taxatie zijn door het RICS vastgelegd in het Red Book. 
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Vijf methoden warden onderscheiden [Adair et al, 1996]: 
• Vergelijk van huurwaarden en kapitaalwaarden 
• Investeringsmethode 
• Winstmethode 
• Kostenmethoden 
• Residuele methoden voor nieuwe ontwikkelingen 

De methoden kennen een grote gelijkenis met de Nederlandse praktijk, al bestaat er oak 
een aantal verschillen. 

Bij de investeringsmethode warden de BAR/NAR-methode en de DCF-methode ook toege
past. Daarnaast bestaan ook nog de 'term and revision' en 'layer and hardcore' methoden, 
in Nederland ook wet bekend als de Angelsaksische BAR-methoden [ten Have, 2002,1]. 
Dit is een combinatie van een BAR-methode en een contante waardemethode. 

Tabet 4.1: Anaelsaksische BAR-methode [Adair et al. 19961 ften Have 2002 11 

Term and revision Vertlcale doorsnede cashflow: 

• Huur resterende contractperlode wordt 

contant gemaakt (term). 

• Aanpassingshuur wordt gekapitaliseerd 

met een rendementseis (revision). 

Layer and hardcore Horizontale doorsnede cashflow: 

• Basishuur wordt contant gemaakt 

(hardcore). 

• Opslag op huur wordt gekapitaliseerd 

tegen een lager rendement (layer). 

,- ----i 

r---r----~ Rewlon I; 

L _ _:~ 1 i 

.\ t 

~-·--·----· .L ~~---·---: 
j HarOO~ ! 
!,~-- ----·· - -- ·- -- -- -·--,.-t 

De layer and hardcore methode wordt gebruikt bij zogenaamde 'upward-only'
huurcontracten, waarbij de huurprijs alleen naar boven kan warden bijgesteld. Omdat het 
maar de vraag is of die huurverhoging ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, wordt voor 
dat deel (de 'layer') met een lager rendement gerekend. 

Bij de kostenmethode bestaat ook een verschil. Het 'Red Book' van de RICS voorziet in de 
'depreciated replacement cost'-methode (DCR). Voor een OCR is een schatting van de 
waarde van de grond en de kosten voor vervanging van de opstallen nodig. Van de kosten 
voor vervanging van de opstallen wordt een percentage voor veroudering afgetrokken, al 
naar gelang wat maximaal toegestaan wordt voor een bepaald object en bestemming. De 
waarde van de grond en de 'verouderde vervangingskosten' samen vormen dan de OCR 

[Adair et al, 1996]. 

Kortom, een parallel met de Nederlandse waarderingspraktijk laat slechts enkele kleine 

verschillen zien. Voor het bepalen van de marktwaarde van kantoren zijn de inkomstenme
thode en het vergelijk van huurwaarden en kapitaalwaarden het meest geschikt. De kos
tenmethode bepaalt de vervangingswaarde en de winstmethode is specifiek geschikt voor 
minder courant vastgoed. De residuele methode is bij uitstek geschikt voor nieuwbouwpro
jecten. 
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4.3.2 Duitsland 
De Duitse opvattlng over waardering verschilt sterk met Engelssprekende en Engels geori
enteerde landen als Nederland. Alleen al de definltie van marktwaarde is anders: wordt in 
Engeland uitgegaan van de beste prijs die redelijkerwijs te verwachten is in de markt op de 
datum van waardering, in Duitsland wordt onder open marktwaarde de gemiddelde prijs 
verstaan, betaald door een gemiddelde koper in een normale marktomgeving [Adair et al, 
1996]. De drie waarderingsmethoden die onderscheiden warden door de Wertermittlungs
verordnung, de Duitse richtlijn voor waarderingen, zijn conceptueel gelijk aan de An
gelsaksische methoden, maar verschillen fundamenteel in hun gebruik. De gebruikte me
thoden zijn [Berghs, 2006]: 
• Vergleichswert - Vergelijkende waardemethode 
• Sachwert - Vervangingswaardemethode 
• Ertragswert - Contante inkomstenmethode 

Het grootste verschil ligt in het feit dat de Angelsaksische landen en ook Nederland grond 
en opstallen bij een waardering als een unit zien, terwijl in Duitsland de beide elementen 
los van elkaar warden gewaardeerd. De grond wordt geacht voor oneindig een waarde te 
hebben en de opstallen hebben een gelimiteerde levensduur. Echter warden bij transacties 

wel altijd de grond en de opstallen gezamenlijk verhandeld. 

Naar de huidige mening in Duitsland zouden waarderingen moeten warden uitgevoerd vol
gens de contante inkomstenmethode [Berghs, 2006]. De waarde van de grond en de op
stallen warden in eerste instantie separaat bepaald, maar daarna samengevoegd tot een 
uiteindelijke waarde. Door die separate bepaling wordt dit ook wel de 'gesplitste waarde
ringsmethode' genoemd. De inkomsten van het gebouw warden gekapitaliseerd en ver
meerderd met de waarde van de grond, die op basis van vergelijking met andere objecten 
tot stand is gekomen. Hiermee wordt een waarde bepaald op basis van de inkomsten van 
een enkel jaar. Daarmee vertoont deze methode sterke gelijkenis met de NAR-methode. 
Figuur 4.2 is een grafische weergave van de contante inkomstenmethode. 

~~--jamlijkl 
L~_r ~- -

Multlpller:~ q • l+p 
q'x(q-1) p•rente 

Figuur 4.2: Rekenwijze contante inkomstenmethode [Berghs, 2006] 

De contante inkomstenmethode neemt echter maar een enkel jaar van exploitatie mee in 
de waardering. Een DCF benadering zou daarom meer inzicht geven en ook verwachte 

- 34 - Waarderen van vastgoed 



Wat bepaalt de waarde? 

niet-periodieke kasstromen meenemen in de waardering. Desalniettemin is deze methode 
niet in overeenstemming met de Duitse Wertermittlungsverordnung. 

Een vergelijk met de Nederlandse praktijk leert dat een duidelijk onderscheid tussen grand 
en opstallen niet gemaakt wordt. Omdat informatie over grondprijzen in Nederland bij be
staande bouw altijd verdisconteerd zit in een waardering, is deze alleen door middel van 
een extra berekening te achterhalen. In feite wordt daarvoor in Nederland de residuele 
methode gebruikt. Bij een transactie wordt een opstal - afgezien van een erfpachtsituatie 

- altijd samen met de grand verkocht, dus de marktwaarde is het totaal van grond en op
stallen. De noodzaak tot splitsing van grand en opstallen is daarom niet strikt noodzakelijk. 

4.4 Redenen voor waardering van vastgoed 
Alvorens te beschouwen welke methoden gebruikt worden, is het zinvol om de doelstelling 
van taxaties vast te stellen. Taxaties worden uitgevoerd om de waarde van een econo
misch object vast te stellen. In een markt waar informatie over prijzen niet gemakkelijk 
voorhanden is, zullen marktpartijen sneller genegen zijn om voor dat soort informatie te 

betalen. In de vastgoedmarkt, die niet geheel transparant is, betalen marktpartijen daar
om voor hun prijsinformatie, veelal in de vorm van taxaties [White, 1994). Wanneer de 
markt transparanter zou zijn en meer prijsinformatie beschikbaar is, zou de noodzaak voor 
het doen van waarderingen minder aanwezig zijn. Nu zijn niet alle gegevens van transac
ties in de markt voorhanden. Onvolledlge of foutieve gegevens worden nag steeds gepubli
ceerd, bijvoorbeeld door het publiceren van huurgegevens zonder de incentives. 

De noodzaak voor het weten van de waarde van vastgoed kent een groat aantal oorzaken. 
De volgende redenen voor waardering kunnen warden benoemd [de Kousemaeker et al, 
2007]: 

• Ten behoeve van een transactie: voor zowel koop en verkoop als huur en verhuur. 
• Ten behoeve van een financiering: een financiele instelling verleent een hypothe

caire lenlng onder een groat aantal voorwaarden. Het risico moet daarbij gekwanti
ficeerd word en. 

• Ten behoeve van een belegging: een belegger kan met een waardering de waarde 
van zijn hele portefeuille vaststellen. Met een waardering kan tevens de impact 
van een wijziging binnen een portefeuille voor de rest van die portefeuille in kaart 
worden gebracht. 

• Ten behoeve van belastingen: dit doel van waardering geldt voor zowel de belas
tingbetaler als de belastinginner. De belastingbetaler moet de hoogte van het kapi
taal weten, dat hij of zij moet opgeven aan de belasting. De belastinginner bepaalt 
de hoogte van de belasting op basis van de waarde. 

• Ten behoeve van een verzekering: de herbouwwaarde en de staat van onderhoud 
van een object vormt voor verzekeringsmaatschappijen vaak de basis voor de 
hoogte van een premie. 

• Ten behoeve van een algemeen inzicht in de markt: voor de bepaling van de huidi
ge en toekomstige marktsituatle. Marktpartijen en de overheid wlllen graag inzicht 
hebben in de markt om hun strategisch beleid uit te kunnen zetten. 

• Ten behoeve van wettelijke verslaglegging in bijvoorbeeld een jaarverslag. Objec
ten die een instelling in eigendom heeft, moeten met een bepaalde waarde op de 
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balans komen als het bezit van een onderneming. Paragraaf 4.4.1 gaat hler verder 
op in. 

4.4.1 IFRS regelgeving 
De afkorting IFRS staat voor International Financial Report Standards. Deze boekhoudkun
dige regels voorzien ook in regels om de waarde van vastgoed op te nemen op de balans 
en een winst- en verliesrekening. De belangrijkste regels voor vastgoed zijn opgenomen in 

de IAS (International Accounting Standard) 36 'Impairment of Assets' en de IAS 40 'In
vestment Property'. Deze boekhoudregels zijn met ingang van 1 januari 2005 van toepas
slng op alle vastgoedobjecten in het bezit van instellingen met een verplichting tot verslag
legging. Wanneer een object voor het eerst gerapporteerd wordt, moet de transactiewaar
de inclusief de transactiekosten warden opgenomen. Voor elke voigende waardering stelt 
de IAS 40 dat de waarde moet warden vastgesteld volgens een 'Fair Value Model' of een 

'Cost Model' en die keuze moet door de betreffende partij in alle jaren van exploitatie war
den gehandhaafd [Warger, 2005]. Voor alle objecten van een instelling moet de keuze 
gemaakt warden voor rapportage middels een 'Fair Value Model' of een 'Cost Model'. Onder 

'Fair Value' wordt de reele waarde verstaan, de marktwaarde van een object. Het 'Cost 
Model' bepaalt te kostprijs van een object. Alleen als vergelijkbare transacties in de markt 

dusdanig weinig voorkomen om een geloofwaardige marktwaarde te bepalen en alternatie
ve methoden voor de bepaiing van een marktwaarde (bijvoorbeeld door het contant maken 
van kasstromen) ook geen soelaas bieden, mag overgestapt warden van een 'Fair Value 
Model' naar een 'Cost Model' [IFRS, 2006] . 

Op elk moment van rapportage, veelai op jaarbasis, moet de waarde bepaald warden. Een 
specifieke methode waarmee de waarde moet warden bepaald, wordt door de IFRS niet 
voorgeschreven. De IAS 40 schrijft alleen voor dat een marktwaarde jaarlijks moet warden 
vastgesteld. Bij het 'Cost Model' warden in jaar 1 na oplevering de totale bouwkosten van 
het object meegenomen. In de daaropvolgende jaren wordt het object langzaam afge
waardeerd, in een termijn die voor elke belegger weer anders kan zijn. Alleen wanneer er 

reden voor is om aan te nemen dat een structurele waardeverandering heeft plaatsgevon
den, wordt de waarde opnieuw bepaald. Een kostprijs kan alleen naar beneden warden bij
gesteld, een positieve waardeverandering is niet mogelijk. 

4.4.2 IVSC regelgeving 
Het onafhankelijke International Valuation Standards Committee (IVSC) wordt in Neder
iand vertegenwoordigd door de Stichting ROZ Vastgoedindex. De IVSC stelt richtlijnen op 
voor waardering van vastgoed. Aangezien de IFRS ook voorziet in het opnemen van een 
marktwaarde als waarde op de baians, is het interessant om te kijken wat de IVSC als 
richtlijnen stelt voor het bepaien van deze waarde. De IVSC en de ROZ schrijven een twee
tat methoden voor om de marktwaarde te bepalen: 

• De conventionele methode, gebaseerd op de BAR/NAR benadering. 
• Discounted Cashflow methode (DCF) 

Alleen wanneer een waardering voor de ROZ gedaan moet warden, dient een van de bo

venstaande methoden gebruikt te warden. Voor een willekeurige andere waardering mag 
iedere andere methode gebruikt worden. Bij de IVSC geldt hetzelfde principe als bij de re
gelgeving vanuit de IFRS: wanneer een methode gekozen is, is het verplicht dat deze de 
daaropvoigende jaren ook voor het betreffende object gebruikt wordt. 

De ROZ stelt verder dat de DCF-methode de voorkeur geniet boven de BAR/NAR-methode, 
indien: 
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• Er grote investerings-, renovatiekosten of kosten voor instandhoudingonderhoud te 
verwachten zijn binnen nu en vijf jaar (meer dan 35% van de bruto huur op jaar

basis). 
• Meer dan 50% van de huurcontracten binnen nu en vijf jaar afloopt. 

Deze twee voorwaarden zijn gekoppeld aan het feit dat op termijn (binnen nu en vijf jaar) 
grote veranderingen in de cashflow kunnen plaatsvinden. De DCF-methode voorziet, in te

genstelling tot de BAR/NAR-methode, in het in beschouwing nemen van toekomstige cash
flows om toekomstige ontwikkelingen te verdisconteren in de waardering. De BAR/NAR
methode kijkt alleen naar de inkomsten en, in het geval van de NAR-methode, de uitgaven 
van het eerste jaar [ROZ/IPD, 2002]. De uitvoering van de methoden verschilt wet iets van 
de standaardwijze zoals in paragraaf 4.2 besproken: niet de huurinkomsten, maar de 
huurwaarde geldt als inkomst. Verder vindt wel een correctie plaats wanneer huurwaarde 
en huurinkomsten van elkaar verschillen. 

4.5 Aandachtspunten bij een waardering 

4.5.1 Smoothing en lagging 
Bij het gebruik van de in paragraaf 5.2 gebruikte methoden, moet wel met een aantal za
ken rekening warden gehouden. Bij een waardering wordt vaak gebruik gemaakt van refe
rentietransacties. Tussen het moment van waardering van de referentie en het huidige 
moment van waarderen van het betreffende object, kan de markt veranderd zijn. Wanneer 
een taxateur een waardeverandering constateert, maar deze nog niet meerekent, is sprake 
van lagging. Een overweging om die verandering niet mee te nemen kan twijfel over de 
structurele aard van die verandering zijn. 'Een zwaluw maakt nog geen zomer', wordt dan 
als redenering opgevoerd (ten Have et al, 2006]. Zo kunnen bepaalde effecten in de markt 
pas op een later moment naar voren komen, doordat de markt nog naijlt. 
Smoothing vindt plaats wanneer de volatiliteit van de markt onvoldoende terugkomt in een 
rendementsreeks, met een afgevlakt rendement als gevolg. Het risico wordt daarbij dan 
verkeerd geschat, ook in verhouding met de correlatie van het risico op aandelen en obli
gaties. Lagging kan een oorzaak van smoothing zijn, net als een te lage frequentie van de 
taxaties en onvolledige marktinformatie [Clayton et al, 2001]. 

4.5.2 Het aanvangsrendement 
Het aanvangsrendement is niet eenduidig gedefinieerd. Zoveel mogelijk zal uit worden ge
gaan van een rendement op basis van huurinkomsten, maar bij een deels of geheel onver
huurd pand zal met een huurwaarde gerekend moeten warden. Dit komt de vergelijkbaar
heid van onderlinge objecten niet ten goede. Daarbij bestaat ook nog eens het verschil 
tussen een prijs 'kosten koper' en een prijs 'vrij op naam'. De waarde kan fors verschillen 
door het wel of niet meetellen van de overdrachtsbelasting van 6% en andere bijkomende 
kosten. De mogelijke rendementen zijn weergegeven in figuur 4.3. Vanzelfsprekend kun
nen de zes berekeningsmethoden ook warden toegepast op het netto aanvangsrendement. 
Gepubliceerde aanvangsrendementen bij transacties betreffen veelal een berekening op 
basis van huurinkomsten en een prijs kosten koper. 
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Figuur 4.3: Rekenopt/es en voorbeeldberekening voor het BAR 

4.5.3 Catalogushuur, effectieve huur en incentives 

TU/e 

De zojuist gestelde aanname dat huuropbrengsten en huurwaarden gelijk aan elkaar zijn, 
kan volledig onderuit gehaald worden door te stellen dat een groot verschil bestaat tussen 
catalogushuren en effectieve huren. In een periode van recessie is sprake van een groter 
aanbod en meer leegstand. Gesproken wordt dan van een vragersmarkt, waar de hurende 
partijen het voor het zeggen hebben. De aanbieders zullen er alles aan doen am huurders 
voor hun ruimte aan te trekken. De gemakkelijkste manier om sneller huurders te trekken 
is het verlagen van de huurprljs, ook wel catalogushuur genoemd. Deze manier is voor de 
markt het meest inzichtelijk. Echter kiezen aanbieders vaak voor andere oplossingen, die 
eigenlijk verkapte huurkortingen zijn. Deze kortingen heten ook wel huurincentives, te om
schrijven als tegemoetkomlngen aan een huurder. Een voorbeeld hiervan is een bljdrage 
aan de inrichting van de ruimte. Een andere vorm van incentive is het geven van een 
huurvrije periode. Hierbij is de huurder een bepaalde periode geen huur verschuldigd aan 

de verhuurder, maar betaalt hlj of zij na het verstrijken van die periode wel de standaard 
huurprijs, de catalogushuur. In beide genoemde gevallen wordt de catalogushuur vastge
legd in het huurcontract en wereldkundig gemaakt, terwijl dit niet de eigenlijk betaalde 

huurprijs is. De effectieve huur is de prijs die een huurder betaalt na aftrek van alle ex
tra's. De precieze hoogte van de effectieve huur is erg lastig te achterhalen, omdat ver
huurders huiverig zijn om naar buiten te brengen hoeveel ze hebben moeten toegeven op 
de catalogushuur. 

Beweegredenen van de eigenaar/verhuurder om incentives uit te geven in plaats van een 
slmpele huurverlaging kunnen zijn: 

• De vrees voor gezichtsverlies in de markt. Uiteindelijk wordt de oorspronkelijke 
huurprijs gepubliceerd en weet niemand precies hoeveel er is toegegeven. 

• De vrees voor afwaardering van het object en, op grotere schaal, een terugval van 
de omgeving. Op deze manier wordt naar de buitenwereld toe de waarde kunstma
tig hoog gehouden. 

• Procentuele jaarlijkse huurverhogingen op basis van de catalogushuur werken 
zwaarder door dan huurverhogingen op basis van de lagere effectieve huur. 

• De mogelijkheid van contractverlenging in een betere markt. Wanneer de markt 
aantrekt en een huurder wil blijven zitten, heeft de verhuurder een betere onder-
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handelingspositie als de hogere catalogushuur in het huurcontract staat in plaats 
van de lagere effectleve huur. 

De bruto en netto aanvangsrendementen worden in de meeste gevallen berekend op basis 
van catalogushuren, omdat dit de enige beschikbare informatie is. Deze rendementen - en 
daarmee waarderingen op basis van die rendementen - kunnen dus een vertekend beeld 
van de markt geven. 

4.6 Resume 
• Onderscheid wordt gemaakt tussen prijs, waarde en worth: een prijs is het resul

taat van een transactie, een waarde is een zo reallstisch mogelijke bepaling van 
een mogelijke prijs en de worth is de investeringswaarde van een object. 

• Naast de onderhandse verkoopwaarde of marktwaarde kunnen in hetzelfde rijtje 
ook de financieringswaarde en de executiewaarde onderscheiden warden. Deze 
drie waarden staan in verband met elkaar. 

• Binnen de Nederlandse taxatiepraktijk wordt een aantal methoden onderscheiden. 
Voor de bepaling van de marktwaarde voor kantoorgebouwen komen de vergelij
kingsmethode en een drietal methoden van de inkomstenbenadering het meest in 
aanmerking: De BAR- en NAR-methoden en de DCF-methode. 

• De ROZ schrijft haar leden voor om op jaarbasis alle objecten te waarderen ter be
paling van de jaarlijkse prestaties van de vastgoedobjecten. Als standaard publi
ceert zij in de richtlijn dat de NAR-methode of een DCF-methode moet worden ge
bruikt. 

• Nederlandse waarderingsmethoden vertonen grote gelijkenis met de methoden uit 
Angelsaksische landen. Hoewel verschillen bestaan met de Duitse waarderings
praktijk, biedt dit geen nieuwe inzichten om de Nederlandse methoden aan te pas
sen of in twijfel te trekken. 

• Men kan verschillende redenen hebben om een object te waarderen. Relevant voor 
dit onderzoek naar de marktwaarde zijn: waardering voor een transactie, een fi
nanciering en een belegging. 

• Orn een juiste waarde te geven, moet de juiste informatie voorhanden zijn: het 
liefst wordt gerekend met effectieve huren in plaats van catalogushuren. Smoot
hing en lagging moeten zoveel mogelijk binnen de perken warden gehouden. 
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5 Onderzoeken naar waardebepalende factoren 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van waardebepalende factoren van kantoren. 
Investeerders in vastgoed willen zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen hoe de prijs 
van vastgoed zich zal gaan ontwikkelen. Wanneer marktontwikkelingen voorspeld kunnen 

warden, ontstaat een beter inzicht in de te lopen risico's. Er bestaat een groot aantal on
derzoeken op dit gebied, zowel van de beleggingsmarkt als de gebruikerswensen. In para
graaf 1 wordt een aantal relevante onderzoeken besproken. Uit de onderzoeken zullen be

langrijke aspecten gefilterd worden, die ais input dienen voor het onderzoeksmodel. In pa
ragraaf 2 wordt een drietal indelingen van kantoorgebruikers behandeld. De gebruikers- en 
huisvestingswensen komen hier aan de orde. 

5.1 Bestaande onderzoeken 
In tabellen zijn de bevindingen van een vijftal onderzoeken naar de ontwlkkeling van 

waarde in de markt opgesomd en verder toegelicht. Binnen het brede onderwerp 'waarde' 
zijn, buiten deze vijf onderzoeken, veel meer onderzoeken uitgevoerd en rapporten ver

schenen. Deze selectie is gebaseerd op het feit dat de resultaten van deze vijf onderzoe
ken potentieel waardebepalende factoren bevatten. 

5.1.1 Locatie, locatie, locatie 
Een samenwerking tussen DTZ Zadelhoff, Universiteit Nyenrode en de Universiteit van Til
burg heeft in 2006 geleid tot een onderzoek naar de verschillende factoren die het bruto 
aanvangsrendement bepalen. Voor dit onderzoek zijn 327 beleggingstransactles van kan
toorpanden uit 2004, 2005 en de eerste heift van 2006 geanalyseerd. Naast de normaliter 
in de markt verstrekte informatie, is beieggers gevraagd over de transacties meer informa
tie te verstrekken, gebaseerd op de Real Estate Norm (REN). De Real Estate Norm en de 
daaruit voortgekomen Quickscan voor kantoren is een methode om op een gemakkelijke 
manier een profiel van een kantoorpand op te stellen. De basis voor dit onderzoek vormt 
een viertal groepen van typen factoren. Elke groep bestaat uit een aantal te analyseren 

factoren. Devier groepen betreffen: 
• factoren aangaande de locatie - 13 factoren 
• factoren aangaande het gebouw - 9 factoren 
• factoren aangaande de gebruiker - 3 factoren 
• factoren aangaande de belegger - 2 factoren 

Dit maakt een totaal van 27 factoren, waarvan sommige om praktische redenen weer zijn 
opgedeeld in twee of drie subfactoren. Vervolgens is een statistische regressieanalyse uit
gevoerd. De titel van het onderzoek, 'Locatie, locatie, locatie', verraadt reeds de uitkomst: 
de top drie van bepalende factoren voor het bruto aanvangsrendement wordt gevormd 
door factoren aangaande de locatie. De top tien met bepalende factoren voor het bruto 
aanvangsrendement is weergegeven in tabel 5.1, de volledige ranglijst is opgenomen als 
bijlage 2. 
Een unieke en hoogwaardige omgevlng leidt ten opzichte van eenvoudigere tocaties tot een 
lager BAR bij een hogere huursom. Men is dus bereid om voor een unieke locatie een rela
tief hogere aankoopprijs dan de hogere huursom te betalen: 
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Het extra risico, dat met een hogere prijs gelopen wordt, wordt door de hoogwaardigheid 
van de locatie - en daarmee waardevastheid - afgedekt. Ook het type locatie is bijzonder 
belangrijk. Centrumlocaties hebben daarbij de grootste invloed op het BAR, maar ook een 
kantorenlocatie, bedrijventerrein of woonwijk weerspiegelen hun waarde in het BAR. Bij 
het type iocatie (centrum, kantorenlocatie, bedrijventerrein of woonwijk) heeft een veran
dering van de huursom geen invloed op het BAR, maar een hogere koopsom leidt wel tot 
een lager rendement. 

la er 

zlchtbaarheld ebouw vanaf bultenwe 

Tabet 5.2: Bevlndinaen en conc/usies onderzoek DTZ I Nvenrode I UvT fDTZ Nvenrode UvT. 20067 
• .. : . . . 
DTZ / Nyenrode / UvT (2006) Locatle Is de meest lnvloedrljke factor voor de prlJsvormlng. Nlet alleen omgevlngskwalltelt, ook het 

type locatle. Een groot deel van de geanalyseerde locatlefactoren laat een lnvloed op de hoogte van het 
BAR zlen. 

Locatle, locatle, locatie Het gebouw IIJkt op de tweede plaats te komen, na de omgevlng. 

1 
Beleggers klezen voor onderscheldende gebouwen op promlnente plekken. Hoogwaardlge zlc:htlocatles. 
De gebouwen zlJn vaak ultgerust met electronlsche toegangspoorten. 

Merendeel beleggers koopt panden met lange huurcontracten. Kleine groep partlcullere beleggers Is 
speculatlever en koopt geheel leegstaande kantoren op. 
Merendeel van de gekochte panden herben:rt: slec:hts l!t!n huurder. 
Partlcullere beleggers r1chten zlch op ldelnere kantoren, maatschappen rlehten zlch op het 
mlddensegment. Fondsen, banken en verzekeraars rlehten zlch op de grootsc:hallgere panden. 
Beleggers wlllen een nette, kwalltatlef hoogwaardlge omgevlng. Zwerfvull leldt tot een aanzlenlljk hoger 
BAR om het rlslco van een mlndere omgevlng te compenseren. 

Beleggers zlJn bereld om extra te betalen voor extra kwalltelt, ook zonder compensatle door hogere 
huurlnkomsten. In dat geval leldt dat tot een lager BAR. 
Het aantal huurders en de branc:he, waarln de huurder zleh bevlndt, hebben geen lnvloed op de hoogte 
van het BAR. 

Langere huurcontracten leiden nlet tot een lager BAR. De hogere koopsommen die voor panden met 
lange huurcontracten moeten worden betaald, worden gecompenseerd door hogere huurlnkomsten. 

Bultenlandse beleggers zlJn berefd meer te betalen dan Neder1andse beleggers. Ze kopen panden met 
hoaere huurlnkomsten maar betalen daar relatlef aanzlenlllk meer voor. Oat leldt tot een laaer BAR. 

5.1.2 Vastgoedmarktindicatoren 
Kos maakte in 2001 een inventarisatie van vastgoedmarktindicatoren voor woonruimte, 
kantoren, winkels en bedrijfsruimte. Voor kantoren leidt dit in eerste instantie tot een 
longlist van indicatoren. Door een gebrek in gegevensverzameling en een kleinere be

trouwbaarheid en uitvoerbaarheid van enkele indicatoren, wordt de longlist omgevormd 
naar een shortlist. De shortlist is weergegeven in tabel 5.3. Een duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen aigemene indicatoren, waarde-indicatoren en hoeveelheidindicato
ren. De mate van betrouwbaarheid is verder niet belicht in dit onderzoek. 
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Tabet 5.3: Bevindinqen en conclusies onderzoek Kos [Kos 20011 
• . : . 
KOii (2001) Vastgoedmarktlndlcatoren voor de kantorenmarkt verdeeld In een lange lijst (longllst) en een korte lljst 

(shortllst) 
Vastgoedmarlctind/catoren shortllst kantoren: lljst met betrouwbare en meetl>are lndlcatoren, voortkomend ult de longlist 

algemene Indicator: 

2 - werkzame beroepsbevolklng 15-64 jaar 
waarde-lndlcatoren: 
- bruto aanvangsrendement (BAR) 
- het totaal rendement 
- gemlddelde gerealiseerde huren en tophuren met m2 

- gemlddelde bouwkosten per m2 

- gemlddelde marktwaarde per m2 

hoeveelhelds-lndlcatoren: 
- verhoudlng opname - aanbod 
- verteende bouwvergunnlngen 
- leeastandsoercentaae 

5.1.3 Vraagkarakteristieken 'nieuwe' kantoorgebruikers 
Schaap heeft onderzoek gedaan naar de vraagkarakteristieken van de gebruikers van kan
toren. Aan de hand van een enquete onder gebruikers, gehouden in 2004, zijn karakteris
tieken opgesteld. Als belangrijkste conclusies kunnen worden genoemd dat een kantoor
pand voor een gebruiker flexibel moet zijn en dat verhuisredenen vooral functioneel van 
aard zijn . In het kader van dit huidige onderzoek zou dit kunnen betekenen dat een kan

toor met een flexibele indeling dat tevens de mogelijkheid biedt voor flexibele werkplekken 
en goed mee kan gaan in de technologische ontwikkelingen, een toegevoegde waarde 
heeft voor een gebruiker, en daarmee ook voor een belegger. 

Tabel 5.4: Bevindinaen en conclusles onderzoek Schaao fSchaao, 20041 
• ,- . 
Schaap (2004) belangrijke aspecten voor een gebouw zljn: 

- de flexlbele lndeelbaarheld van het gebouw 
Vraagkarakterlstleken 'n/euwe' - flexlbeie werkplekken 
kantoorgebrulkers - moaelijkheld tot meeoaan In technologlsche ontwlkkellnoen 

belangrtjkste verhulsredenen zljn functloneel van aard: 

3 1. groel van de organlsatle 
2. representatlvltelt 
3. tedmlsche veroudertng huldloe hulsvestlng 
locatlonele aspecten als verhulsreden volgen op de tweede plaats en zljn als volgt: 
1. Slechte Imago en slechte ultstrallng van de locatle 
2. Sleehte autoberelkbaarheld 
te dure hulsvestlna blllkt aUn verhulsreden. 

5.1.4 Kantoorgebruikers in beweging 
lnbo Adviseurs doen in samenwerking met een aantal andere partijen tweejaarlijks onder
zoek naar de verschuiving van wensen van kantoorgebruikers. Het laatste onderzoek da
teert uit 2005. Gegevens zijn onttrokken aan 804 gemuteerde bedrijven uit de periode 
2003 en 2004. Een aantal factoren, bepalend voor de keuze van een nieuw onderkomen 
wordt onderscheiden. Resultaten zijn opgenomen in tabel 5.5. 

Tabel 5.5: Bevindinaen en conclusies onderzoek Inbo flnbo 20051 ..... . . . 
Inbo (2005) De locatle speelt bij de keuze van nleuwe hulsvestlng een steedS domlnantere rol . Driekwart van dE 

ondervraagden noemt locatle als pullfactor. Het Imago van de locatle Is daarblj het meest belangriJk. 
Grote organlsatles vlnden het Imago van een locatle van minder belang dan klelnere organlsatles. 

kantoorgebrulkers In beweg/ng Voor arotere oraanlsaties moet een aebouw nleuw of relatlef nleuw zlfn en aoed lndeelbaar. 

4 
Ongeveer drlekwart van de verhulsde bedrtJven heeft na verhulzlng een gelljk aantal of grater aanta 
oarf<eemlaatsen tot haar beschlkklna. 
59% van de verhulsde aebrulkers heeft aekozen voor een kantorenoark of bedrtfventerrein 
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5.1.5 Wie kent de waarde? 
Het onderzoek van De Kroon uit 2002 spitst zich toe op winkelcentra. Bij winkels spelen 

andere factoren een rol: frontbreedte, winkelbreedte, passantenstromen op een bepaalde 
locatie, koopkracht en bestedingspatroon van klanten komen bijvoorbeeld niet terug als 
waardebepalende factoren voor een kantoor. Toch zijn Winkels en kantoren als beleggings
object redelijk vergelijkbaar, omdat bij beide wordt uitgegaan van een direct rendement 
uit verhuuropbrengsten en een indirect rendement uit de waardeverandering van het ob
ject. Uit een gevoeligheidsanalyse volgt dat de meest waardebepalende factor bij winkels 

de huurinkomst is. Daarnaast is de cap rate van even groat belang. Beide genoemde facto
ren vormen de basis-input voor een BAR-methode, zoals in hoofdstuk 4 besproken. De ex
ploitatielasten welke het 'netto-deel' vormen bij de NAR-methode, zijn volgens dit onder

zoek van 'marginaal' belang, omdat het om veel lagere bedragen gaat dan de hoogte van 
de huuropbrengsten. 

Tabe/ 5.6: Bevlndinaen en conclusies onderzoek De Kroon (de Kroon 20027 
• . . ' . . 
De Kroon (2002) Jaar11Jkse huuropbrengst heeft grootste Impact en Is daarom de meest essentlele parameter. 

Jaartijkse exploltatlekosten hebben een marginale lnvloed en zljn relatlef onbelangrtjk voor de 
Wle kent de waarde? waarderlng. 

5 
Ingoing en outgoing cap-rate hebben eenzelfde Impact, waarbij verder wordt opgemerkt dat dat de 
Impact van deze parameters eenzelfde orde van grootte kent als de Impact van de jaartljkse 
huuropbrenast. 

5.5 Indelingen kantoorgebruikers 
Een aantal organisaties heeft indelingen gemaakt van kantoorgebruikers, am hiermee de 
karakteristieken van verschillende gebruikers en daarmee de vraag naar ruimte in kaart te 
kunnen brengen. Hier warden de indelingen gemaakt door DTZ Zadelhoff, Berenschot en 
de Kamer van Koophandel besproken. De indelingen zijn enigszins gedateerd, maar geven 
wet een aardig beeld van de typen organisaties. 

DTZ Zadelhoff 
De indeling van DTZ Zadelhoff is gebaseerd op keuzefactoren betreffende de locatie en 
huisvesting, volgend uit het primaire proces van een organisatie. Dit leidt tot een vijftal 

categorieen [DTZ, 1992]: 
• Ambulanten 
• Classicisten 
• Modalisten 
• Stationalren 
• Visualisten 

Een overzicht met de karakteristieken van de vijf groepen is opgenomen als bijlage 3. 

Berenschot 
In 1994 heeft Berenschot een indeling gemaakt op basis van de organisatie, de informatie
technologie en de huisvesting van kantoorhoudende bedrijven. Dit heeft geresulteerd in 
een indeling van vijf typen organisaties met hun eigen wensen en eisen. Vaak kan een en
kele organisatie niet precies onder een type geschaard warden, maar is het een mix van 
meerdere typen [Berenschot, 1994]: 

• Administratiekantoor 
• Beleids- en handelsorganisatie 
• Balie-organisatle 
• Service-organisatie 
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• Innovatie-organisatie 

In bijlage 3 zijn de karakteristieken van de typen kort weergegeven. 

Kamer van Koophandel 
De landelijke Kamers van Koophandel hebben tevens een indeling van gebruikers, de zo
genaamde Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel (BIK). Deze is gericht op het primaire 
proces binnen een organisatie en op de branche waarin de gebruiker actief is. Deze inde
ling omvat meer dan alleen kantoorhoudende organisaties. De relevante kantoorhoudende 
branches zijn hieronder weergegeven [KvK, 2005]: 

• Post- en telecommunicatie 
• Financiele instellingen 
• Verzekeringswezen en pensioenfondsen 
• Activiteiten t.b.v. of verwant aan financiele instellingen 
• Verhuur van en handel in onroerend goed 
• Verhuur van transportmiddelen en machines 
• Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 
• Speur- en ontwikkelingswerk 
• Overige zakelijke dienstverlening 

• Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 

In bijlage 3 is deze indeling afgezet tegen de indelingen van DTZ Zadelhoff en Berenschot., 
zodat de overlap tussen de verschillende indelingen zichtbaar wordt. 

5.6 Resume 
Het is wenselijk de uit onderzoeken belangrijk gebleken factoren blj dit onderzoek te be
trekken. Getracht zal warden om de volgende factoren in het model te verwerken: 

• Huurinkomsten. Zoveel mogelijk volgens de informatie uit huurcontracten volgen 

en - waar mogelijk - effectieve huren gebruiken. 
• Cap rate. Hiervoor kan eventueel ook een aanvangsrendement worden gebruikt, 

aangezien dit bij een berekening van de waarde volgens een aanvangsrendement 
een reciproke is van de kapitalisatiefactor. 

• Aspecten omtrent de locatie. Onderzoeken laten zien dat de locatie een zeer bepa
lende factor is. 

• Algemene indicatoren, waarde-indicatoren en hoevee/heidindicatoren. Orn een zo 
goed mogelijk overzicht van de markt te verkrljgen, zal worden geprobeerd om al
gemene indlcatoren (macro), hoeveelheidindicatoren over de omgeving (meso) en 

waarde-indicatoren over het object zelf (op mlcroniveau) en de omgeving (meso
niveau) mee te nemen. 

• De ouderdom van de objecten. Zeer gedetailleerde gegevens over de veroudering 
en de flexibiliteit van een kantoorobject zullen voor dit onderzoek niet beschikbaar 
zijn, maar een bouwjaar of renovatiejaar kan dienen als een goede indicator voor 
de staat waarin een gebouw verkeert. 

• Wensen van gebruikers. Deze spelen zich op locatie- en objectniveau af en hebben 
ender andere betrekking op parkeervoorzieningen, bereikbaarheid, uitstraling en 
indeelbaarheid van het gebouw. 

- 44 - Onderzoeken naar waardebepalende factoren 



Wat bepaalt de waarde? 

6 Opstellen onderzoeksmodel 

Dit hoofdstuk is de verbindende schakel tussen theorie en het empirische onderzoek op 
basis van de theorie. Input uit de theoretische hoofdstukken wordt verwerkt in een onder
zoeksmodel, dat als basis dient voor een analyse met een groat aantal datapunten. De 

eerste paragraaf geeft aan tot welke factoren de theorie leidt en vormt daarmee nog een 
korte samenvatting van het theoretische kader. In paragraaf 2 komt de bron en de be
schikbaarheid van gegevens voor onderzoek aan de orde. Deze gegevens warden geor

dend in een model. Afwegingen voor de keuze van een onderzoeksmodel komen aan de 
orde in paragraaf 3. De invulling van het gekozen DuPont schema wordt vervolgens uitvoe
rig besproken in paragraaf 4. 

6.1 Potentieel waardebepalende factoren nit de theorie 
De hoofdstukken over beleggen in commercieel vastgoed (hoofdstuk 2), de vastgoedcyclus 
(hoofdstuk 3), het waarderen van vastgoed (hoofdstuk 4) en het bekijken van een aantal 
relevante onderzoeken (hoofdstuk 5) hebben het theoretische kader aangegeven waarin 
dit onderzoek plaatsvindt. Een aantal factoren, die volgens de theorie van invloed zijn op 
de waarde, warden uit de theorie gehaald. 

Uit de beschouwing over beleggen in commercieel vastgoed blijkt dat vastgoed de 
laatste jaren in toenemende mate met een financieel oog bekeken wordt. Het feit dat vast

goed in een gemengde portefeuille met bijvoorbeeld aandelen en obligaties wordt opge
nomen, maakt die financiele beschouwing noodzakelijk. Zaken als huurwaarde, huurop
brengsten, exploitatielasten, rendementen en de waarde van een object geven invulling 

aan deze financiele benadering. Naast rendementbepalende factoren is oak het risico een 
belangrijk element. lnformatie over huurders en de informatle uit huurcontracten kunnen 
een kwalificatie geven over de risico's die een belegger loopt. 

De vastgoedcyclus zorgt voor de factor tijd in de waardebepaling. De invloed van be
paalde factoren kan in de tijd een ander beeld laten zien. Veroorzakers van de vastgoedcy

clus zijn dan oak mogelijke waardebepalende factoren. In hoofdstuk 3 zijn daarvoor enkele 
macro-economische factoren op een rij gezet: het bruto binnenlands product, de rente
stand, de inflatie en werkloosheidcijfers warden als macro-economische determinanten on
derscheiden. Deze invloedrijke factoren voor de cyclus, en daarmee mogelijk oak voor de 
waarde, warden meegenomen in een te ontwikkelen onderzoeksmodel. 

De inputwaarden van waarderingsmethoden gelden eigenlijk per definitie als mogelijk 
waardebepalende factoren, omdat een waarde berekend wordt op basis van die input. Een 
waarderingsmethode wordt daarom zeker opgenomen in het model. Zeals uit hoofdstuk 4 
gebleken is, is de keuze in te gebruiken methoden ruim. Op basis van de beschikbare ge
gevens moet een keuze warden gemaakt. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen 
van waardebepalende factoren. Met de waarde wordt een marktwaarde of een waarde ge
relateerd aan de marktwaarde bedoeld. Dit leidt logischerwijs tot de keuze voor een waar

deringsmethode met een marktwaarde als output. In paragraaf 6.4.2 zal worden uitgelegd 
welke waarderingsmethode gekozen wordt voor het onderzoeksmodel. 
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Onderzoeken omtrent waardebepalende factoren geven een aantal aanknopingspun
ten voor factoren die in het onderzoeksmodel kunnen warden opgenomen. Zo komt naar 
voren dat de locatie van zeer groot belang is voor de waarde van een object. De shortlist 
met indicatoren voor kantoren voorziet in zowel objectgerelateerde, regionale als macro
economische elementen. De shortlist is echter niet empirisch getoetst. Aan de gebruikers
kant is de locatie, en dan vooral de bereikbaarheid en het imago, tevens een belangrijke 
factor. Op objectniveau wordt in grote mate waarde gehecht aan de flexibiliteit van een 
gebouw om aan veranderde wensen van de gebruiker tegemoet te komen. Een onderzoek 
naar waardebepalende factoren voor winkels leidt tot het inzicht dat de huuropbrengsten 
van groot belang zijn en dat exploitatiekosten een kleine rot spelen bij winkels. Er zal on
derzocht worden of dit ook voor kantoren geldt. 

6.2 Beschikbare gegevens en karakteristieken 

6.2.1 Beperkingen aan de beschikbare data 
Voor onderzoek naar waardebepalende factoren warden gegevens van FGH Bank beschik
baar gesteld. Het taxatieregistratiesysteem MarkTaxis van FGH Bank vormt daarbij de bron 
van informatie. Dit systeem is een database met een groot aantal waarderlngen van de 
meest uiteenlopende objecten. Voor dlt onderzoek zijn alleen de waarderingen van kan
toorobjecten van belang. Zoveel mogelijk factoren warden onderzocht, maar de beschik
baarheid van de gegevens omtrent alle factoren vormt een beperking. Daarnaast moeten 
randvoorwaarden warden opgesteld waar een waardering en een kantoorpand aan moet 
voldoen om bij het onderzoek betrokken te warden. Het waarderingsregistratiesysteem 
beschikt over informatie uit de periode 2000 tot heden. Het ontbreken van volledige jaar
cijfers over het lopende jaar 2007 heeft geleid tot het besluit om alleen de jaren 2000 tot 
en met 2006 voor dit onderzoek te beschouwen. Wanneer het theoretische kader over de 
vastgoedcyclus uit hoofdstuk 3 in ogenschouw wordt genomen, blijkt dat met de beschik
bare gegevens voor dit onderzoek geen uitspraken kunnen warden gedaan over het ver
loop van een hele cyclus op de kantorenmarkt. Figuur 6.1 is een weergave van de vast
goedcyclus. Bij de samenstelling van deze lijn zljn zowel de gebruikersmarkt als de beleg

gingsmarkt in ogenschouw genomen. De figuur laat zien dat een groot deel van een cyclus 
in de database aanwezig is, maar geen conclusies getrokken kunnen worden over de in
vloed van waardebepalende factoren gedurende een hele cyclus. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 '1007 2008 2009 

Flguur 6.1: Deel van de eye/us aanwezig in de database 

Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk waarderingen op te nemen in dit onderzoek. Dat 
brengt met zich mee dat alleen relatief gemakkelijk te achterhalen informatie geschikt is. 
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Het taxatieregistratiesysteem van FGH Bank is zo opgebouwd, dat een aantal factoren in 
daarvoor bestemde velden warden ingevoerd. Overige elementen warden wel degelijk be
trokken bij een waardering, maar informatie daarover wordt ingevoerd In een begeleiden
de tekst. Het achterhalen van die factoren in de begeleidende tekst is voor dit onderzoek 
te tijdrovend gebleken. Daarom wordt het onderzoek beperkt tot gegevens, die in de daar

voor bestemde invoervelden uit het systeem gehaald kunnen warden. Dit betekent een 
aantal potentieel waardebepalende factoren onbeschouwd blijft. Informatie over parkeren 

is bijvoorbeeld niet beschikbaar, net als uitgebreide gegevens over de locatie. Deze laatste 
beperkt zich tot adresgegevens en een algemene kwalificatle over de locatie, varierend van 
'goed' tot 'slecht'. Uit het onderzoek van DTZ en Nyenrode, besproken in hoofdstuk 5, 

blijkt echter dat parkeerruimte niet tot de meest bepalende factoren behoort, maar slechts 
op de achtste plek eindlgt. 

In de theorie over het waarderen van vastgoed is gesteld dat een verschil bestaat tussen 
catalogushuren en effectieve huren. Catalogushuren zijn daarbij de huren die in het huur
contract vastgelegd zijn en naar de bultenwereld kenbaar gemaakt warden. Effectieve hu

ren zijn echter de werkelijk betaalde huurprijs, de catalogushuur inclusief huurkortingen en 
eventuele andere incentives. Er zou daarom eigenlijk gerekend moeten warden met effec
tieve huurgegevens [ten Have et al, 2006]. De beschikbare gegevens van FGH Bank voor

zien in gegevens uit de huurcontracten. Dit betekent dat geen informatie beschikbaar is 
over huurkortingen en incentives. 

De beschikbare gegevens voorzien ook over een uitspraak over de eigendomssituatie. Spe
cifieker gezegd, in geval van erfpacht wordt een aantal gegevens opgenomen in het sys
teem. Ongeveer 10% van de gegevens betreft objecten met de grand in erfpacht. Bij een 
taxatie wordt in de waarde rekening gehouden met de afkoop van erfpacht of de herzie
ning van de erfpachtcanon, indien de datum van herziening of afkoop binnen een termijn 
van tien jaar na datum van de taxatie ligt. De canon is In bijna alle gevallen afgekocht voor 
een periode langer dan 20 jaar, zodat met erfpacht in de waardering geen rekening is ge
houden. Bij de waarderingen in dit onderzoek zal de erfpacht daarom verder ook onge
roerd warden gelaten. Alleen in het geval van een jaarlijks te betalen canon heeft dit be

drag wel direct invloed op de prestatie van een pand. De lasten voor de erfpacht warden 
dan meegenomen in de exploitatiekosten. 

Uit het onderzoek naar lndicatoren van de vastgoedmarkt [Kos, 2001] komt in de shortlist 
van kantoren de mogelijke invloed van regionale opname- en aanbodgegevens en leeg
standcijfers aan bod. De beschikbare gegevens van FGH Bank betreffen waarderingen van 
kantoorpanden verspreid over het hele land, oak objecten in kleinere plaatsen van het 
land. Aan niet alle kantoorobjecten zullen regionale gegevens gekoppeld kunnen warden. 
Dit heeft te maken met het feit dat in kleinere plaatsen vaak geen aanbod is en zeer spo
radisch een verhuur- of verkooptransactie plaatsvindt. Daarnaast voorziet de beste bran op 
het gebied van voorraadcijfers alleen in gemeenten met een kantorenvoorraad grater dan 
10.000 m2 • 

De overige beschikbare factoren warden geordend in een model. Dit model en de database 
dienen vervolgens als basis voor een empirisch statistisch onderzoek. 
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6.2.2 Randvoorwaarden 
Er wordt een aantal randvoorwaarden gesteld aan de waarderingen van kantoorobjecten 
voor dit onderzoek: 

• De kantoorobjecten zijn solitaire kantoren. Het object herbergt geen andere be
stemming dan de kantoorfunctie. Kantoorruimte, ondersteunend aan bijvoorbeeld 
een magazijn of productiefaciliteit, valt daarmee buiten deze definitie. 

• Indien parkeerplaatsen en/of een kelder of (kleine) opslag worden meeverhuurd, 
worden deze bij de huurwaarde meegenomen. In een huurwaarde per m2 kunnen 
dus parkeerplaatsen en opslagruimte verwerkt zitten, die voor een enigszins verte
kend beeld kunnen zorgen. Die vertekening is maar betrekkelijk: opslag en par
keerplaatsen horen nu eenmaal bij een pand en moeten zodanig ook in de huur
waarde worden meegenomen. Wanneer parkeerplaatsen en opslag verhuurd wor
den gaan ze immers ook als inkomsten meetellen. 

• Voor de huurinkomsten en de looptijd van de contracten wordt uitgegaan van de 
waarden, zoals deze in de taxatierapporten zijn opgenomen, op basis van informa
tie uit de huurcontracten of informatie verstrekt vanuit de eigenaar. Het gaat hier
bij om inkomsten exc/usief incentives. 

• Van een aantal objecten zijn, al dan niet binnen korte tijd, meerdere taxaties uit

gevoerd. Meerdere waarderingen op korte termijn (tot maximaal een jaar) kunnen 
gedaan worden om bijvoorbeeld de invloed van een tussentijdse verbouwing of een 
verandering in de huursituatie in kaart te brengen. Meerdere waarderingen met 
een tussentijd ranger dan een jaar worden meegenomen. Objecten die op kortere 
termijn twee keer zijn gewaardeerd worden apart bekeken. De meest volledig in
gevulde waardering wordt dan meegenomen. 

• Indien een grondige renovatie heeft plaatsgevonden en het jaar van de renovatie 
bekend is, wordt dit renovatiejaar als bouwjaar meegenomen. 

• Wanneer een object door de eigenaar in eigen gebruik is, is in veel gevallen geen 
huuropbrengst bekend. Voor de huuropbrengst wordt In dat geval de marktcon
forme huurwaarde aangenomen. De duur van het huurcontract wordt op nul ge

steld, aangezien een eigen gebruiker niet belemmerd wordt door een termijn om 
eventueel plaats te maken voor een andere gebruiker/huurder. 

• Niet alle huurcontracten hebben een vastgelegde expiratiedatum. De opzegtermijn 

van doorlopende contracten Is in veel gevallen een jaar. De duur van deze contrac
ten wordt daarom op een jaar gesteld. 

Bovenstaande randvoorwaarden leiden tot een totaal van 1.512 te beschouwen waarderin
gen van kantoorpanden, verspreid over heel Nederland. Enkele karakteristieken van de 
dataset zijn opgenomen als bijlage 4. Van deze kantoorpanden is minimaal bekend: 

• taxatiewaarde van het object, op basis van kosten koper 
• huurwaarde, de te verwachten huuropbrengst 
• metrage V.V.O., veelal inclusief parkeerplaatsen 
• taxatiedatum, om daaraan de macro-economische kengetallen te koppelen 
• postcode, om daaraan de locatie-eigenschappen te koppelen 
• verkoopbaarheid, classificatie goed tot en met slecht 
• verhuurbaarheid, classificatie goed tot en met slecht 
• courantheid, classificatie goed tot en met slecht 
• onderhoudsstaat, classificatie goed tot en met slecht 
• object, classificatie goed tot en met slecht 
• locatie, classificatie goed tot en met slecht 
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In voorgaand rijtje ontbreken de huurdergegevens. Dit is met opzet, aangezien bij een 

groat aantal waarderingen de gegevens van huurders niet compleet of niet aanwezig zijn. 
Ook voor taxateurs is het vaak lastig om informatie over huurcontracten boven tafel te 
krijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de gegevens te verstrek

ken op basis waarvan een taxatie wordt uitgevoerd. Bij missende gegevens zal een taxa
teur moeten 'roeien met de riemen die men heeft' en op basis van de wel beschikbare ge
gevens tot een waarde moeten komen. Bij de gebruikte waarderlngen is in de meeste ge

vallen wel een huurinkomst bekend, een onbekende expiratiedatum van het huurcontract 
komt echter vaker voor. 

6.3 Invulling van bet white box model 
Orn de keuze van een model te kunnen verantwoorden, is het allereerst van belang om te 
kijken naar het type onderzoek dat uitgevoerd wordt. De literatuur onderscheidt een drie
tal veel gebruikte methoden [Baarda et al, 1994]: 

• De case study-methode, waarbij op een kwalitatieve manier diep op een (klein) 
aantal onderzoekseenheden wordt ingegaan, is voor deze huidige toepassing onge
schikt. Met een case study-methode is het vrijwel niet mogelijk om causale ver
banden te leggen en de mogelijkheden om resultaten te generaliseren zijn beperkt. 
Deze methode is daarom niet geschlkt voor dit onderzoek. 

• Het survey-onderzoek is een tweede mogelijkheid. Weliswaar gaat het hier wel om 
een groat aantal onderzoekseenheden, maar die hebben meestal betrekking op 
meningen of motieven van personen. Het survey-onderzoek is in het bijzonder ge
schikt voor een beschrijvend onderzoek, waarbij geen uitspraken warden gedaan 
over causale verbanden tussen kenmerken. Met de beschikbare gegevens is het 
doel van dit onderzoek om juist wel die causale verbanden te vinden. 

• Gezien het doel van dit onderzoek en de beschikbare gegevens, kan dit onderzoek 
het best warden omschreven als een experiment. Binnen een experiment wordt 
gezocht naar causale verbanden tussen een afhankelijke en een onafhankelijke va
riabele. De verwachting is dat de onafhankelijke variabele effect heeft op de af
hankelijke. 

Dit onderzoek betreft een experiment, zoals hierboven omschreven. Binnen dit experiment 
is sprake van meerdere onafhankelijke variabelen, er warden immers meerdere mogelijk 
waardebepalende factoren beschouwd. De volgende stap vormt het ordenen van die facto
ren, om de causaliteit zichtbaar te maken. De keuze valt daarmee op een analytisch mo
del, omdat op deze manier factoren gemakkelijk kunnen warden geordend. Het is wense
lijk dat een analytisch model gebruikt wordt, waarin de verbanden op een heldere wijze 
inzichtelijk kunnen warden gemaakt. Dit model wordt een zogenaamd 'white box model' 

genoemd, waarbij de verbanden duidelijk zichtbaar en bekend zijn. Het tegenovergestelde 
van een white box, een black box, zal in een later stadium van dit onderzoek terugkomen. 
Voor de invoer van het black box model warden de resultaten van de analyse met het whi

te box model gebruikt. 

De keuze van het model voor dit onderzoek wordt gemaakt tussen drie analysemethoden: 

• Gevoeligheidsanalyse op basis van spiderp/ots: middels spiderplots wordt aan de 
hand van een procentuele verandering gekeken naar de invloed van die verande-
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ring op een waarde. Het is bij deze methode van groot belang dat de exacte kwan
titatieve verbanden tussen de variabelen bekend zijn. Invloedrijke factoren laten 
daarbij dan een sterkere diagonale lijn zien dan minder invloedrijke factoren [Sulli
van et al, 2006]. Met de beschikbare dataset doet zich bij deze methode een pro
bleem voor. Van een aantal, met name financiele factoren, is wel een kwantitatief 

verband aanwijsbaar, maar met andere factoren gaat dit veel moeilijker. Bijvoor
beeld zijn relaties met het bouwjaar, regionale en macro-economische factoren 
zeer moeilijk te leggen. Wanneer deze relaties reeds uit te drukken zijn in simpele 
formules, zou een groot deel van dit onderzoek overbodig zijn. 

• Monte Carlo simulatie: met deze methode warden individuele nummers gekozen 
uit een representatieve verzameling van input data. Deze methode wordt veel ge
bruikt in gevallen waarbij de inputdata kan worden geschreven als een frequentie
verdeling, ofwel de mate waarin sommige waarden of klassen voorkomen. De me

thode wordt veel ingezet om de onzekerheden van project te meten. Bij een Monte 
Carlo simulatie wordt dan middels een groot aantal simulaties gekeken naar welke 
waarde de output tendeert. Dit kan een uitspraak doen over de te lopen rislco 's 

[Sullivan et al, 2006]. Hetzelfde probleem als met de spiderplots doet zich bij deze 
methode tevens voor: niet alle varlabelen in de database zijn middels een formule 
aan elkaar te koppelen. Oat maakt deze analysemethode minder geschikt. 

• Statistische analyse met een DuPont-schema: Een manler om de performance van 
een bedrijf te meten is door middel van een "DuPont" schema. Deze methode van 
analyse is ontwikkeld door het bedrijf DuPont, een Amerikaanse multinational en 
wordt veelal gebruikt om de herkomst van financiele middelen en daaraan gekop
peld de prestaties van een bedrijf in kaart te brengen. Met dit onderzoeksinstru
ment kunnen tevens relaties tussen financiele en niet-financiele maten van presta
tie worden gelegd [Wouters et al, 1999]. Het schema wordt zo opgebouwd dat elke 
meting uiteenvalt in een aantal andere metingen op een lager niveau. De statisti

sche analyse vereist niet dat alle te beschouwen factoren op een kwantitatieve wij
ze met elkaar in verband gebracht moeten worden. 

Voor dit onderzoek wordt op basis van bovenstaande vergelijking een DuPont schema het 
meest geschikt geacht. Een DuPont schema wordt opgesteld en aan de hand daarvan zal 
een statlstische analyse worden uitgevoerd. Binnen dit onderzoek zal deze methode war
den gebruikt, omdat zowel de financiele als operationele factoren kunnen worden meege
nomen. Waar het model in de meeste gevallen de prestatles van een bedrijf in kaart 
brengt, zullen in dit geval de prestaties van vastgoed door middel van een DuPont schema 

in kaart gebracht worden. Voor zover mogelijk zullen wiskundige verbanden in het schema 
worden opgenomen. Aangezien vastgoed geen exacte wetenschap is, zullen niet alle facto

ren in dit schema op een wiskundige wijze met elkaar in verband gebracht kunnen worden. 

Een simpel voorbeeld van het begin van een DuPont schema is weergegeven in figuur 6.2. 

Naar mate het schema verder in detail wordt uitgebreid, groeit het aantal operationele me
tingen ten opzichte van financiele metingen. Een operationele meting wordt in dit kader 
gedefinieerd als een waarde die geen geld is [Wouters et al, 1999]. 
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Figuur 6.2: Het prlncipe van een DuPont schema 

6.4 DuPont schema 
Het schema wordt dusdanig opgebouwd dat factoren relatief eenvoudig te vervangen zijn 
door andere. Voor dit onderzoek wordt het schema opgezet en toegepast voor kantoor
panden, maar kan, met andere inputfactoren, gemakkelijk voor andere typen vastgoed 
ingezet worden. Bijlage 5 is een weergave van het model, zoals dat voor het onderzoek 
gebruikt wordt. De totstandkoming en definities omtrent gebruikte indelingen en factoren 
zullen in deze paragraaf aan de orde komen. Bijlage 6 is een voorbeeld van een ingevuld 
DuPont schema voor een van de 1.512 taxaties uit de database. 

6.4.1 Opbouw van het model 
Voor het lezen van het model wordt een aantal algemene opmerkingen gemaakt: 
• Vanuit de onderdelen 1 en 2 van het model worden verwijzingen gemaakt naar andere 

onderdelen. Deze zijn te herkennen aan de pijl met daarbij de cijfernotatie van de on
derdelen, waarnaar verwezen wordt. 

Figuur 6.3: Ve,wijz/ng In het model 

• Het model bestaat uit twee soorten vakken: vakken die een daadwerkeiijke input zijn 
en vakken die iets zeggen naar aanlelding van de input. De vakken waar input beno
digd is zijn te herkennen aan de ronde vorm, de overige vakken hebben een recht
hoekige afwerking. 

1~;,~·I G 
Figuur 6.4: Typen vakken in het model 
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• De verbanden in het model warden aangegeven door middel van wiskundige symbo
len. Op deze manier zijn de verbanden inzichtelijk en transparant gemaakt. Figuur 6.5 
is een overzicht van de gebruikte symbolen en een voorbeeld van een wiskundige 
functie, die in het model voorkomt. 

+ optellen 

aftrekken 

X vermenigvuldigen 

/ delen 

"' machtsverheffen 

( ...... ) op zichzelf staande berekenlng 

Voorbeeld*: 

Huurwaarde - Huuropbrengst 
CorrectJe voor meer- of minderhuur = ---------

( 1 + 0,07 (looptijd huuro>ntnctenl) 

~---------------------~ 
* 0,07 is het vaste percentage van 7% voor de dlsconteringsvoet 

Figuur 6.5: Gebruikte symbolen In het model 

Het DuPont schema valt vervolgens uiteen in de volgende onderdelen, die in de subpara
grafen verder zullen warden toegelicht: 

1. De NAR-methode van waardering, de kwantitatieve objectgegevens (micro) 
2. Nationale economische factoren (macro) 
3. Regionale gegevens (meso) 
4. Locatiegegevens (meso) 
5. Objectgegevens (micro) 

Daarnaast wordt het model aangevuld met een aantal locatie- en objectspecifieke elemen
ten. Orn een zo groat mogelijk aantal transacties in dit onderzoek te verwerken, is het van 
belang om de gegevens op een relatief eenvoudige wijze door deskresearch te verkrijgen. 
Tevens wordt op deze manier de gevoeligheid van een enkele waardering en de persoonlij
ke inbreng van de betreffende taxateur zoveel mogelijk beperkt. 

6.4.2 De NAR-methode van waardering 
In hoofdstuk 4 zijn verschillende methoden van waarderen uiteengezet. De gegevens die 
beschikbaar zijn voor onderzoek gaan uit van een financieringswaarde, die gerelateerd is 
aan de marktwaarde. Geconcludeerd is dat voor de bepaling van de marktwaarde uitge
gaan moet warden van de financiele performance van een object, uiteraard in combinatie 
met - en afhankelijk van - een aantal niet-financiele aspecten. Deze meting van financiele 

performance en niet-financiele aspecten warden in het DuPont schema samengebracht. 

Van alle vastgoedbeleggingen van Nederlandse institutionele instellingen is 85% vertegen
woordigd in de ROZ Vastgoedindex. Omdat een zeer groot aantal waarderingen wordt uit
gevoerd voor deze Vastgoedindex, wordt voor het DuPont schema een waarderingsmetho
de uit de richtlijn van de ROZ Vastgoedindex gebruikt [ROZ/IPD, 2002]. De methoden van 
de onafhankelijke ROZ Vastgoedindex zijn breed gedragen. Op deze manier wordt de 
grootste gelijkenis met de werkelijke markt bereikt. De keuze bestaat hierbij uit de NAR
methode en de DCF-methode [ROZ/IPD, 2002]. Zoals in hoofdstuk 4 al uiteengezet is, 
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hebben beide methoden een aantal voor- en nadelen. In feite wordt gezocht naar 'het bes
te van beide werelden'. Dit betekent eigenlljk: 

• Meer gegevens meenemen dan een standaard NAR-methode. 
• Minder gegevens meenemen dan een standaard DCF-methode. 
• De lnvloed van toekomstige cashflows meenemen, zoals bij een standaard DCF

methode. 
• De transparantie van de relatief gemakkelijke rekenmethode van een standaard 

NAR-methode. 

De keuze voor de basis van het DuPont schema valt daarmee op een NAR-benadering. Een 
voorbeeld van deze methode is opgenomen als bijlage 7. Bij deze methode wordt al reke
ning gehouden met een aantal zaken die oak terugkomen in een DCF-benadering, te we

ten: 
• Huurinkomsten die hoger of lager zijn dan de gestelde huurwaarde. 
• De lengte van de huurcontracten en daarmee een hogere waarschijnlijkheid van de 

toekomstige cashflows. 
Deze methode wordt verder gecompleteerd door de toevoeging van correcties voor leeg
stand en grand, die van toepassing kunnen zijn op specifieke kantoorobjecten. 

Het grate verschil met de werkwijze vanuit de ROZ in tegenstelling tot dit onderzoeksmo
del is dat het indexcijfer vanuit de ROZ gebaseerd is op gerealiseerde rendementen. In het 
kader van dit onderzoek wordt niet met een gerealiseerd rendement gerekend, maar met 
een prognose van het te verwachten netto rendement in het eerste jaar van exploitatie. 
Dit zijn twee verschillende rendementsbegrippen. Orn een gerealiseerd rendement te ver
krijgen, wordt het netto aanvangsrendement met een rekenmodel omgevormd tot een 
waarde, als ware dat het object op dat moment verkocht zou worden. Het gerealiseerde 
rendement is dan het rendement op de initiele investering. In een aanvangsrendement is 
een deel van het risico verdisconteerd. Bij het gerealiseerde rendement is het eventuele 

risico al achter de rug, dus hoeft daarmee geen rekening meer mee gehouden te worden. 
Concreet betekent dit dat een hoger aanvangsrendement geeist wordt als het risico hoog 
is. Door een hoger risico kan een behaald rendement achteraf lager uitvallen. Een hoog 

aanvangsrendement wll dus niet meteen zeggen dat het om een goede belegging gaat! 

Figuur 6.6 is een DuPont-weergave van de NAR-methode, die hier verder zal warden toe

gelicht. Het rendement valt uiteen in een deel waarde en een deel inkomsten en uitgaven. 
De waarde is in dit geval de maximale financieringswaarde. Deze wordt in specifieke geval
len gecorrigeerd voor een drietal zaken: 
• Leegstand • wanneer een substantieel deel van het object onverhuurd is en/of 

moeilijk verhuurbaar is, zal dit op de waarde in mindering warden gebracht. 
• Meer- of minderhuur • wanneer huurwaarde en huuropbrengst niet overeenkomen, 

kan de waarde gecorrigeerd warden voor een hogere of lagere opbrengst. Hiervoor 
wordt het verschil tussen huurwaarde en werkelijke huurapbrengst contant gemaakt 
voor de duur van maximaal vijf jaar tegen een vastgestelde disconteringsvoet. Bij 
meerdere contracten wordt daarvoor het gemiddelde van de contractduur genomen. 
"Meerhuur" betekent een hogere opbrengst dan de huurwaarde en geeft een positieve 
correctie. Bij minderhuur is dat vice versa. 

• Grond • in specifieke gevallen kan een correctie van de waarde voor de grand war
den opgenomen. 
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Voor het contant maken van de meer- of minderhuur wordt voor de disconteringsvoet voor 
alle taxaties een percentage van 7% aangenomen. Op basis van het gemiddelde NAR van 
7,37% van de database is 7% het meest nabije hele getal. 

Na deze eventuele correcties wordt een percentage kosten koper nog van de 'waarde 
vrij op naam na correcties' afgehaald, om de 'waarde kosten koper' te verkrijgen. De kos
ten koper bestaan uit de wettelijke overdrachtsbelasting van 6% en de bijkomende kosten, 
uitgedrukt in een percentage. 

De netto-opbrengsten worden gevormd door de huurwaarde en de exploitatielasten. 
Wanneer de werkelijke huuropbrengsten afwijken van de huurwaarde, wordt dit als 
correctie op de waarde opgenomen, zoals hierboven besproken. Huurwaarde en huurop
brengst warden bepaald aan de hand van een prijs per vierkante meter verhuurbaar 
vloeroppervlak (V.V.O.), de exploitatielasten zijn een prijs op basis van het bruto vloer
oppervlak (B.V.O.). De exacte definities van het V.V.O. en het B.V.O. zijn vastgelegd in de 
norm NEN 2580, waarvan het relevante deel als bijlage 8 Is opgenomen. Per object is de 
verhouding tussen B.V.O. en V.V.O. verschillend. Ter indicatie: bij een gemiddeld kantoor
pand is het V.V.O. ongeveer 85% van het B.V.O. 

De huurwaarde en huurprijs per m2 worden geacht afhankelijk te zijn van de verder in het 
schema te onderscheiden macro, meso en microfactoren. 

CD Netto aanvangsrendement waarderingsmethode: 
kwantitatieve objectgegevens 

Netto / 
opbrengaten 

jaar 1 

Exploitatie
lastan totaal 

E,cploitatie
lntenper X 
m•e.v.o. 

Waartle 
v.o.n. na 
com,ctie 

Huurwaartle 
totaal 

v.o.n. voor -
correctie 

X (1+ 

Figuur 6.6: DuPont schema, dee/ kwantltatieve objectgegevens 
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v.v.o. 
B.V.O. 

Totaal m2 aan huurcontracten 

Gemiddelde loo ti"d huurcontracten 

6.4.3 Nationale economische factoren 
In dit deel van het model komen de macro-economische factoren aan bod. 

Het risicovrije deel van het rendement wordt gelijkgesteld aan het Euribor-tarief. Het Eu
ribor-tarief is een dagelijks fluctuerende waarde, en de input zal ook per dag verschillen 
aan de hand van de datum van de desbetreffende taxatie. Zoals in hoofdstuk 3 reeds be

toogd is, wordt dit rentetarief als risicoloos beschouwd, omdat dit tarief voor interbancaire 
leningen gehanteerd wordt. 

Het totaal van de opslagen wordt vervolgens verkregen door het verschil tussen het geeis
te rendement (de disconteringsvoet) en de risicovrije rentevoet te nemen. De hoogte van 
de risico-opslag is een maatstaf voor het te !open risico voor een belegger. 

Inflatiecijfers zijn per maand beschikbaar vanuit het Centraal Bureau van de Statistiek. 
Cijfers omtrent het Bruto Binnenlands Product en de werkgelegenheid verschillen op 
jaarbasis en warden ontleend aan het Centraal Planbureau. De stand van zaken ten tijde 
van de waardering geldt als input voor het model. De exacte gebruikte cijfers van de vier 
in het model opgenomen macro-economische factoren zijn opgenomen als bijlage 9. 

® Macro-economische gegevens 

opslagen 

Netto 
rendements- -----11 + eis 

Flguur 6.7: DuPont schema, dee/ macro-economische gegevens 
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Centraal Bureau voor de Statistiek CBS 

roduct Centraal Planbureau CPB 

Centraal Planbureau CPB 

6.4.4 Regionale factoren 
In hoofdstuk 3 is al geconcludeerd dat de verhouding tussen vraag en aanbod en het per
centage leegstand indlcatoren zijn van de vastgoedmarkt. 

Aanbod is een momentopname. Voor het aanbod van kantoorruimte wordt de stand van 
zaken per ultimo van elk jaar genomen, zoals dit jaarlijks in het aanbodonderzoek van het 
tijdschrift Vastgoedmarkt wordt gepubliceerd. Het aanbod van kantoorruimte wordt op 
gemeentelijk niveau gemeten. Van ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten zijn 
cijfers beschikbaar. De gemeenten zonder gegevens betreffen voor een groot deel ge

meenten in minder stedelijke en landelijke gebieden, waar de kantorenvoorraad - en 

daarmee ook het aanbod - van kantoorruimte gering is. 
De behoefte aan kantoorruimte wordt gemeten aan de hand van het verhuurd aantal me
ters in een bepaalde perlode. Net als het aanbod, wordt de opname per gemeente geregi
streerd. Brannen vormen de transactiedatabases van Vastgoedmarkt, PropertyNL en on
derzoekbureau Strabo. 

De voorraad van kantoorruimte is het aantal vierkante meters kantoorruimte in een regio. 
Voor de voorraad wordt als bron de jaarlijkse publicatie Kantoren in Cijfers gebruikt, waar 
per gemeente de kantorenvoorraad van 10.000 m2 of meer gepubliceerd wordt. 
Exacte leegstandcijfers worden bijna nlet gepubliceerd, de gepubliceerde cijfers zijn in de 
regel een indicatle van de leegstand. Deze leegstandindicator wordt bepaald door de voor
raad van een bepaalde gemeente af te zetten tegen het aanbod. Van het aanbod wordt 
aangenomen dat een deel leegstaat, zodat dit als percentage van de totale kantorenvoor
raad kan worden uitgedrukt. 

De mate van stedelijkheid van de regio wordt op viercijferig postcodeniveau bepaald, en 
daarvoor wordt de indeling van het CBS gehanteerd. Op grand van de omgevingsadres

sendichtheid is aan ieder postcodegebied een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende 
klassenindeling is gehanteerd op postcodeniveau: 
• zeer sterk stedelijk • 2.500 of meer omgevingsadressen per km2 

• sterk stedelijk • 1.500 tot 2.500 omgevingsadressen per km2 

• matig stedelijk • 1.000 tot 1.500 omgevingsadressen per km2 

• weinig stedelijk • 500 tot 1.000 omgevingsadressen per km2 

• niet stedelijk • minder dan 500 omgevingsadressen per km2 

Een totaal van 4.022 postcodegebieden is als volgt verdeeld: 

• zeer sterk stedelijk • 326 postcodegebieden 
• sterk stedelijk • 419 postcodegebieden 
• matig stedelijk • 437 postcodegebieden 
• weinig stedelijk • 54 7 postcodegebieden 

• niet stedelijk • 2.114 postcodegebieden 

• niet bekend / geen gegevens • 179 postcodegebieden 
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F/guur 6.8: DuPont schema, dee/ reglonale gegevens 

6.4.5 Locatie-eigenschappen 

Wat bepaalt de waarde? 

[Bak, 2001], [Bak, 2002], [Bak, 2003], 
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[VGM, 2004], [VGM, 2005], [VGM, 2006], 
VGM 2007 
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Strabo 

Het onderzoek van Nyenrode uit hoofdstuk 5 concludeert dat locatie verreweg de belang
rijkste factor is. Daarom wordt gekeken of het volgens deze onderzoeksmethode nog 
steeds het geval is. 

Als eerste wordt voor de functionalitelt onderscheid gemaakt in een mono- en multifunc
tionele locatie: een monofunctionele locatie kenmerkt zich door het feit dat het gebied 
slechts een enkele functie herbergt, bijvoorbeeld een woonwijk of een uitgesproken indu
striegebied of kantorenpark. Een multifunctionele locatie voorziet in meerdere bestemmin
gen op of rand een locatie, zoals een combinatie van winkels, woningen of culturele voor
zieningen. Orn een label mono- of multifunctioneel aan een gebied te hangen Is per post
code gekeken naar: 

• De woningvoorraad 
• Het aantal verkooppunten van winkels/voorzieningen 

• Het aantal vierkante meter winkel 
• Het aantal musea, theaters en bioscopen 
• Het aantal kantoortransacties in de afgelopen 18 jaar 

Aan de hand van de woningvoorraad en het winkelvolume in vierkante meters wordt het 

aantal meters winkel per waning bepaald. 
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Nederland kent met de gehanteerde indeling 607 multifunctionele postcodegebieden en 
3.415 monofunctionele gebieden. Het aantal monofunctionele gebieden is zo groot, omdat 

heel Nederland van een label mono- of multifunctioneel is voorzien. De monofunctionele 
gebieden beslaan daarom voor een groot gedeelte kleine dorpen en agrarische grond, 
maar tevens woonwijken van grote steden. 

Ten tweede wordt onderscheid gemaakt in het type (kantoren)gebied. Hierbij wordt ge
keken naar de kantorenactiviteit van de laatste 18 jaar, zo lang als transactiegegevens 

binnen een drietal databases beschlkbaar zijn. Het aantal verhuurtransacties in een post
codegebied is daarmee bepalend voor het type gebled, volgens de volgende verdeling: 

• sterk kantorengebied: postcodegebied waar in de afgelopen 18 jaar meer dan SO kan
toortransacties hebben plaatsgevonden. 

• matig kantorengebied: postcodegebied waar in de afgelopen 18 jaar tussen de 10 en 
SO kantoortransacties hebben plaatsgevonden. Gebieden met 10 tot 15 transacties 
zijn handmatig bekeken: uitgesproken industriegebieden zijn hierbij als overig gebied 
benoemd. 

• overig gebied: postcodegebied waar in de afgelopen 18 jaar minder dan 10 kantoor
transacties hebben plaatsgevonden. Gebieden tot 15 transacties, welke duidelijk een 
industriefunctie hebben, vallen ook onder deze categorie. 

Op basis van deze klassering is Nederland als volgt ingedeeld: 
• sterk kantorengebied • 139 postcodegebieden 

• matig kantorengebied • 344 postcodegebieden 
• overig gebied • 3.539 postcodegebieden 

Voor een locatie is de ontsluiting van belang. Daarom wordt per postcodegebied de meest 
dominante lnfrastructuur bepaald aan de hand van een postcodekaart van Nederland. 
Voor de infrastructuur worden vijf categorieen onderscheiden: 
1 Ontsluiting door snelweg: een postcodegebied direct grenzend aan of voorzien van 

een op- en afrit van een autosnelweg. 
2 Ontsluiting door een treinstation, waar ook een Intercity stopt: een postcodegebied 

direct grenzend aan of voorzien van een NS Intercitystation. 
3 Ontsluiting door een overig treinstation: een postcodegebied direct grenzend aan of 

voorzien van een NS station, wat geen Intercitystation is. 
4 Ontsluiting door zowel snelweg als treinstation: stedelijke gebieden waarbij geen 

duldelijk onderscheid gemaakt kan warden in een ontslulting door trein of door 
snelweg en waarbij beiden als even belangrijk gelden. Het gebied kan ook als trans
ferium tussen trein en auto fungeren, maar dat is geen voorwaarde. Voorbeelden 
zijn het gebied rond de Zuidas in Amsterdam en het gebied rond het centaal station 
en de A12 bij Den Haag. 

5 Een overige ontsluiting: bijvoorbeeld door gemeentelijke of provinciale wegen. Veel

al landelijk, maar oak stedelijk gebied zonder nabijheid van snelweg en stations. 
Op het niveau van een viercijferige postcode geeft dit het volgende resultaat: 
Ontsluiting door snelweg • 593 postcodegebieden 

Ontsluiting door een Intercitystation 
Ontsluiting door een overig treinstation 

Ontsluiting door zowel snelweg als treinstation 
Een overige ontsluiting 
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• 97 postcodegebieden 
• 318 postcodegebieden 
• 13 postcodegebieden 
• 3.001 postcodegebieden 
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Figuur 6.9: DuPont schema, dee/ locatiegegevens 
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Voor objectgegevens wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het taxatiebestand van FGH 

Bank. Voor dit onderzoek kan de database voorzien in de informatie, zoals opgenomen in 
tabel 6.5. 

De courantheid 

De verkoo baarheid 

De verhuurbaarheid 

De onderhoudsstaat 

De locatie 
Het ob·ect 
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Het bouwjaar uit het taxatierapport wordt in de analyse meegenomen, omdat dit vaak 
een indicator Is voor de functionaliteit en de veroudering van een pand. Voor dit onderzoek 
wordt een vijftal bouwperioden onderscheiden: 

• 2000 tot heden 
• 1990 tot 2000 
• 1980 tot 1990 
• 1960 tot 1980 
• Voor 1960 

Bij deze indeling moet wel een noot geplaatst warden: in de categorie van de oudste ge

bouwen met een bouwjaar voor 1960 vallen tevens monumentale kantoorgebouwen. Voor 
bepaalde doelgroepen zijn deze gebouwen, meestal vanwege de uitstraling in combinatie 
met de centrale ligging in steden, zeer interessant. Gebruikers betalen een hoge prijs en 

nemen genoegen met een vaak veel lagere functionaliteit van het gebouw. Als voorbeelden 
van die verminderde functionaliteit kunnen het vaak ontbreken van een lift, klimaatrege
ling en een flexibele indeling genoemd warden. Onduidelijk is echter, hoeveel van dit soort 
kantoorpanden in de database voorkomen. 

Bij het type gebouw wordt onderscheid gemaakt tussen: 
• Single-tenant: een kantoorgebouw dat geschikt is voor of in gebruik is door een enke

le huurder 
• Multi-tenant: een kantoorgebouw dat geschikt is voor of in gebruik is door meerdere 

huurders. 

De looptijd van een huurcontract wordt meegenomen in de vorm van de nog resteren
de tijd tot de expiratiedatum. Wanneer het meerdere huurders betreft, wordt een gewogen 
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gemiddelde genomen. Huurcontracten worden In de markt vaak voor een periode van 5 of 
10 jaar afgesloten. Op basis van expertise binnen FGH Bank is de volgende indeling voor 
de resterende contractduur gemaakt: 
• Looptijd korter dan 1 jaar: dit staat vaak gelijk aan een contract dat opgezegd is, om

dat veelal een jaar voor afloop van een huurcontract moet worden aangegeven of ver
lenging plaats zal vinden. 

• Looptijd van 1 tot 3 jaar: relatief korte resterende contractduur 
• Looptijd van 3 tot 6 jaar: pas afgesloten vijfjarige contracten onder en reeds enige tijd 

lopende tienjarige contracten. 
• Looptijd van meer dan 6 jaar: langlopende huurcontracten. 

De grootte van een gebouw wordt onderverdeeld in een vijftal grootteklassen. Deze in
deling is gebaseerd op de indeling gebruikt door marktpartijen zoals DTZ Zadelhoff en Dy
namis, die frequent een marktbeeld publiceren en daarbij een onderscheid maken in de 
volgende grootteklassen: 

• Kleiner dan 500 m2 V.V.O. 
• Van 500 tot 1.000 m2 V.V.O. 

• 
• 
• 
• 

Van 1.000 tot 2.500 m2 V.V.O . 
Van 2.500 tot 5.000 m2 V.V.O . 

Van 5.000 tot 10.000 m2 V.V.O . 
Groter dan 10.000 m2 V.V.O . 

De courantheid, verkoopbaarheid, verhuurbaarheid, onderhoudsstaat, locatie- en 
objectclassificatie van een pand worden kwalitatief gedefinieerd volgens de volgende inde
ling: 

• goed 

• redelijk tot goed 

• redelijk 

• matig tot redelijk 

• matlg 

• slecht 
Hier speelt het gevoel van de taxateur natuurlijk een rol, het zogenaamde 'fingerspitzenge
fuhl'. De keuze voor een classificatie wordt echter grotendeels op rationele gronden geno
men. Door een groot aantal waarderingen in de analyse mee te nemen, wordt de gevoelig

heid van een enkele waardering zoveel mogelijk uitgeschakeld en ontstaat een algemeen 
beeld. De verhuurbaarheid, verkoopbaarheid en onderhoudsstaat zijn echt objectgebonden 
factoren, de courantheid echter is een veel marktgevoeliger gegeven. Courantheid is een 

resultante van de verkoopbaarheid, de verhuurbaarheid en de situatie op de markt. Locatie 
en object zijn beide factoren, die veel meer belangrijke subfactoren bevatten. In dit kader 
worden beide factoren gebruikt om snel een beeld te geven van het totale plaatje. 

Courantheid is een erg ruim begrip: de mate van courantheid is zeer afhankelijk van de 
vraagkarakteristieken In de markt. In paragraaf 6.2.6 zal worden betoogd dat dit schema 
geen uitputtend overzicht geeft van de waardebepalende factoren. De courantheid van een 
object kan daarom in het algemeen een uitspraak zijn over factoren die niet bij dit onder
zoek betrokken zijn, zoals parkeervoorzieningen en de zichtbaarheid van een kantoorpand. 
Een kantoorpand zonder parkeervoorzieningen zou bijvoorbeeld minder courant kunnen 
zijn. 
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6.5 Resume 
• De basis voor het onderzoeksmodel vormt een DuPont schema. Dit is een analy

tisch model waarbij zowel financiele als niet financiele parameters kunnen warden 
opgenomen. 

• Het DuPont schema voor dit onderzoek bestaat uit 5 hoofdgroepen: 
1. De NAR-methode van waardering, de kwantitatieve objectgegevens (micro) 
2. Nationale economische factoren (macro) 
3. Regionale gegevens (mesa) 
4. Locatiegegevens (mesa) 
5. Objectgegevens (micro) 

• Een toetsing zal plaatsvinden op basis van 26 variabelen. De database bestaat uit 
1.512 taxaties van kantoorpanden uit de jaren 2000 tot en met 2006. 
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7 Statistische analyse - methode 

In dit hoofdstuk wordt de statistische analyse besproken, die uitgevoerd wordt op basis 
van de dataset van 1.512 taxaties. Dit hoofdstuk beperkt zich tot een uitleg van de analy
semethode, de resultaten komen in hoofdstuk 8 aan de orde. In de eerste plaats zal on
derscheid worden gemaakt tussen de aanwezige typen variabelen binnen het onderzoeks
model. In de tweede paragraaf wordt een stappenplan opgesteld waarmee een analyse 
wordt uitgevoerd. In de paragrafen 3 t/m 6 worden de onderdelen van de statistische ana
lyse stapsgewijs besproken. 

7.1 Soorten variabelen 
De variabelen, die worden onderscheiden in de database, zijn verschillend van aard. De 
meetwaarden zijn rationeel, nominaal of ordinaal. 

Bij rationete variabeten zijn vele waarden mogelijk. De waarden zijn in dit geval discreet, 
wat zoveel zegt dat het om waarden van verschillende kantoorobjecten gaat. Het tegen
overgestelde is een continue waarde, waarbij meerdere metingen van een enkele entiteit 
worden genomen. Voorbeeld hiervan is de verandering van de prijs van een enkel kantoor
pand gedurende een bepaalde tijd. Een belangrijke eigenschap van rationele getallen is dat 
mathematische operaties met de waarden kunnen worden uitgevoerd [Verkissen, 2003). 

Nominate variabeten kenmerken zich door het beperkt aantal mogelijke waarden. De 
waarden zijn ongeordend: categorie 'een' is niet per definitie meer of minder dan wel beter 
of slechter dan categorie 'twee'. Wiskundige operaties met de variabelen hebben geen be
tekenis. Binnen het gebruikte model zijn deze variabelen nominaal, omdat ze geen rangor
de betreffen of per jaar een waarde hebben [Verkissen, 2003). 

Als laatste komen ordinate variabelen voor. Hier geldt, net als de nominale variabelen, dat 
maar een beperkt aantal waarden mogelijk is. Echter zijn de waarden wel geordend. In dit 
model is die ordening bijvoorbeeld van 'goed' tot 'slecht'. Net als bij nominale variabelen, 
hebben wiskundige handelingen bij deze ordinale variabelen geen betekenis [Verkissen, 
2003]. 

Een groot verschil tussen rationele variabelen aan de ene kant en nominale en ordinale 
variabelen aan de andere kant blijkt de impact en betekenis van wiskundige handelingen 
op de data. Dit betekent dat een verschillende aanpak van de variabelen nodig is. 
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7 .2 Opzet analyse 
De verschillende soorten variabelen hebben tot gevolg dat de statistische analyse in een 
aantal stappen zal worden uitgevoerd. Figuur 7 .1 is een schematische weergave van de 
stappen in de analyse. Achtereenvolgens worden de volgende stappen doorlopen: 

• Een normaliteitstoets van de output 
• Een variantieanalyse 
• Een enkelvoudige lineaire regressieanalyse met controleanalyses 

• Een meervoudige lineaire regressleanalyse met controleanalyses 

De normaliteitstoets wordt uitgevoerd om de volgende stappen In de analyse te kunnen 

verantwoorden. Een variantieanalyse wordt uitgevoerd om te bekijken of de nominale en 
ordinale variabelen significante verschillen laten zien. Variabelen die verschillen laten zien, 
gaan een stap verder naar de regressieanalyse, waarbij wordt gekeken naar lineaire ver

banden tussen de variabelen en de output van het model, het NAR. 

INPUT MODEL 

~ 
Rationele 
variabelen 

Nominale 
variabelen 

Ordinale 
variabelen 

Variantieanalyse: 
verschillen de 

groepsgemiddelden van 
variabelen? 

JA 

( .. ··· ····"····· ······ ··· · ··········· ··· ·· ···· ·· · .... \ 
Enkelvoudige linealre 

regressieanalyse: duldelljke 
waardebepalende 

variabelen? 

JA 

.. 

Ranglljst 
waardebepalende 

factoren 

Controle resu/taten met 
andere inputfactoren 

dan hetNAR 
·· ... ... .. ............. .......... .. ....... ....... .... ... · 

Flguur 7.1: Uitvoer van de statlstlsche analyse 
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Voor de statistlsche analyse, uitgevoerd volgens het schema van figuur 7.1, wordt een sta
tistisch computerprogramma gebruikt. Dit programma betreft SPSS 14.0, een gangbaar 
softwarepakket voor het uitvoeren van statistische analyses. 
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7.3 Test van normaliteit 
De eerste stap in de statistische analyse is kort en relatief basaal, maar wel cruciaal voor 
het verdere verloop van de analyse en de interpretatie van de resultaten. 

Voor dit onderzoek word de output van het onderzoeksmodel, het NAR, onderzocht op de 
mate van normale verdeling. Theorie over een normale verdeling en de bepaling daarvan is 

opgenomen in bijlage 10. De plots en tests worden, zoals in het theoretisch deel besproken 
is, met SPSS geproduceerd en uitgevoerd. Voor de vervolgstappen is minimaal een aan
name van een normale verdeling vereist. Eindconclusies, op basis van een niet normaal 
verdeelde output of waarvan een aanname van normale verdeling ook niet te rechtvaardi
gen is, kunnen wellicht niet representatief zijn. 

7.4 Variantieanalyse 
Voor deze stap worden niet alle beschikbare data gebruikt. Alleen met de nominale en or
dinale variabelen worden hier gebruikt, zoals in paragraaf 7.1 gedefinieerd: deze variabe

len kenmerken zich door een opdeling in een beperkt aantal groepen. 

Binnen dit onderzoek heeft de variantieanalyse tot doel om in dit vroege stadium van ana
lyse al een of meerdere variabelen uit te sluiten als zijnde waardebepalend. De redenering 
hierbij is als volgt: een denkbeeldige variabele is opgedeeld in twee groepen. Met SPSS 
wordt bepaald of het gemiddelde van de twee groepen significant van elkaar verschilt. 

Wanneer blijkt dat het gemiddelde van de groepen inderdaad significant van elkaar ver
schilt, dan is de variabele in potentie waardebepalend. Is het gemiddelde van de groepen 
volgens de analyse met SPSS echter niet verschillend, dan kan de variabele niet waarde
bepalend zijn en wordt deze verder uitgesloten van het onderzoek. 

Met de nominale en ordinale variabelen wordt een variantieanalyse uitgevoerd ten opzichte 
van het NAR. De uitvoer van de variantieanalyse vindt plaats zoals in de theorie van bijla
ge 10 besproken. 

7.5 Enkelvoudige regressieanalyse 
Een regressieanalyse is een methode om de relatie tussen factoren te onderzoeken. Met 
enkelvoudige regressie wordt het verband tussen twee factoren bepaald. Enkelvoudige li
neaire regressie onderzoekt in welke mate sprake is van een rechtlijnig verband tussen 
twee variabelen. Een maximaal verband wordt een maximale 'model fit' genoemd. Demo
del fit wordt uitgedrukt in een determinatiecoiifficient, die altijd een waarde tussen 0 en 
1 heeft. Verdere theorie over regressie is opgenomen In bijlage 10. 

Van tevoren wordt reeds voorspeld dat nooit een maximale model fit gevonden zal warden. 
Eveneens zullen geen zeer hoge waarden van de determinatiecoefficient uit de analyse 
komen. De reden hiervoor luidt: een hoog aanvangsrendement betekent niet direct dat 

een kantoorobject goed presteert. Zoals in hoofdstuk 2 reeds gesteld is, is het rendement 
een samenspel tussen opbrengsten en het risico dat die opbrengsten daadwerkelijk gerea-
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liseerd worden. In de hoogte van een aanvangsrendement zit ook het risico verwerkt. Een 
en ander wordt verduidelijkt in het - weliswaar gechargeerde - voorbeeld van figuur 7.2. 

Volledlg verhuurd: 

Netto huurwaarde ( 10.000 

Netto huuropbrengst ( 10.000 } NAR = ( 10.000 / ( 200.000 = 5% 

waarde C 200.000 

50% verhuurd: 

Netto huurwaarde C 10.000 

Netto huuropbrengst ( 5.000 } NAR = ( 10.000 / ( 100.000 = 10% 

Waarde ( 100.000 

Het NAR wordt bepaald op basis van de huurwaarde. Die huurwaarde blljft gelljk, ook blj leegstand. De waar

de van het kantoorobject Is echter wel gevoellg voor mlndere huurlnkomsten. L.agere lnkomsten lelden tot 

een lagere waarde. Wanneer met die lagere waarde een rendement wordt berekend op basis van de gelljk 

gebleven huurwaarde, dan resulteert dlt In een hoger rendement. 

Figuur 7.2: Voorbeeld van een hoger rendement bij leegstand 

Een sterke lineaire relatie tussen hoge opbrengsten en een hoog rendement uit het voor
beeld zal dus weinig voorkomen. Als er al een sterk lineair verband wordt gevonden, dan is 
dit eigenlijk maar van toepassing op een deel van de getallenreeks. Dit gesteld hebbende, 
zal tevens een meervoudige regressieanalyse worden uitgevoerd, om te zoeken naar ster
kere verbanden. Deze stap zal verder toegelicht warden in paragraaf 7 .6. 

7.5.1 NAR als ajhankelijke variabele 
Op basis van het grote aantal gegevens in de database, kan een bijna oneindig aantal ver

banden warden leggen. Het opgestelde DuPont schema kent het NAR als outputvariabele. 
In eerste instantie beperkt de analyse zich tot het lineaire verband tussen een aantal in
putvariabelen en de outputvariabele NAR. Het NAR is daarbij steeds de afhankelijke varia

bele. In totaal zal een analyse worden uitgevoerd met 26 inputvariabelen. Deze variabelen 
zijn weergegeven in tabel 7 .2. 

Naast de hele database, wordt een aantal delen van de database beschouwd. Behalve een 
opdeling van de database op basis van de variabelen, kan de database ook nog geogra
fisch en in de tijd warden opgedeeld. De enkelvoudige lineaire regressieanalyse bestaat 
daarmee uit vier delen: 
1. Analyse van de hele database voor elk van de 26 inputvariabelen 
2. Analyse op basis van geografische spreiding. De taxaties in de vier grote steden warden 

apart onderzocht en de database wordt opgedeeld in 12 provincies. 
3. Analyse van de afzonderlijke jaren 2000 - 2006 
4. Analyses van steeds een dee/ van de database. De basis voor deze 'deeldatabases' 

vormen een aantal nominate en ordinate variabelen en hun opdeling in groepen, te we

ten: 
• Stedelijkheid • 5 groepen 

• 
• 
• 
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Type gebied 
Infrastructuur 
Functionaliteit 

• 3 groepen 
• 5 groepen 
• 2 groepen 
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huurwaarde oer m2 BBP 
actuele huur oer m2 Eurlbor 
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verhoudlno HO / HW 
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• 6 groepen 
• 5 groepen 
• 4 groepen 
• 2 groepen 
• 6 groepen + 

38 groepen 

.. . .. . ... 
stedelllkheld ltvne aebled verfluurbaarheld 
leegstand functlonalltelt verkoopbaarheld 
marktratlo lnfrastructuur courantheld 

locatle 

obJect 
onderhoudsstaat 
resterende contractduur 
slngle / multl tenant 
% van V.V.O. verhuurd 
'arootteklasse 
klasse bouwJaar 

1 
16 
7 
38 

Totaal aantal determlnatlecolfflcii!nten 

In tabel 7 .3 is een overzicht gegeven van de analyses die uitgevoerd gaan worden. In to
taal warden 62 analyses met 26 variabelen uitgevoerd. Dit leidt tot een totaal van 1.612 
determinatiecoefficienten, op basis waarvan conclusies getrokken zullen warden. 

7.5.2 Controle metjinancii!le variabelen 
Logischerwijs kan warden gesteld dat niet alleen het NAR, maar ook de financiele inputva
riabelen warden be"invloed door macro-economische, regionale-, locatie- en objectgerela
teerde factoren. Daarom wordt tevens een controleanalyse uitgevoerd als ware een finan
ciele variabele de outputvariabele van het model. Op deze manier wordt onderzocht of 
sterkere verbanden gevonden worden dan met het NAR als outputvariabele. Sterkere ver
banden met een financiele variabele als output, kunnen aanleiding geven voor andere con

clusies. 
De uit te voeren controleanalyses, waarbij het NAR nu een inputvariabele is, beperken zich 
tot de hele database. Tabel 7.4 geeft een kort overzicht van de financiele variabelen die bij 
deze controleanalyses betrokken zijn. 

26 
1 26 

r m2 1 26 
Totaal aantal determlnatlecoAfflcii!nten R2 '. 
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7 .6 Meervoudige regressieanalyse 
Waar enkelvoudige regressie het verband onderzoekt tussen twee variabelen ( een afhan
kelijke en een onafhankelijke), is meervoudige regressie gerlcht op het vinden van een 
verband tussen een afhankelijke en meerdere onafhankelijke variabelen. Binnen dit onder
zoek wordt meervoudige regressie gebruikt om te onderzoeken of een combinatie van 
twee of meer van de 26 inputvariabelen leidt tot een betere model fit (een hogere deter

minatiecoefficient) dan een enkelvoudig verband. Net als de enkelvoudige regressie wordt 
tevens gezocht naar lineaire verbanden. Theorie over meervoudige regressie is als bijlage 
10 opgenomen. 

7.6.J Waardeproflelen 
Het aantal combinaties dat men met de inputvariabelen kan maken, is praktisch eindeloos. 
De te analyseren combinaties van variabelen worden daarom gedefinieerd in 15 zoge
naamde waardeprofielen. Elk van de 15 waardeprofielen kenmerkt zich door een andere 
samenstelling van de vijf hoofdgroepen uit het DuPont schema: 

1. Financiele variabelen 
2. Macro-economische variabelen 
3. Meso: regionale variabelen 

4. Locatiegerelateerde variabelen 
5. Micro: objectgerelateerde variabelen 

De 15 waardeprofielen zijn samengesteld zoals omschreven in figuur 7.3 op de volgende 
pagina. De exacte samenstelling is bijgevoegd als bijlage 11. De 15 profielen zijn zodanig 
samengesteld om een zo gevarieerd mogelijk beeld te verkrijgen en alle variabelen een 

aantal keer terug te laten komen. Op deze manier kan tevens getoetst worden of de be
schikbaarheid van sommige gegevens noodzakelljk is. Dit blijkt uit een hoge of minder ho
ge score van een bepaald profiel. De eerste vijf profielen bestaan uit steeds een hoofd
groep uit het DuPont model. De overige tien profielen bestaan uit een combinatie van fac
toren uit twee of drie hoofdgroepen, waarbij getracht is steeds een andere situatie na te 
bootsen met betrekking op de beschikbaarheid van gegevens. 

7. 6.2 NAR als ajhankelijke variabele 
Net als bij het enkelvoudige regressiemodel is met multivariabele regressie een oneindig 
aantal verbanden te leggen. Ook nu weer is het NAR de outputvariabele, omdat dit de out
put van het DuPont schema is. 

Zowel voor de gehele database als een aantal delen van de database wordt een analyse 
gemaakt met de 15 waardeprofielen. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde indelingsme
thode als bij de enkelvoudige regressie (zie paragraaf 7.5.1), om een gemakkelijke verge
lijking mogelijk te maken. In tabel 7.5 is een overzicht gegeven van de analyses die uitge
voerd gaan worden. In totaal worden 62 analyses met 15 waardeprofielen uitgevoerd. Dit 
leidt tot een totaal van 930 determinatiecoefficienten, op basis waarvan conclusies getrok
ken zullen worden. 

16 
7 

38 
Totaal aantal determlnatlecoifflcH!nten 
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Proflelen: 

1. Flnancieel 

Aantal variabelen per proflel: 

5 
Alleen flnancll!le varlabelen 

2. Macro-economlsche 4 
Alleen macro-economlsche varlabelen 

3. Regionaal 3 
Alleen reglonale varlabelen 

4. Locatle 3 
Alleen locatlegerelateerde variabelen 

5. Object 11 
Alleen objectgerelateerde variabelen 

6 . Locatie / Regionaal 6 
Alleen locatle- en reglonaal gerelateerde varlabelen, geen objectgegevens beschlkbaar. 

7. Object/ Locat/e 1 7 
Alleen locatlegerelateerde varlabelen en enkele objectgereiateerde varlabelen. 

8. Object/ Locatie 2 7 
Alie locatlegerelateerde varlabelen en enkele objectgerelateerde varlabelen 

9. Locatle / Financieel 8 
Alie locatlegereiateerde en flnancll!le varlabelen 

10. Locatie / Object/ Flnancieel 1 8 
Alie locatlegerelateerde varlabelen, enkele flnanclele en objectgerelateerde varlabelen . 
Varlabelen zeggen zoveel mogelljk lets over de huldlge huursltuatle. 

11. Locatie /Object/ Financleel 2 8 
Alie locatlegereiateerde varlabelen, enkele flnancll!le en objectgerelateerde variabelen. 
Varlabelen hebben zoveel mogelljk betrekklng op de potentll!le huurmogeliJkheden. 

12. Locatie /Object/ Financieet 3 7 
Alie locatlegerelateerde varlabelen, enkele flnanclele en objectgerelateerde variabelen. 
Varlabelen hebben zoveel mogellJk betrekklng op de onderhoudsstaat- en kosten. 

13. Financieel / Macro 9 
Alie flnancll!le en macro-economlsche varlabelen. 

14. Macro/ Reglonaal 7 
Alie macro-economlsche en reglonale variabelen, geen objectgegevens beschikbaar . 

15. Financieel / Regionaal 9 
Alie flnancll!le en reglonale varlabelen. 

Figuur 7.3: Samenste/1/ng van de waardeprofielen 

7.6.3 Controle waardeprofielen metjinancii!le variabelen 
Net als bij de enkelvoudige regressie, wordt ook bij de meervoudige regressie een controle 
uitgevoerd om te onderzoeken of andere variabelen als outputwaarde wellicht tot betere 

verbanden leiden. Ter completering van alle regressieanalyses worden dan ook financiele 
variabelen getoetst aan de 15 waardeprofielen, zoals weergegeven in tabel 7.6. Dit resul
teert in 60 determinatiecoefficienten, die naast de waarden van het NAR als output gelegd 

kunnen warden. 

1 
1 
1 
1 

Totaal aantal determinatlecolfflcllnten R2 
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7.7 Resume 
• Een statistische analyse wordt in vier stappen uitgevoerd. 
• Enkelvoudige lineaire regressie vindt plaats met 26 variabelen. 
• Een meervoudige lineaire regressieanalyse wordt uitgevoerd met 15 opgestelde 

waardeprofielen. Ieder waardeprofiel vormt daarbij een combinatie van een aantal 
variabelen. 

• Naast een analyse van de hele database wordt een geografische opdeling gemaakt, 
warden de jaren van taxatie apart bekeken en wordt de database opgedeeld aan 
de hand van een aantal inputvariabelen. 

• De enkelvoudige en meervoudige regressieanalyses warden gecontroleerd door 
een aantal andere factoren dan het NAR als input te nemen en onderlinge resulta

ten te vergelijken. 
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8 Statistische analyse - resultaten 

Aan de hand van de stappen, zoals die in hoofdstuk 7 zijn besproken, is de analyse uitge
voerd. In dlt hoofdstuk zullen de resultaten per onderdeel besproken worden. De resulta
ten bestaan veelal uit grote tabellen. Die tabellen zijn als bijlagen achter het rapport opge
nomen en er wordt - indien nodig - steeds naar de betreffende bijlage verwezen. Para
graaf 1 bespreekt kort de resultaten van de normaliteitstoets, paragraaf 2 en 3 behandelen 

de resultaten van respectievelijk de enkelvoudige en meervoudige regressie. 

8.1 Normaliteitstoets en variantieanalyse 
Een tweetal toetsen in SPSS geeft aan dat niet significant kan worden gesteld dat het NAR 
normaal verdeeld is. Formeel gezien dus niet normaal verdeeld, maar het verloop van een 
aantal diagrammen geeft wel voldoende aanleiding voor een aanname van normaliteit. In 

bijlage 12 zijn deze diagrammen, alsmede de resultaten van de formele toetsen van nor
maliteit, opgenomen. 

Uit de variantieanalyse blijkt dat elk van de 16 variabelen, waarmee de variantieanalyse is 
uitgevoerd, potentieel waardebepalend is. Dit wordt gesteld, omdat het gemiddelde van de 
groepen van alle 16 variabelen significant van elkaar verschilt. Een tabel met de volledige 
resultaten is opgenomen als bijlage 12. Op basis van de resultaten van deze variantieana
lyse valt geen enkele variabele af voor verdere analyse. De volgende stap in het analyse
traject is de regressieanalyse. Deze wordt met alle beschikbare variabelen uitgevoerd. 

8.2 Enkelvoudige regressieanalyse 
Van alle analyses wordt een ranglijst opgesteld met de meest lnvloedrijke factoren voor 
het rendement. De hoogte van de determinatiecoefficient geldt daarbij als maatgevend 
voor de plaats op de ranglijst. In totaal zijn 1.612 analyses uitgevoerd met het NAR als 
onafhankelijke variabele en 104 controleanalyses met een viertal financiele variabelen. 

8.2.1 Resultaten met NAR als ajbankelijke variabele 
De cijfers van alle enkelvoudige regressieanalyses zijn als bijlage 13.1 opgenomen achter 
dit rapport. De resultaten van enkel de analyses van de gehele database zijn weergegeven 
in tabel 8.1. De tabel laat een ranglijst zien van de 26 inputvariabelen met de bijbehorende 
determinatiecoefficienten (R2

), op basis waarvan de ranglijst is samengesteld. 
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• 1 ·:l,K!::a;m;~:jl!jil.51Et&;W;i1::l.~WlWj~B!L&aS::lio::l::l.tf:OOt:laiU.t&ll.!.:~,'=iloaU.~a~1:r. 
type variabel p variabele ranglijst gehele database 

financieel waarde r m2 

ob·ect verhuurbaarheld 
ob ect verkoo baarheld verkoo baarheld 

ob ect courantheid courantheid 
huurwaarde per m2 

' 7 
I 

ex loltatlelasten r m2 

' :LID 

:u 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

macro 18 
macro 19 
locatie infrastructuur 20 
financleel verhoudln HO HW 21 

ionaal lee stand 22 
macro Euribor u 
macro inflatle 
ob ect klasse bou aar 2S 
regionaal marktratio 

Enkele belangrijke en opvallende zaken uit de analyse van de hele database warden 
puntsgewijs besproken: 

• De waarde per m2 komt als meest invloedrijke factor voor het NAR naar voren. Dit 
is op zich niet verrassend, want voor de directe berekening van het NAR is de 
waarde (in dit geval financieringswaarde), naast de huurwaarde, een van de twee 
inputvariabelen. 

• De variabelen die de meeste invloed hebben op de outputvariabele NAR zijn ob
jectgerelateerd of financieel van aard. De financiele variabelen zijn tevens object
gerelateerde gegevens. 

• Gelet op de lage determinatiecoefficienten en daarbij horende lage klasseringen, 

lijken macro- en regionale (meso) factoren in de waardebepaling nauwelijks een 
rol te spelen. 

• Tevens heeft de verhouding tussen huurwaarde en huuropbrengst, het corrigeren 
voor een lagere of hogere huuropbrengst, vrijwel geen invloed. 

• De huurwaarde is belangrijker dan de actuele huuropbrengst. Dit is eigenlijk niet 

verrassend, omdat in het model het NAR bepaald wordt aan de hand van de huur
waarde, niet de huuropbrengst. 

• De nr. 1 op de ranglijst betreft een determinatiecoefficient van 0,504, zoals reeds 
verwacht geen bijzonder hoge waarde. 

Naast de hele database zijn de geografische component, de tijdscomponent en een aantal 
deeldatabases bekeken. Over het geheel van de 61 resterende analyses kan warden op
gemerkt dat geen grote trends of zeer opvallende verschillen tussen de variabelen kunnen 
warden onderscheiden. Op lager niveau, per deeldatabase, zijn daarentegen wel interes
sante zaken waar te nemen. Het belangrijkste verschil per variabele zal behandeld warden. 
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Provincies: In Noord-Holland speelt de stedelijkheid een relatief grote rol in de totstand

koming van het rendement ten opzichte van de andere Randstedelijke provincies Utrecht 
en Zuid-Holland. 

4 grote steden: De meest opvallende verschillen zijn in Amsterdam te zien. De functiona
liteit en de stedelijkheid van het gebied zijn In Amsterdam van grotere invloed op het ren
dement dan in de drie andere grote steden. De actuele huurinkomsten zijn in Amsterdam 
echter van veel kleinere invloed in vergelijking met Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

TaxatieJaren: Tijdens ongunstige marktomstandigheden blijkt de waarde van kantoren 
gevoeliger voor de functionaliteit van een gebied. In 2002 wordt namelijk een veel groter 
verband gevonden dan in de andere jaren. In de periode 2000-2002 heeft de looptijd van 
huurcontracten helemaal geen invloed op het rendement van kantoren. Dit resultaat is 
opmerkelijk, want juist in een periode van laagconjunctuur zullen beleggers risico zoveel 
mogelijk willen vermijden. Een middel van risicoreductie is juist het investeren in objecten 
met langlopende huurcontracten. In de jaren 2003-2006, wanneer de vastgoedmarkt uit 
het dal komt, wordt een groter verband gevonden voor de resterende contractduur en het 
NAR. Tevens blijkt dan de mate van kantooractiviteit in een gebied een minder grote rol te 

spelen. Dit kan verklaard worden doordat een groeiende vraag ook kantoren in mlndere en 
kleinere kantorengebieden ineens gewild maakt. 

Stedelijkheid: Kantoren in zeer sterk stedelijk en niet stedelijke gebieden zijn voor het 
aanvangsrendement in grotere mate afhankelijk van de locatie in verhouding tot het object 
zelf. Bij kantoren in sterk, matig en weinig stedelijke gebieden is het rendement meer ob
jectgedreven. 

Type gebied: De verschillen tussen de drie typen gebieden, (sterk kantoren, matig kanto
ren en overig gebied) zijn gering. De actuele huur is in overige gebieden van grater belang 
voor het rendement dan in sterke en matige kantorengebieden. 

Infrastructuur: Op stationslocaties blijkt het verhuurd percentage van het oppervlak 

minder belangrijk voor de waarde dan op snelweg- en knooppuntlocaties. De resterende 
contractduur is voor kantoren op een knooppunt van snelweg en station van veel minder 
invloed op het rendement dan op andere soorten ontsluiting. Dit kan wellicht toegeschre

ven worden aan het feit dat het hier om gewilde locaties gaat, waarvan de verhuurbaar
heid beter is. Voor korte resterende huurcontracten hoeft voor leegstandrisico's bijvoor
beeld niet of nauwelijks gecorrigeerd te worden. 

Functlonaliteit: Een verschil treedt op bij de stedelijkheid: bij kantoren op multifunctio
nele plaatsen wordt de waarde in grotere mate be'invloed door de mate van stedelijkheid. 

Grootteklasse: Een aantal variabelen kent een afnemende betekenis voor de waarde bij 
een toenemend aantal vierkante meters: de exploitatielasten, de klassering van de locatie 
en het type gebied spelen een kleinere rol bij grotere kantoren. Een aantal factoren werkt 
precies andersom: de mate waarin een kantoor verhuurd is, de resterende contractduur en 
het feit of een pand single- of multi-tenant is, worden belangrijker bij grotere kantoren. 

Klasse bouwjaar: De actuele huurinkomsten zijn bij nieuwere kantoren van grotere in
vloed op de waarde dan bij oudere kantoren. 

Statistiscl1e analyse - resultaten - 73 -



Wat bepaalt de waarde? TU/e 

Resterende contractduur: Een indicatie dat het model goed functioneert, vormt het re

sultaat dat het belang van verhuurbaarheid groot is bij objecten met een zeer korte con
tractduur. Het belang van de verhuurbaarheid wordt steeds kleiner bij een langer reste
rende contractduur. 

Type gebouw: Bij multi-tenant kantoren is de verkoopbaarheid van grotere invloed op de 
waarde dan bij single-tenant gebouwen. De locatie speelt daarentegen bij single-tenant 
kantoren weer een grotere rol. 

Courantheld: De leegstand in de regio neemt op de ranglijst voor goed courante kantoren 
de vierde plaats in, maar het gevonden verband is met een R2 van 0,112 relatief zwak. 

8.2.2 Resultaten van de controleanalyses 
Naast het NAR kunnen ook andere financiele variabelen be"invloed worden door het object, 
de locatie en macro-economische factoren. Een analyse met vier financiele factoren als 
input is uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn opgenomen als bijlage 13.2. 

Men is op zoek naar sterkere verbanden dan de analyse met het NAR als output {afhanke
lijke variabele). Wanneer de resultaten van bijlage 13.2 beschouwd warden, valt op dat de 
analyse met het NAR de hoogste determinatiecoefficienten oplevert. Een groat verband 
tussen de huurwaarde en de waarde wordt wel gevonden, maar dit verband wordt niet als 
opvallend beschouwd. Dit zijn immers de twee directe determinanten van het NAR. 

Voor vijf variabelen wordt wel een hogere waarde gevonden. Deze zijn weergegeven in 
tabel 8.2. Meteen valt op dat het om relatief onbelangrijke factoren gaat met lage deter
minatiecoefficienten. Het betreft allemaal factoren die buiten de top tien vallen, zelfs wan
neer een nieuwe plek op de ranglijst wordt berekend op basis van de nieuwe, hogere R2

• 

b I Ta e 8.2: ter: ere ver: an en met S k b d d e contro eana ✓Se .. 
stedellikheld 16 11 +5 
tuna l"IAhJed 12 12 0 
functlonalltelt 15 13 +2 
lnfrastructuur 20 11 +2 
!_,,stand 22 111 +3 

8.3 Meervoudige regressieanalyse 

8.3.1 Resultaten van waardeproflelen met NAR als ajhankelijke variabele 
De exacte cijfers zijn als bijlage 14.1 bijgevoegd. De bevindingen van analyse van de tota

le database zijn als tabel 8.3 weergegeven. Factoren, die iets zeggen over de financiele 
situatie van een object, spelen een erg grate rot: de top vijf waardeprofielen bevatten al
lemaal financiele objectvariabelen. Net als bij de enkelvoudige regressie blijken regionale 
en macro-economische factoren een minlmale rol van betekenis te spelen. 

De doelstelling van het uitvoeren van een meervoudige regressieanalyse, het vinden van 
hogere determinatiecoefficienten, is tevens gehaald. Bij vrijwel alle analyses wordt met 
een cluster van factoren een hogere waarde van R2 gevonden dan met een losse factor uit 
de enkelvoudige regressie. 

- 74 - Statistische analyse - resultaten 



Wat bepaalt de waarde? 

Waardeprofiel ranglijst gehele database 

locatie/financieel 
13 financieel/macro 
15 financieel/re ionaal 
1 financieel 

11 locatie/ob'ect/financieel 2 

10 locatie/ob · ect/financleel 1 6 
12 locatie/ob·ect;financleel 3 7 
5 ob·ect 8 
8 ob"ect/locatle 2 9 
7 ob'ect;locatle 1 10 
6 locatie/re ionaal 11 
14 macro/re ionaal 12 
4 locatie 13 
3 re ionaal 14 
2 macro-economlsch 15 

Behalve de gehele database zijn, net als bij de enkelvoudige regressie, analyses uitge

voerd op delen van de database. Wederom hebben een geografische opdeling, een opde
ling in jaren en een opdeling aan de hand van een aantal inputfactoren plaatsgevonden. Al 
deze resultaten zijn opgenomen als bijlage 14.1. Over het algemeen laten deze analyses 
een beeld zien wat in overeenstemming is met de analyse van de gehele database: 

• Financiele factoren van groot belang. 
• Macro-economische factoren van zeer kleine betekenis. 

Enkele afwijkende resultaten worden besproken. 

Provincies en 4 grate steden: In Noord-Holland komen de profielen 10 en 12 als meest 
bepalend naar voren. Dit betekent dat een combinatie van financiele en niet-financiele ob

jectfactoren en locatiefactoren hier het meest bepalend zijn. De waarde en de huurwaarde 
zijn in Noord-Holland veel minder belangrijk dan de actuele huursituatie. Datzelfde geldt 
voor Amsterdam. Dit is in overeenstemming met de resultaten van de enkelvoudige re
gressie. 

Taxatiejaren: De actuele huursituatie blijkt in 2001 en 2002, mindere jaren in de vast
goedmarkt, van groot belang geweest te zijn. Dit kwam in de enkelvoudige regressie veel 
minder sterk naar voren. In 2003 spelen niet-financiele kwalitatieve objectfactoren een 
grotere rol dan in andere jaren. De financiele factoren zijn in 2003 minder belangrijk ge
weest. Dit is opvallend, omdat 2003 nog tot een periode van recessie op de vastgoedmarkt 
gerekend mag warden en verwacht zou kunnen worden dat juist dan financiele prestaties 

doorslaggevend zijn voor de waarde. In 2001 en 2002 bleek dit wel het geval te zijn. 

Opde/ing aan de hand van inputfactoren: 
• Voor kleine kantoren ( < 500 m2

) is de actuele huursituatie het belangrijkst. Dit
zelfde geldt voor kantoren met nog zeer kortlopende huurcontracten ( < 1 jaar). 

• Bij multifunctionele gebieden is de locatie belangrijker, in monofunctionele gebie
den speelt de regio een relatief grotere rol. 

• In zeer stedelijke gebieden is informatie over de regio van geen enkele invloed op 
de waarde. 
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8.3.2 Resultaten van controleanalyses van waardeprojielen 
De resultaten van de controleanalyses met een viertal flnanciele variabelen, zijn opgeno
men als bijlage 14.2. Bij de analyse met het NAR als afhankelijke variabele is al naar voren 

gekomen dat de financiele variabelen van zeer grote betekenis zijn. Dat resultaat wordt 
hier bevestigd: bij de analyses met de waarde en huurwaarde als substituut voor het NAR, 
wordt steeds een groot verband gevonden met waardeprofielen, die andere financiele fac

toren bevatten. Wanneer deze extreme waarden buiten beschouwing worden gelaten, wor
den geen opvallend hogere verbanden met waardeprofielen gevonden, dan bij een analyse 
met het NAR als output. Het beeld, zoals geschetst in paragraaf 8.3.1, blijft daarmee on

veranderd. 

8.4 Resume 
• Een regressleanalyse is uitgevoerd met alle variabelen, omdat uit de variantieana

lyse blijkt dat alle variabelen potentieel waardebepalend zijn. 

• Enkelvoudige regressie toont dat objectgerelateerde variabelen de grootste invloed 
hebben op het NAR. Regionale indicatoren en macro-economische variabelen blij
ken maar van zeer beperkte invloed op de waarde. 

• Multivariabele regressie wijst erop dat financiele objectgerelateerde factoren van 
grote invloed zijn blj waardebepaling. Waardeprofielen zonder objectgerelateerde 

factoren vertonen een minimaal verband met de output. 
• De controleanalyses geven geen aanleiding tot aanpassing van de conclusies, om

dat geen grotere verbanden worden gevonden met de controlevariabelen. 
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9 Controle resultaten met een black box model 

De tot dusver gebruikte methode met het DuPont schema en de statistische analyse kan 
gekarakteriseerd warden als een white box benadering. De gelegde verbanden zijn immers 
bekend. Het black box model is een geheel andere benadering en eigenlijk het tegenover
gestelde; de gevonden verbanden blijven juist onbekend. Deze vorm van analyse kan wel
licht het beste omschreven warden als een DuPont schema zonder de verbindingspijlen. 
Een black box model zoekt vervolgens hoe de pijlen moeten warden ingetekend. De resul
taten van de enkelvoudige regressieanalyse en de waardeprofielen van de meervoudige 
regressie vormen de basis voor het werken met het black box model. Deze methode wordt 
daarmee als volledig onafhankelijk controlemiddel gebruikt. In de eerste paragraaf wordt 
de opzet en de werking van het black box model besproken. De tweede paragraaf behan
delt de resultaten van het black box model. 

9.1 Methodiek en uitvoering 
Met deze methode wordt een wiskundige functie geschat tussen de inputparameters en de 

output van het model, het NAR. Het model schat weegfactoren voor de inputparameters 
om op deze wijze de fout tussen de output van het model en het werkelijke NAR van de 

datapunten te minimaliseren. De fout tussen de output en het werkelijke NAR is gedefini
eerd als het gemiddelde van de fout per datapunt in het kwadraat. Een grote afwijking 
wordt hierdoor extra zwaar geteld. 

Het model is geschreven met de Neural Network Toolbox van het wiskundige softwarepro
gramma Matlab. De naam geeft aan dat verbanden warden 'geleerd' op een vergelijkbare 
manier als onze hersenen patronen leren herkennen. Deze methode wordt gewoonlijk toe
gepast voor analyse van grote hoeveelheden data. 
Met dit programma kan een model geschat warden, waarna simulaties uitgevoerd kunnen 
worden voor nieuwe datapunten, waarvan het NAR onbekend is. De kwaliteit van de voor
spellende waarde van het model is o.a. afhankelijk van het aantal datapunten om het mo
del te 'trainen' en de mate van complexiteit van het te schatten verband tussen de input 
en de output. De methode van het black box model vertoont overeenkomsten met de Mon
te Carlosimulatie, die in paragraaf 6.3 is overwogen als analysemethode voor de database. 
Orn trainingsproces optimaal te doen, wordt de database willekeurig opgeknipt in drie 
groepen: 

• Een trainingsgroep (65%) - datapunten om het black box model te laten 'leren', te 
laten zoeken naar verbanden. 

• Een validatiegroep (25%) - datapunten om te voorkomen dat er een te complex 
verband tussen de input en output wordt geschat. 

• Een testgroep (10%) - datapunten die op geen enkele wijze betrokken zijn bij het 
training- en validatieproces en het maken van het model. 

De genoemde percentages kunnen gevarieerd warden en zijn geoptimaliseerd voor de hui
dige toepassing. De grootte van de trainings- en validatiegroep is bepalend voor de nauw

keurigheid van het model. Orn deze reden bestaat de testgroep slechts uit 10% van de da
tabase. Voor elke simulatie wordt een nieuw model getraind, gevalideerd en getest. Omdat 
er voor sommige extreme waarden van de parameters relatief weinig datapunten beschik
baar zijn, kan de kwaliteit van de output van het model afhankelijk zijn van het indelen 
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van de database in de verschillende groepen. Daarom warden per keer steeds 25 of 50 
simulaties uitgevoerd, waarvan een gemiddelde afwijking en een foutmarge wordt geno

men. 

Een model zoekt dus zelfstandig in een databestand naar patronen. Wanneer nieuwe data

punten (de testgroep) warden ingevoerd, zal het model op grand van de gevonden patro
nen een voorspelling doen van de output. Het doel is het minimaliseren van de fout tussen 
input en output voor nieuwe datapunten (de testgroep die op geen enkele wijze betrokken 

is geweest met het maken van het model). 

Een voordeel van deze methode ten opzichte van de gebruikte regressiemethode is dat dit 

model ook niet-lineaire verbanden kan identificeren. Mogelijk zijn niet lineaire verbanden 
van grotere invloed dan een rechtlijnig verband. De naam van dit model verraad reeds dat 
echter onduidelijk blijft welke precieze patronen in een database gevonden zijn. Daarnaast 

is de waarde R2 
- de model fit - bij lineaire regressie een uitstekende maat voor vergelij

king. Bij een black box model ontbreekt een dergelijke geed vergelijkbare outputwaarde. 
De figuren 9.1 en 9.2 laten voor eenzelfde plot het verschil tussen een lineair en niet
lineair verband zien. Het voorbeeld van de variabele 'bouwjaar' is met opzet gekozen, om
dat het lineaire verband met het NAR erg laag is (R2 = 0,003). In figuur 9.2 is duidelijk te 

zien dat geed een kromme lijn (een niet-lineair verband) door de punten getekend kan 
warden. 
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Figuur 9.1: Llneair verband tussen bouwjaar en NAR F/guur 9.2: Niet-llneair verband tussen bouwjaar en NAR 

De relatieve invloed van de parameters, gegeven door het black box model, zal vergeleken 
warden met de waarde bepalende factoren van het netto aanvangsrendement uit het eigen 
onderzoeksmodel. De mate van afwijking tussen de waarde, geschat door het black box 
model en het gebruikte onderzoeksmodel, is een maat voor de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten. 

De resultaten van de enkelvoudige en meervoudige regressie van de gehele database 
wordt met het black box model geverifieerd. Bekeken wordt of de waardebepalende facto
ren ook daadwerkelijk de meest accurate voorspelling van het NAR geven, ook wanneer de 
niet-lineariteit van de parameters wordt meegenomen. Afwijkende resultaten kunnen aan
leiding geven voor een conclusie dat andere factoren waardebepalend blijken te zijn, of dat 
andere dan lineaire verbanden van invloed blijken. 
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9.2 Resultaten van de simulaties 
Met het black box rekenmodel, zijn de gegevens op een heel andere manier benaderd. De 

opzet en de resultaten van de regressieanalyses vormen wel de leidraad voor deze analy
se. 

9.2.1 Simulaties met losse variabelen 
In figuur 9.3 zijn de resultaten van de analyse met het black box model voor de enkelvou
dige variabelen weergegeven. Orn een NAR enigszins te kunnen schatten, heeft het re
kenmodel meerdere variabelen nodig. Op basis van een enkele variabele kan het niet tot 
een goede schatting van het NAR komen. Orn die reden is gekozen om de ranglijst op te 
knippen in vijf groepen, zodat steeds vijf (en in een geval zes) inputparameters zijn ge
bruikt om met het black box model een waarde van het NAR te schatten. In bijlage 15 is 
een vijftal grafieken opgenomen met output van steeds een enkele simulatie van elk van 
de groepen, waarbij een duidelijk verschil waarneembaar is tussen de voorspellende waar
de van de top vijf factoren en - in het meest extreme geval - de groep met minst waarde
bepalende factoren. In het laatste geval komt het black box model niet verder dan alle
maal dezelfde waarden voor de datapunten, wat resulteert in een horizontale lijn van pun

ten in de grafiek. Dit geeft aan dat het model geen enkel verband vindt tussen deze para
meters en het NAR. Figuur 9.3 vormt een bevestiging van dit resultaat. Deze figuur laat 
een duidelijk oplopende trend in de afwijking zien op basis van een gemiddelde over 50 
simulaties. Zelfs wanneer de foutmarges worden meegeteld, blijken de groepen nog signi
ficant van elkaar te verschillen. Het black box model blijkt met de top vijf waardebepalen
de factoren - afkomstig uit de enkelvoudige regressieanalyse - de beste voorspelling van 
het NAR te kunnen doen. 

0•6 . . n=SO 

0,1 

SE s std/sqrt(n) 
value s mean +/· SE 

factoren 1-s 

I = foutmarge 

factor-en 16-20 taaoren21-26 

Figuur 9.3: afwijkingen van het werkel/jk NAR, geschat door het black box model 

9.2.2 Simulaties met de waardeproflelen 
Figuur 9.4 is een weergave van de schattingen van het NAR op basis van de 15 opgestelde 
waardeprofielen, op volgorde van de opgestelde ranglijst na de regressieanalyse. De ge
middelde afwijking is gemeten over 25 simulaties. Ook in dit geval vertonen de resultaten 

van het black box model grotendeels dezelfde resultaten als de meervoudige lineaire re
gressie. De top vijf heeft weliswaar een andere volgorde, maar de verschillen in determi
natiecoefficienten (R2) waren bij deze profielen zeer minimaal. De top vijf waardeprofielen 
bevatten allemaal financiele objectvariabelen. Wanneer de foutmarges worden meegeteld 
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blijkt echter, dat de top vijf niet significant verschilt. De grotere afwijking van de laatste 

vijf proflelen in de ranglijst is daarentegen wel duidelijker zlchtbaar. 
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Figuur 9.4 Afwijklngen van het werkelijk NAR op basis van waardeprofielen, geschat door het black box model 

Omdat de resultaten van de enkelvoudige regressieanalyse en het black box model goed 

op elkaar aansluiten, kan geconcludeerd worden dat een aanname van lineaire verbanden 
tussen de variabelen aannemelijk is. Bij de waardeprofielen zouden ook andere dan lineai
re verbanden een rol kunnen spelen, aangezien de resultaten van het black box model niet 
volledig aanslulten bij de lineaire regressieanalyse. Welke precieze niet-lineaire verbanden 
dit zijn kan met dit model niet achterhaald worden. Het 'black' box model doet zijn naam 
hiermee eer aan. 

9.3 Resume 
• Met een black box model worden de resultaten van de enkelvoudige en meervou

dige regressieanalyses geverifieerd. Een black box model zoekt zelfstandig naar 
verbanden. Dit kunnen heel goed andere dan lineaire verbanden zijn. 

• Verificatie van de resultaten met het black box model vertoont voor de enkelvoudi
ge regressie precies eenzelfde beeld. Lineaire verbanden zijn hiermee aannemelijk. 

• Bij het bundelen van variabelen tot waardeprofielen zouden ook andere dan lineai
re verbanden een rol kunnen spelen. De iets verschillende resultaten van de re
gressie en het black box model voeden deze aanname. 
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10 Conclusies en aanbevelingen 

Bij aanvang van dit onderzoek zijn een probleemstelling en onderzoeksvragen opgesteld. 
Het doel van dit onderzoek was om door middel van een te ontwikkelen instrument, de 
waardebepalende factoren van Nederlands kantorenvastgoed te identificeren. Daarnaast is 
op basis van dit model getracht om de invloed van de waardebepalende factoren te meten 
en in de vorm van ranglijsten in kaart te brengen. In dit hoofdstuk wordt antwoord gege
ven op de onderzoeksvragen. Aan de hand van de resultaten wordt een aantal conclusies 
getrokken. De uitvoering van dit onderzoek geeft ook aanleiding tot een aantal aanbeve
lingen. Daarom wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

10.1 Antwoorden op onderzoeksvragen 
Bij aanvang van het onderzoek is een aantal vragen opgesteld. Deze vragen zijn weerge
geven in hoofdstuk 1. Na uitvoer van het onderzoek kunnen deze vragen nu worden be

antwoord: 

• Welke rol speelt vastgoed in de beleggingswereld? 
Vastgoed is een volwaardig beleggingsmiddel naast aandelen en obligaties en wordt vaak 
in een gespreide beleggingsportefeuille opgenomen om het beleggingsrisico te verkleinen. 
Door deze volwaardige rol wordt vastgoed in toenemende mate op een financiele wijze be
naderd. 

• Hoe verhouden de beleggingsmarkt en de verhuurmarkt zich tot elkaar? 
Seide markten hebben invloed op elkaar. Een belegger is voor zijn opbrengsten onder an
dere afhankelijk van de verhuur van zijn object. Daarnaast zorgt de belegger voor aanbod 
van kantoorruimte, die door een huurder gevraagd wordt. 

• Welke inv/oed heeft de economie op de vastgoedcyc/us? 
Macro-economische factoren zijn indirect bepalend voor de vraag naar ruimte en daarmee 
de prestaties van de vastgoedmarkt. 

• Welke inv/oed heeft de vastgoedcyclus op de waardering van vastgoed? 
De fase waarin de vastgoedmarkt zich bevindt, is bepalend voor het risico dat de belegger 

loopt. Het risico komt tot uitdrukking in het aanvangsrendement. Uit het statistische on
derzoek blijkt niet dat waardebepalende factoren veranderen in de verschillende fasen van 
de vastgoedcyclus. Ook blijken de aanvangsrendementen van de beschouwde jaren niet 
meer dan 0,5% te verschillen. De invloed van de vastgoedcyclus op de waardering is 
daarmee relatief beperkt. 

• Welke redenen voor een waardering zijn te onderscheiden? 
Voor dit onderzoek zijn waarderingen voor een transactie of een financiering het meest 
relevant. Met dergelijke waarderingen worden respectievelijk een marktwaarde en een fi
nancieringswaarde bepaald. Deze twee 'typen' waarden staan met elkaar in verband. 

• Welke methoden van waardering warden onderscheiden? 
De waarderingspraktijk kent een uiteenlopend aantal methoden voor waardebepaling. Be
langrijk daarbij is vast te stellen wat het doel van de waardering is. Vervolgens kan daar 
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een passende methode bij gekozen warden. Voor bepaling van een marktwaarde of finan

cieringswaarde is een inkomstenbenadering het meest geschikt. Hiervoor kunnen een 
BAR-, NAR- en DCF-methode gebruikt warden. Voor het bepalen van een herbouwwaarde 
is een bouwkostenmethode onder andere geschikt. De vergelljkingsmethode, waarbij ge
bruikt gemaakt wordt van referenties, is als aanvullende methode geschikt. Door het hete
rogene karakter van kantoorpanden is het gebruik van alleen een vergelijkingsmethode 

niet voldoende. 

• Welke factoren spelen bij het waarderen van een pand een rol? 
Met het DuPont schema is invulling gegeven aan het opstellen van de mogelijke waardebe
palende factoren voor kantoorobjecten. Dit heeft geleid tot een brede samenstelling van 
macro-, mesa- en microfactoren. Uiteindelijk warden 26 factoren onderscheiden. Hiermee 
is de lijst van potentieel waardebepalende factoren echter niet compleet. Niet van alle po
tentieel waardebepalende factoren zijn binnen het kader van dit onderzoek gegevens be
schikbaar. 

• Welke factoren zijn gemakkelijk meetbaar en welke factoren zijn lastiger te kwanti-
ficeren? 

Niet alle gebruikte factoren zijn even objectief te bepalen. Meters kan men meten met een 

meetlat en cijfers kan men integraal overnemen uit huurcontracten en andere bronnen. 
Wanneer het gaat am een algemene beoordeling van een pand of de omgeving, speelt de 
subjectiviteit en professionaliteit van een taxateur nag aitijd een grate roi. Dit betekent dat 
twee personen bijna nooit tot eenzelfde eindoordeel zullen komen, terwijl te onderbouwing 
en verantwoording bij beiden in orde is. 

• Spee/t subjectiviteit bij lastiger te kwantificeren factoren een grote rol? 
Sentimenten biijven in de praktijk zeker van invloed. Alles staat of vait met het hebben 
van de juiste informatie, net meer informatie dan andere partijen of concurrenten hebben. 
Omdat in dit onderzoek gebruik gemaakt is van feitelijke waarden en getallen en juist ge
probeerd is om individuele sentimenten zoveel mogelijk te onderdrukken, heeft dat tot ge
volg dat dit onderzoek niet voor de volle 100% een afspiegeling is van de vastgoedprak
tijk. In het onderzoek is de subjectiviteit ondervangen door zoveel mogelijk kantoorobjec
ten bij het onderzoek te betrekken. 

• Welke factoren zijn het meest invloedrijk? 
Met de 26 factoren uit het DuPont schema is gekeken naar de invloed op de uiteindelijke 
waarde. Uit het onderzoek komt naar voren dat objectgerelateerde factoren de grootste rol 
spelen bij het waarderen van een kantoorpand. 

10.2 Conclusies 
Met gegevens van waardering van kantoren van FGH Bank zijn de metingen omtrent de 
gevoeiigheid uitgevoerd. Ranglijsten vormen het resuitaat, waarmee invulling is gegeven 

aan het opstellen van de meest invloedrijke factoren. Op basis van de ranglijsten warden 
de voigende conclusies getrokken: 

• De waarde wordt nog altijd door de stenen bepaald. Resultaten van de analyse wij
zen erop dat objectgebonden factoren het meest van invloed zijn op de waarde. 
Binnen die objectgerelateerde factoren kan een onderscheid gemaakt warden tus-
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sen financiele en niet-financiele factoren. In het merendeel van de gevallen zijn fi
nanciele objectgebonden factoren het meest belangrijk en kan aan de hand van 
enkel deze factoren al een redelijke waarde bepaald warden. 

• De waarde wordt van micro naar macro bepaald. De rangorde van waardebepalen

de factoren wordt achtereenvolgens gevormd door objectgebonden, locatiegebon
den, reglogebonden en macro-economische factoren. Kortweg, van klein naar 
groat. De waarde en huurwaarde van een pand zijn op objectniveau het meest be
palend voor een rendement. Op locatieniveau is de mate van kantooractiviteit (het 
type gebied} het meest belangrijk. Op regionaal niveau speelt stedelijkheid de 
grootste rol en de (beperkte} invloed van macro-economische factoren wordt het 
meest ingevuld door de werkgelegenheid. Mesa- en macrofactoren spelen duidelijk 
een bijrol. 

• Waarderen b/ijft maatwerk. Bovenstaande twee punten vormen een algemeen 

beeld van de onderzoeksresultaten. De onderzoeken naar de deeldatabases laten 
grofweg wel het beeld zien zoals hiervoor geschetst, maar steeds is de ranglijst 
van factoren iets anders samengesteld. Er is niet voor alle situaties een ranglijst te 

geven. Te allen tijde zal de deskundigheid en het inzicht van een taxateur noodza
kelijk zijn. De interpretaties van gegevens zeggen uiteindelijk meer dan de losse 
karakteristieken. 

• Forecasten of automatisch waarderen op objectniveau blijft een lastige zaak. Het 
feit dat de ranglijst in elke specifieke situatie weer net een andere samenstelling 
heeft, maakt het doen van voorspellingen voor de toekomst en het opstellen van 

geautomatiseerde waarderingsmodellen voor de taxatiepraktijk complex. Daarbij 
komt ook nag eens dat gebouwen een uitermate heterogeen product zijn. Ook 
hierbij kan weer gesteld warden dat het betrekken van een taxateur bij waarderen 
altijd noodzakelijk is. Het black box model geeft weliswaar voorspellingen van de 
output, maar die voorspelling is in dit kader alleen maar relatief bekeken. De con
crete afwijking is in het beste geval nag steeds 10%, teveel voor een goede voor
spelling op objectniveau. 

10.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Naast resultaten en conclusies kan een aantal aanbevelingen warden gedaan voor een la
tere uitvoering voor een soortgelijk (vervolg}onderzoek. 

De lijst van potentiele waardebepalende factoren is vele malen langer dan voor dit onder
zoek is gebruikt. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van factoren die een los invoer
veld vormen in de taxatiedatabase van FGH Bank. Tevens is gebruik gemaakt van de be
vindingen van eerdere onderzoeken. Het verdient de aanbeveling am in een volgend on

derzoek meerdere en andere varlabelen mee te nemen. Het ontbreken van gegevens 
over bijvoorbeeld de parkeermogelijkheden en de zichtlocatie zijn in dit onderzoek een 

gemis. 

Binnen dit onderzoek warden de resultaten enigszins vertroebeld doordat is gerekend met 
catalogushuurprijzen in plaats van werkelijke effectieve huuropbrengsten. Hiermee 
wordt bedoeld dat incentives, zoals huurvrije perioden en bijdragen van de verhuurder aan 
de inrichting van een pand, niet zijn meegenomen. Het is erg lastig om de werkelijk be
taalde prijzen boven tafel te krijgen, maar het zou een beter beeld van de werkelijkheid 
geven. 
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Met de opgestelde database is nog een verdiepingsslag te maken. De database met gege
vens is voor veel meer toepassingen te gebruiken, zoals ook een van de conclusies luidt. 
Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de relaties met de outputvariabele NAR en een kleine 
uitstap met een viertal financiele factoren, maar tevens kunnen een groat aantal relaties 

tussen de verschillende invoervariabelen onderling warden bekeken. Naast de relaties tus
sen invoervariabelen kan op verschillende geografische schaalniveaus gekeken war

den. Voorwaarde is echter wel dat voldoende datapunten aanwezig moeten zijn. 

Dit onderzoek is toegespitst op kantoorpanden. Dit heeft mede te maken met het Feit dat 

kantoren op de Nederlandse markt voor vastgoed een grate rol spelen. Door het dienstver
lenende karakter van de Nederlandse economie is in ons land relatief veel kantoorgerela
teerde werkgelegenheid. Dit neemt niet weg dat dit onderzoek toegepast kan warden op 

andere typen vastgoed. Voor winkels, industrieel vastgoed en woningen spelen welis
waar andere waardefactoren een rol. De methode van analyse en de opzet van het model 
in de vorm van het DuPont schema blijven daarbij intact. Het schema zal deels moeten 

warden ingevuld met andere variabelen, betrekking hebbend op andere typen vastgoed. 
Verder moet onderzocht warden of de postcode-indeling gehandhaafd kan blijven. 

Men zou dit onderzoek periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, kunnen uitvoeren om een beter 
beeld te krijgen van de ontwikkelingen die zich in de tijd afspelen. Nu heeft het onderzoek 
een betrekkelijk kleine horizon, namelijk van 2000 tot en met 2006. Dit betekent dat maar 
een deel van een vastgoedcyclus in het onderzoek betrokken is. Naast een periodieke uit
voering van een soortgelijk onderzoek zou het gebruik van gegevens uit een langere tijd
reeks tot andere inzichten kunnen leiden. 

Alleen taxaties van FGH Bank zijn gebruikt voor dit onderzoek. Andere grate partijen bin
nen de branche hebben soortgelijke gegevens om een vergelijkend onderzoek mee uit te 
voeren. Het kan interessante nieuwe inzichten en een verbreding van dit onderzoek ople
veren om resultaten van meerdere partijen naast elkaar te leggen. Een voorwaarde voor 
het samenvoegen van gegevens van verschillende partijen is dat gegevens bij de betref
fende partijen wel op elkaar aansluiten en op eenzelfde manier gebruikt warden. In een 
dergelijk geval is het van het grootste belang dat voor aanvang van het onderzoek duide
lijke definities van begrippen warden gesteld om misverstanden en onzuiverheden te voor
komen. 

Zeals in hoofdstuk 4 betoogd is, zijn waarderingen feitelijk een simulatie van de markt, 

ofwel een zo goed mogelijke schatting van de prijs. Maar het is geen daadwerkelijke trans
actieprijs, en daarmee geen direct marktbewijs. Het verdient dan oak de aanbeveling om 
een soortgelijk onderzoek met transactiegegevens uit te voeren. Dit zou wellicht een 
ander inzicht in waardebepalende factoren kunnen geven. 
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Bijlage 1 Karakteristieken direct en indirect beleggen 

[van Gooi et al, 2001]: 

§ 4.1 Kenmerken van direct onroerend goed 

Een grote belegger heeft de keuze uit direct of indirect onroerend goed of een combinatie 

van beide mogelijkheden. Die keuze is afhankelijk van de aard van de organisatie en de 

omvang van de beleggingsportefeuille. Direct beleggen vereist een sterke, daarop toege

sneden managementorganisatie en voldoende schaal. Indirect beleggen is daarentegen 

voor elke belegger mogelijk : van enkele honderden euro's tot vele miljarden. Het genoem

de onderscheid tussen direct en indirect beleggen is echter minder scherp dan het lijkt. 

Voor eigendom en zeggenschap bestaan vele mogelijkheden. Van een portefeuille of een 

enkel gebouw met één eigenaar aan de ene kant tot een beursgenoteerd vastgoedfonds 

met tien- of honderdduizenden aandeelhouders aan de andere kant. Hetzelfde geldt voor 

het onderscheid tussen direct en indirect beleggen op basis van de organisatie van het 

vastgoedmanagement. Het continuüm loopt hier van: zelf alles doen, zowel beleidsmatig 

als operationeel, als het ene uiterste, tot het uitbesteden van alle management aan derden 

als het andere uiterste. Dat andere uiterste kan zijn een beursgenoteerd vastgoedfonds, 

maar ook een gespecialiseerde assetmanager die voor de belegger een directe onroerend

goedportefeuille opbouwt en beheert. 

Voorzover een belegger de keuze heeft, gelden de volgende kenmerken van het recht

streeks beleggen in onroerend goed tegenover het indirect beleggen: 

Waardestabiliteit. De marktwaarde van het onroerend goed zélf fluctueert in het algemeen 

minder dan de prijs van onroerendgoedaandelen die op een effectenbeurs worden verhan

deld. Dit komt tot uitdrukking in een relatief lage standaarddeviatie van de jaarlijkse re

glementen van direct onroerend goed. De relatief lage standaarddeviatie van direct onroe

rend goed kan overigens gedeeltelijk voortvloeien uit de gekozen waarderingsmethode en 

uit 'smoothing' van taxatiewaarden, zie paragraaf 8.11. 

Fiscaliteit. Bij het direct beleggen in onroerend goed kan soms geprofiteerd worden van 

belastingvoordelen, afschrijvingen en investeringspremies. 

Grote investeringen. Met het direct beleggen in onroerend goed zijn grote bedragen ge

moeid, zeker als, met het oog op risicoreductie, een spreiding naar landen, markten, loca

ties en soorten onroerend goed wordt nagestreefd. Een belegger moet heel groot zijn om 

rechtstreeks een grote, goed gespreide portefeuille op te bouwen. 

Liquiditeit. Direct onroerend goed is meestal minder liquide dan indirect onroerend goed, al 

moet de feitelijke liquiditeit van grote pakketten onroerendgoedaandelen niet worden 

overschat . Bovendien zijn er grote onroerendgoedmarkten die in het algemeen zeer liquide 

zijn, neem bijvoorbeeld de markt van A-i winkels in Nederland. 

Expertise. Voor het selecteren van investeringen en voor aan- en verkopen is een grote 

expertise vereist van specifieke geografische markten en specifieke producten om succes

vol te kunnen opereren. Ook is het noodzakelijk deel uit te maken van de specifieke con

tactnetwerken . 

Management. Het benutten van alle mogelijkheden om huur- en waardegroei binnen een 

bestaande portefeuille te realiseren, vraagt om een daarop toegesneden managementap

paraat en een actieve bedrijfsvoering. 



Wat bepaalt de waarde7 

Disagio. Bij het direct beleggen in onroerend goed kan niet worden geprofiteerd van soms 

optredende disagio's van de beurskoersen van onroerendgoedaandelen. 

Spanning. Direct onroerend goed spreekt meer aan dan onroerendgoedaandelen. Het is 

een stuk spannender en er valt meer te reizen. 

Genoemde kenmerken hebben bij institutionele beleggers in de jaren tachtig en negentig 

tot een discussie geleid over het al of niet rechtstreeks beleggen in onroerend goed. In

middels heeft een groot aantal pensioenfondsen de beleggingen op afstand gezet, al dan 

niet in onderlinge combinaties, al dan niet door een beursnotering. 

§ 10.2 Voor- en nadelen van indirect onroerend goed 

Om te kunnen bepalen, wat de voor- en nadelen van indirect onroerend goed zijn, is het 

van belang eerst te definiëren wat we hier exact bedoelen met indirect onroerend goed. 

Met indirect onroerend goed bedoelen we hier het beleggen in beursgenoteerde of niet

beursgenoteerde aandelen van onroerendgoedfondsen. Om te kiezen tussen direct en indi

rect onroerend goed spelen de volgende voor- en nadelen van indirect onroerend goed een 

rol: 

Voordelen 

Geen lokale expertise benodigd. Bij het indirect beleggen in onroerend goed zijn lokale ex

pertise en een eigen managementorganisatie voor het onroerend goed niet nodig. Deze 

lokale expertise zit bij het management van de onroerendgoedfonds. De belegger in de 

onroerendgoedaandelen (de indirecte belegger) gaat ervan uit dat het management van 

het onroerendgoedfonds voor hem de keuze maakt als het erom gaat in welk land of in 

welke onroerendgoedsector (kantoren, winkels, woningen enz.) er valt te beleggen. Ui

teraard is het daarom van groot belang dat een onroerendgoedfonds beschikt over een 

goed management met jarenlange ervaring in het land en/of in de onroerendgoedsector in 

kwestie. 

Investeringen voor kleine bedragen mogelijk. Op indirecte wijze kan al voor geringe be

dragen worden belegd in onroerend goed. En ook dan kan men al profiteren van een grote 

spreiding. Met name voor particuliere beleggers en kleinere institutionele beleggers biedt 

dit de mogelijkheid om met relatief kleine bedragen een goed gespreide portefeuille op te 

bouwen. 

Geen overdrachtsbelasting. De transactiekosten bij het indirect beleggen zijn relatief ge

ring. Een belegger in onroerendgoedaandelen betaalt in beginsel geen overdrachtsbelas

ting, behalve wanneer het gaat om zeer grote belangen, terwijl een belegger in direct on

roerend goed meestal wel overdrachtsbelasting dient te betalen. Overdrachtsbelastingper

centages kunnen hoog zijn en kunnen bovendien internationaal gezien grote verschillen 

vertonen. 

Liquiditeit kan groter zijn. De liquiditeit van indirecte beleggingen kan beter zijn dan die 

van direct vastgoed, mits het onroerendgoedfonds beursgenoteerd in en er sprake is van 

een levendige handel. Als dat zo is, kan de belegger in een kort tijdsbestek relatief grote 

bedragen investeren of wijzigingen in zijn/haar portefeuille aanbrengen, wat bij direct 

vastgoed vaak vele maanden in beslag neemt. 

BIjlage 1 - 95 -
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Schaalvoordelen. Men kan profiteren van schaalvoordelen die ontstaan doordat expertise 

en management kunnen worden gecentraliseerd in deskundige lokale beheersapparaten. 

Wanneer het onroerendgoedfonds een bepaalde schaalgrootte bereikt in een bepaalde 

markt of sector, kan de portefeuille verder worden uitgebreid zonder dat dit tot een even

redige stijging van de kosten zal leiden. Deze schaalvoordelen leiden ertoe dat het mana

gement van de onroerendgoedportefeuille meer kostenefficiënt kan worden uitgevoerd. 

Minder emotionele waarde. De emotionele waarde van indirect onroerend goed is minder 

groot dan bij direct onroerend goed, waardoor het nemen van rationele beslissingen een

voudiger is. Met aandelen heeft men minder binding dan met een mooi pand op een goede 

locatie. Hierdoor raakt de investeerder minder gehecht aan zijn beleggingen en worden 

beleggingsbeslissingen relatief eenvoudiger. 

De beurs kan extra kansen bieden. Het gaat hier onder andere om extra rendement. Zo 

kan aankoop van aandelen onder de intrinsieke waarde leiden tot een hoger direct rende

ment op het onderliggende onroerend goed dan wanneer tegen de marktwaarde in het 

achterliggende directe onroerend goed zou zijn belegd. Dit uit zich in een hoger dividend

rendement op de indirecte belegging dan het directe rendement, dat wordt gerealiseerd op 

het onderliggende directe onroerend goed. 

In feite komt het erop neer dat men goedkoper onroerend goed kan 'verwerven' door indi

rect te beleggen dan door zelf onroerend goed te kopen, wanneer onroerendgoedaandelen 

een disagio doen. In een periode met grote disagio's kan het lonen een beursgenoteerd 

vastgoedfonds tegen een disagio van de beurs te halen (over te nemen). De overlevende 

partij betaalt op dat moment minder voor de achterliggende activa, dan wanneer het on

roerend goed in de markt was aangekocht. 

Hefboomeffect. Bij onroerendgoedfondsen die mede met vreemd vermogen financieren kan 

men profiteren van de effecten van leverage (het hefboomeffect). 

Aan het indirect beleggen in onroerend goed kleven echter ook nadelen: 

Nadelen 

Het rendement van beursgenoteerd indirect onroerend goed is volatieler. De beurswaarde 

van onroerendgoedaandelen fluctueert in het algemeen meer dan de waarde van het on

derliggende onroerend goed. De waarde van de aandelen wordt immers ook bepaald door 

het sentiment op de beurs. Dat brengt met zich mee dat de koersen van onroerendgoed

aandelen soms meer samenhang vertonen met die van andere aandelen dan met de waar

de van het onderliggende onroerend goed zelf. Hierdoor gaat voor indirect onroerend goed 

een deel van het diversificatiepotentieel van direct onroerend goed verloren. 

Dit geldt niet voor niet-genoteerd indirect onroerend goed, zoals niet-beursgenoteerde on

roerendgoedfondsen. Deze vertonen in de regel risico- en rendementskarateristieken die 

meer in lijn zijn met direct onroerend goed. 

Weinig invloed op beleggingsbeleid. Men kan niet zelf bepalen in welk onroerend goed men 

belegt. De belegger is beperkt in zijn keuze. Behalve via de keuze uit onroerendgoedfond

sen met verschillende portefeuilles kan de individuele belegger niet of nauwelijks invloed 

uitoefenen op de spreiding over landen, markten, soorten, huurders enzovoort . Dit kan 

anders zijn in het geval een belegger een groot aandeel in het onroerendgoedfonds heeft 

en hij daarom beschikt over een commissarispositie. 
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Minder feeling met de markt. Men heeft in de regel geen invloed op het management en 

het is moeilijk 'feeling' te houden met de onroerendgoedmarkt. Men is afhankelijk van in

formatie over de gang van zaken van de berichtgeving door onroerendgoedfondsen. 

Vreemd vermogen verhoogt risico. Veel onroerendgoedfondsen financieren mede met 

vreemd vermogen, wat een extra risico impliceert. 

Minder reismogelijkheden. Indirect onroerend goed spreekt velen minder aan dan de ste

nen en het cement van het direct onroerend goed. Er valt ook minder te reizen door beleg

gers. 

[van Boom et al, 2005]: 

§ 4.2 Kenmerken indirecte vastgoedmarkt 

Voor- en nadelen 

De keuze om te beleggen in indirect vastgoed ten faveure van direct vastgoed is veelal ge

baseerd op de voordelen die vastgoedaandelen bieden. Ten eerste biedt de vastgoedaan

delenmarkt incasseerders meer liquiditeit, oftewel het is eenvoudiger, sneller en goedkoper 

om transacties te verrichten in aandelen dan in onroerend goed. Bij de aan- en verkoop 

van onroerend goed komt veel administratief werk kijken en er gaat meestal enige tijd 

overheen voordat er een overeenkomst is bereikt, terwijl dit bij aandelen niet het geval is. 

Door deze liquiditeit kunnen beleggers sneller inspringen op nieuwe marktontwikkelingen 

en trends. Het tweede voordeel is dat beleggers hun landen- en sectorallocatie beter kun

nen invullen via vastgoedaandelen doordat men in feite slechts kleine stukken onroerend 

goed aankoopt. Een Nederlandse belegger die zijn portefeuille wil verspreiden over heel 

Europa, kan dat sneller en eenvoudiger doen door vastgoedaandelen te uit diverse landen 

in plaats van overal panden te kopen. Met andere woorden, de indirecte vastgoedmarkt 

biedt een hogere mate van flexibiliteit dan de directe markt. Ten derde, de vastgoedaande

lenmarkt is transparant en efficiënt, waarbij de omvang, het aanbod en de prijzen publie

kelijk bekend zijn voor alle partijen. Dit kan echter niet worden gezegd over de directe 

vastgoedmarkt. Alhoewel enkele partijen druk doende zijn om deze transparantie te ver

hogen, zal het waarschijnlijk nooit hetzelfde stadium bereiken als dat van de indirecte 

markt. Ten slotte, het vierde voordeel is dat men bij investeringen in de vastgoedaande

lenmarkt geen tijd en geld hoeft te besteden aan management van onroerend goed. Dit 

wordt in feite overgelaten aan het management van de desbetreffende ondernemingen. 

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan het beleggen in de indirecte vastgoedmarkt. Een eer

ste nadeel is bijvoorbeeld dat men niet in individuele panden belegt maar in gehele porte

feuilles. Bij het aankopen van aandelen heeft de belegger niet alleen exposure naar de 

sterke kanten van de onroerend goed portefeuille, maar ook naar de minder sterke . Daar

naast heeft men niet of nauwelijks invloed op het te volgen beleid van de onderneming. 

Aan - en verkopen van onroerend goed worden doorgaans niet besloten middels een aan

deelhoudersvergadering, en op het management Van deze panden heeft men al helemaal 

geen invloed. Ten slotte is het zo dat in de aandelenkoersen niet alleen informatie Over de 

vastgoedportefeuille verwerkt zit, maar ook bijvoorbeeld macro-economische en manage

ment informatie. In tijden van een algehele crisis op de aandelenmarkt - bijvoorbeeld 11 

september - zullen ook de vastgoedaandelen gebukt gaan onder lagere koersen. Met ande-
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re woorden, indirect beleggen in vastgoed is afhankelijk van het beurssentiment en de 

perceptie van investeerders in ondernemingen. 

Relatie tussen indirecte en directe vastgoedmarkt 

De voor- en nadelen van de indirecte en directe vastgoedmarkt zoals hiervoor beschreven 

maken het moeilijk om de rendementen naast elkaar te leggen. Door verschillen in trans

parantie, efficiëntie en liquiditeit is het een vergelijking tussen appels en peren. Er is veel 

onderzoek gedaan naar hoe men het beste deze twee markten met elkaar kan vergelijken, 

en het blijkt dat er wel degelijk een verband tussen beide bestaat. Zo blijkt bijvoorbeeld 

dat over de lange termijn direct onroerend goed een iets beter rendement heeft behaald 

dan indirect onroerend goed. Over de afgelopen jaren is dit niet het geval geweest, toen 

Vastgoedaandelen rendementen behaalden van 30% tot 40% op jaarbasis. Het verschil 

tussen de twee markten zit dus in het sentiment en de prijs die de belegger betaalt voor 

een hogere transparantie en liquiditeit. 

Daarnaast komt naar voren uit die onderzoeken dat de rendementen op de indirecte vast

goedmarkt een voorspellende factor zijn voor toekomstige rendementen op de directe 

markt. Het blijkt namelijk dat de rendementen van onroerend goed dezelfde trend volgen 

als vastgoedaandelen maar met een tijdsverschil van een tot twee jaar . Oftewel, als vast

goedaandelen afgelopen jaar een rendement van 5% hebben behaald is de kans aanzien

lijk dat de onroerend goed markt eenzelfde performance laat zien over een a twee jaar. Dit 

versch il wordt verklaard door de lage liquiditeit van de vastgoedmarkt en lage mate van 

transparantie en efficiëntie. 
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Bijlage 2 Ranglijst met waardebepalende factoren 

[DTZ, Nyenrode, UvT, 2006J: 

I rangorde ItVDe factor .. linvloed 

1 locatie Ihooawaardiae / unieke om, hOGer - laGer 
2 locatie .centrL - hoaer laGer 
3 locatie :zwerfvuil (zwak verband) - laoer hoaer 
4 :beleaaer [particuliere lager la~_ hoger 
5 geQQl.Lw -ciebouw hoger hoger lager 
6 gebouw - lager hoger 
7 locatie Iwoonwiik - lager hoger 
B'gebouw lopenbare )rzienlng op maaiveld lager lager hoger 
9 locatie Ika, ltie - hoger laGer 

10 Igebouw Izirhth""rh,,;n aebouw vanaf h, dt"n'",,,n - hoaer laGer 
11 locatie , in - hoaer laaer 
12 locatie [zicrth""rh, ;n locatie vanaf buitenwea hoger - lager 
13 belegger - hoger lager 
14 locatie I parkeren openbare weg h,,<:rhikh"'lr lager lager hoger 
15 gebouw Ipa, hoger hoger lager 
16 ,gebouw hoger hoger lager 
17 llocatie In"t;nn",,1 / ir-t", 11 opererende n"hr., 'W'!n - hoaer laaer 
lB [bUitpnl"nnc" beleager hoger hoger laaer 
19 [locatie [afstaoQ tot sn~Lwea (zwak verband) - lager hoaer 
20 locatie I reistijd OV snelw~(zwak verband) - lager hoger 
21 locatie I reistijd NS centraal station lager lager -
22 [locatie [afstand te voeLtot bus/tram/metrohalte lager lager -
23 Igebouw je lenate hul hoaer hOGer -
24 laebouw [balie ""n'Af"7;n hoaer hOGer -
25 Ibeleaaer [banken en verzekeraars hoaer hoaer -
26 Ilocatie ktpnpli jkheid - - -

.". dienstverlenende commerciële en niet 
27 I locatie 

I'" 'Ie org; , ' - - -
28 [locatie [zichtbaarheid locatie per OV - - -
29 [locatie laraffiti - - -
30 [locatie [f~evoelighE!icl - - -
31 Ilocatie I ingen op IQQPafstand - - -
32 Igebouw Ibouwjaar - - -
33 [gebOUW ,I hr.llw<:t"tIJS - - -
34 [g,ebouw Ir - - -
35 [Gebouw hoofdentree - - -
36 [aebouw lentree in de aevel - - -
37 Igebouw [te openen ramen - - -
38 Igebouw 19 - - -
39 [gebouw [afwerkingsJJlv_eau exterieur - - -
40 Imaatschap - - -
41 [aebruiker laantal huurders - - -
42 [gebruiker [sector - - -

Vanzelfsprekend is de invloed op de huursom, koopsom en het BAR van de nummer 1 het 

grootst. De mate van invloed wordt verder niet gekwantificeerd. 

Bijlage ~ - 99 . 
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Bijlage 3 Indeling organisaties 

DTZ Zadelhoff [DTZ, 1992]: 

activiteiten organisatie huisvesting 
Ambulanten Hoofdzakelijk dienstver- voornamelijk bedrijven in I Autobereikbaarheid is 

lening buiten het kantoor. de zakelijke belangrijkste overweging bij 
dienstverlening, bank- en keuze object. Object dient 
verzekeringswezen, met centraal gelegen te zijn . 
minder dan 20 werknemers Representativiteit van object 
en met een groot is van ondergeschikt belang . 
relatienetwerk 

Classicisten Hoogwaardige advisering Hieronder vallen onder Voorkeur voor historische, 
en vertegenwoortdiging aan andere juristen, accoun- statige en binnenstedelijke 
klanten. tants, makelaars en omgeving uit oogpunt van 

overheidsvertegenwoor- representatie en uitstraling 
digers. als corporate identity. Een 

midere beriekbaarheid en 
parkeermogelijkheid wordt 
geaccepteerd. 

Modalisten Niet kantoorhoudende Organisaties werkzaam in Weinig voorkeuren, behal-ve 
kernactiviteiten. de industrie, handel en een laag huurniveau. 

transport. Standaard voorzieningen-
niveau zonder representa-
tiviteit. Parkeren en goede 
autobereikbaarheid erg 
belangrijk, nabijheid OV van 
minder belang. 

Stationairen intensieve dienstverlening non-profitorganisaties en Object en locatie niet 
aan individuele klanten overheid si nstellingen. representatief, sterke 

voorkeur voor nabijheid 
knooppunten OV. Flexibiliteit, 
aanpasbaar-heid en 
toegankelijkheid van het 
object zijn van belang . 

Visualisten commerciële commerciële organisaties in Keuze gebaseerd op 
dienstverlening de zakelijke dienstver- herkenbaarheid en 

lening en het bank- en representatie van object en 
verzekeringswezen . locatie, vormgeving en 

bereikbaarheid van belang . 
Accepteren een relatief hoog 
huurniveau. 
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Berenschot [Berenschot, 1994]: 

activiteiten organisatie huisvesting 
Administratiekantoor verwerking grote meestal 300 tot 2000 Door automatisering zijn 

hoeveelheden werknemers, hierarchische minder meters kantoorruimte 
gestandaardiseerde opbouw organisatie, laag nodig en zullen grote 
informatie opleidingsniveau personeel organisaties opgesplitst 

worden in kleinere eenheden. 

Beleids- en werk heeft een creatief organisaties van 100 tot Door toename 

handelsorganisatie karakter 300 werknemers met 3 tot deeltijdwerkers en gebruik 
5 hiërarchische lagen. mobiele telefoon zal minder 

behoefte zijn aan een vaste 
werkplek. Thuiswerken en 
flexibele plekken vereisen 
minder meters en een 
flexibele kantoorindeling . 

Balie-organisatie dagelijks een groot aantal van 10 tot soms meer dan Extern imago wordt steeds 
klanten in persoon te woord 100 werknemers, veel belangrijker, daarmee ook 
staan deeltijdwerkers, geen uitstraling huisvesting. Door 

thuiswerkers automatisering vermindert 
face-to -face klantcontact en 
hiermee vermindert ook de 
noodzaak voor een 
herkenbare en goed 
bereikbare kantoorlocatie. 

Service-organisatie intensieve dienstverlening 2 tot 4 hiërarchische lagen, Zowel intern als extern imago 
aan individuele klanten hoog opgeleid personeel, is erg belangrijk. De 

10 tot 50 werknemers gebondenheid aan een vaste 
werkplek op kantoor is 
beperkt en er zal in de 
toekomst nog meer behoefte 
zijn aan flexibele 
werkplekken. 

In n ovati e-o rg a n i satie creatief werk, bedenken en zeer platte hiërarchische Extern imago is belangrijk, 
communiceren van unieke structuur, werk in intern imago in mindere 
producten of diensten . projectteams, klantcontact mate. Verwacht dat wensen 

zeer persoonlijk en en eisen weinig zullen 
intensief. vernaderen in de toekomst, 

wel een grotere internationale 
oriëntatie . 
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Kamer van Koophandel [KvK, 2005]: 

Kamer van Koophandel Berenschot DTZ Zadelhoff 
post- en telecommunicatie admin istratiekantoor modalisten 

balie-organisatie 
financiële instellingen ad mi n istratiekantoor ambulanten 

balie-organisatie visualisten 
service-organ isatie classicisten 

station a i ren 
verzekeringswezen en pensioenfondsen ad min i stratieka ntoor ambulanten 

balie-organisatie visualisten 
service-organ isatie classicisten 

station a i ren 
activiteiten t.b.v. of verwant aan financiële instellingen ad min i stratieka ntoor ambulanten 

service-organ isatie visualisten 
classicisten 
stationairen 

verhuur van en handel in onroerend goed ad min i stratieka ntoor modalisten 
service-organ isatie 

verhuur van transportmiddelen en machines ad min i stratieka ntoor modalisten 
computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. beleids- en handelsorg. visualisten 

service-organisatie ambulanten 
in novatie-organ isatie classicisten 

speur- en ontwikkelingswerk service-organ isatie ambulanten 
in novatie-organ isatie station a i ren 

overige zakelijke dienstverlening beleids- en handelsorg. ambulanten 
in novatie-organ isatie visualisten 
service-organ isatie classicisten 

stationairen 
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en ad min i stratieka ntoor stationairen 
verplichte sociale verzekeringen balie-organisatie classici sten 
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Bijlage 4 Karakteristieken van de database 

Geografische karakteristieken: 

VERTROUWELIJ K 

Karakteristieken op basis van de inputfactoren : 

VERTROUWELIJK 
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Bijlage 5 DuPont schema 

DuPont schema voor kwantitatief onderzoek 

Netto aanvangsrendement waarderingsmethode: kwantitatieve 
objectgege vens 

NoIIo 
opbrengIIe. Jaar 

I 
1 W.lrde 'I.o.n. na 

correctie 

Wurclev.o.n. 
voor corredie 

Corredle wor 
_rl 

nWldelhuur 

x (1+ ( -;,-) 

ExpIollallelalle. 
100a.1 

Huurwaarde 
loc.al 

Meso: /ocatiegegevens 

Huurop
brengllon 1000at 

F uncllonllleil 

1(1 + 

InlJaa1rucluur 

Gewogen 
gomlddoldo 
1oopItdo. 
contraden 

G 

) 
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Nofto 
renclemanlaals 

CD Macro-economische gegevens 

Micro: objectgegevens 

1,-2ooo_~~_~. [·,-1-;-1-;-)( -;-J 
I 

/ 

CD Meso: regionale gegevens 

". ~ 
Stedelijkheid 

Regio ~ (pootCOde- f-
nIvoau) 

~ -l-

1018_('11) LHg"'n6-
indIeaIor ('11) 

1 1 • -" 
1 ( 1(",";;:"]' [ -~~ K......".n-

VCOI'IHd por 
gerMOnlo go- QOfMOftIe 

\,. 

V.muur· 
baamold 

.. 

~[= I 

( 

Bouwjaor I--

< I jUr I- ~ COuranlllOld 

G GemIddoldo 

13",r 1_--+-- -1 rellerende I+--+------~ Gebouw 10-

" L-1oopItd_cont_ro_=_" -l L_-.-_---l L.. o_mo""" I 
r "ooI 

3-6jUf }- ~ I 
Typo gebouw ~ 

r-==-l 8- ' j f+L=J 
4 Object (-]E] 

IJ 

I <600m'1 
v.v.o. lr 500- 1.000 m' Ir 

1I v.v.o. 1I 

I 

1 l 
1.000-2.000 )§.OOO- 5.000 I r 5.000- 10.000) I 
rrNv.o. m'v.v.o. I1 m'v.v.o. I1 

1 
> 10.000m' ) 

v.v.o. 

'------' 

'\ 

rC--] perkm7 

H 500-1 .000 .......... "., 
Ion' 

-1 ,--,-J lid_por 
Ion' 

-1 1.500 - 2.500 I lIdre:::, por 

j > 2.500 I _ ..... "., 

l Ol 
km' 



Vi L bEp"aJt de waalde? 

Bijlage 6 Voorbeeld ingevuld DuPont schema 

DuPont schema voor kwantitatief onderzoek: Waardering in Zwolle in 2006 

f , 
CD Netto aanvangsrendement waarderingsmethode: kwantitatieve 

I 
NAR=6,2% 

I objectgegevens 

I 
~ ~ 

€311.000 1 € 5.025.298 

, 
I

1 

€ 4.782.015 - €O,OO 1+ 11 • 243.283 - €O,OO 

I 

0° 3

0 , , . 
€ 34.000 - € 345.000 

" " I( <16,91 
2.840m2 

X B.v.O. 

1 

~~x 

o Meso: locatiegegevens 

Typegobled 

Rijlage 6 

I 
-.! -.i 

€4.465.000 X (1+ ( 7,1% 

• ~ 

- €404.000 1(1 + ( 7% 

• 1 
2.010 m2 

)X € 201,00 v.v.o. 

Locatie 
(polIcodenIveau) 

FunCUOnol.e. 

~ 

~0 0 

Infrall_uur 

) 

t 

A 
9,34 jaar ) 

I 

! 
9,34 jaar X 1 huurder) 

G 
o 
o 
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o Macro-economische gegevens 

opslagen 

+ 

/0 Micro: objectgegevens 

801 lOl 
T T t t 

J 

D- BouwjUr I-

0 Gemiddelde 

"' ... -looptijd huur-
conl_en 

l }-- Type gebouw I-

( }-- I 
> Sjoor 

l ~Iononl ) 

_._~. 

I 

~ 
., 

G_ 

GrooUekllase 

I 

Meso: regionale gegevens 

Regio 

51.2 % 

.... 

.... 

r-
f-

r-

r+ 

1 

S\edeI~eId 
(postcode

"""'ou) 

13,2 % 

Vertluu(-
baorheld 

Vel1<oop-
bil_meid 

e_held 

Ondolhoud&-
lIuI 

Locatlo 

Objecl 

I 

111 1 DOOI '~-'~ 10 J 
m v.v.o. 

, 

.f Redelijk tot I 

l goed I 

( 
Goed 

1 l 

8 
.f Goed 

l 

8 
·8 

J 
./ 



Bijlage 7 Rekenmethode NAR van ROZ/IPD 

VOORBEELD BAR/NAR TAXATIE 

1 Algemene gegevens 

Naam deelnemer '" 
Deelneme" s object referentie nummer 
Object naam 
Plaatsnaam 
Straatnaam en huisnummer 
Postcode 

2 Berekening 

R2 

a aantal m2 huur I m2 aantal Units huur I umt Bruto markthuurwaarde 
o Wlnkels (n",,,,~_ tp "' I"' .. _ hMl ...... / 

Kantoren 
o 

1(lOO 
o 

UlO 200000 

b 

c 

Woningen 
Bedrijfsruimten 
Overig 

Totale Bruto Markthuurwaarde ' 

af: vaste lasten (o,a. lokale heffingen waaronder o.z.b , erfpachlscanon, verz.ekerlngspremies) 
af: beheerkosten (objectbeheerskosten. verhuurkosten. huurdersmutaüekoslen) 
af: onderhoudskosten 
af: overige kosten (0 a. niet verhaalbare servicekosten, oninbare huren) 

Totale exploitaUekosten: 

Als % v d bruto markthuurwaarde 

Netto opbrengsten. 

Kapitaliseren legen een netto }'leid van 

Gekapitaliseerde netto huur: 

d COfrectieposten 

bijl af: 

af' 

af: 

af: 

af' 

af' 

Huidige contracthuur 
Bruto Markthuurwaarde 
verschn 

Dlsoontenngsvoet: 
resterende looptijd huurconlracten In jaren (max 5): 

2007 
Cor"ftante waarde huurverschIl : -116.822 

leegstand (nominaal) 
contante waarde leegstand 0 
Toekomstige alkoop erfpacht 
contante waarde afkoop erfpaCht 0 
Kapltaalsïnveslerlngen 
contante waarde kaoltaalsinvesl 0 
Overige posten , 
contane waarde overige p.osten 0 

2008 2009 2010 
-109 180 -102.037 -95.362 

0 o- ~ 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Totaa l van oorrecties: 

Waarde (vrij op naam): 

Kopers kosten: 

Waarde (kosten koper) 

Afgerond' 

2011 
-89.123 

0 

0 

0 

0 

7,00% 

. 10 6 

o 
o 
o 

200.000 

20.000 

10,0% 

3.600.000 

·512525 

-7.629 

0 

0 

0 

-520.154 

3.079,846 

201485 

2.878.361 

2.878.000 

Toelichting 

Taxalte 

Aantal m2 c q units op 
basis van werkelijkheid, 
huur I m2 en huur I unit 
op basis van inschalling 

Kosten op basis van 
Inschalling (b v. ken
getallen), of werkelijk 
(b,v OZS) 

Inschatting o.b.v market 
evldence 

Inschatt ng 
Werkelijkheid 

Werkelijkheid 

Inschatting 

Inscl1atting 

Inschalling 

Inschatting 
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Bijlage 8 Verschil B.V.O. en V.V.O. - NEN 2580 

3.6 Ovelbouwde ter)'ainoppervlakte 

B12.19 
NEN 258D:1997 

Normtekst 

De overbouwda terreinoppervlakte Is de som van de oppervlakten van de delen van een fjebouw, die zich geheel boven 
het nivèau van hat maaiveld bevinden en daar niet mee .gelijk liggen, voor zover deze oppervlakte binnen de terrein
oppervlakte is gelegen. 
aiJ de bepaling van de overbouwda terreinoppervlakte wordt niet meegerekend: 
- een ondergeschikt bouwdeel, waarvan de verticale projectie op het horizontale vlak kleiner Is dan 4 m2; 
.- een uilkragend constructiedeel, waervs.n de br~edte van de yerticaltt projectie op het horlzontjlle vlak kleiner is dan 
. . pflielljk is .&.8n de helft vande r\e~o-hoogte erohd~r of .kleiner .Isdan Ö,75·1Jl. . ' .. . .. . 

3.6 Onderbouwde terrelrioppe~lakte 
De onderbouwde terreinoppervlakte Is de som van de oppervlakten van de delen van een gebouw, die zich geheel on·der 
het niveau van het maaiveld bevinden en daar niet mee gelijk liggen of erbove!, uitsteken, voor zover deze oppervlakte 
bh,"en de terreinoppervlakte Is gelegen. 
BIJ de bepalIng .van de onderbouwde terreinoppervlakte wordt niet meegerekend: 
- een ondergeschikt bouwdeal, waarvan de verticale projectie op hat horizontale vlak kleiner is dan 4 mZ; 
- een uitkragend constructiedeel, waarvan de braedte van de verticele projectie op het horizontale vlak kl.einer is dan 
~5m . 

4 Vloeroppervlakten 

4.1 Algemeen 

De oppervlakte van een vloer moet worden bepaald als de oppervlakte van de verticale projectie op het horizontale vlak. 
Vloeroppervlakten moeten in vierkante meter (mZ) worden uitgadrukt_ . . 

Ijlage 8 

4.2 Bruto-vloeroppervla.kte 

42. 1 B~g;nsal 

De bruto-vloeroppervlaktà van een ruimte of van een groep van ruimten is de opparvlakte, gemeten op vloernlveau 
l8!lgs de buitenomtre~ van da opgaande schelqlngsconstructias, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten 
omhullen. .. . . , . . . . . 
Ter aanvulling 'op het bovenstaande geldt het volgende: 
- indien een binnenruimte 8an een andere binnenruim~ grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetref

fende scheidingsconstructie; 
- indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheid ings-

constructie volledig worden toegerekend aan de bruto-vloeroppervlakte van de binnenruimte. 

De bruto-vloeroppervlakte van aan overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk omsloten 
is en daerdoor geen vaste bliÎlenbegrenzlng heeft. Is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, 
ongeacht de vloerconS'lrui:tie of de wijze van verherdlng. 

~ e be alin van de bruto-vloerci pervlekte wordt niet mee erekend een schalmgat ofBen vide, Indien de oppervlakte 
er IS an m. -... 

eu de bepaling yan de grenslijn, moet een incidentele nis of uitspD2ing en een incidenteel ultsJlringend bouwdeel wor-
den genegeerd, indien be! grondvlak daarvan kleiner i~ dan 0,5 m . . . 

Voor de bepaling van de bruto-vloeroppervlakte geldt het gestelde onder 4.1. 

4.2.2 Bruto-vloafoppervlakte VBn eim gebouW' . 
De bruto'vloeroppervla~e vim een gebouw is p~ ' som van de volgen~ '4.2.1 bepe'alde bru\o-vloeroppervlakten va~ alle 
tot het gebouw behorende binnenruimten_ .. 
Bovendien moet tol de bruto-yloeroooervlakte var; I8n' g'ebèiuj,y worden gerekend: 

eoerviakte van een tra at een liftschacht e le'i in hh" 

4.2.3 Bruto-vloeroppervlskte van overdekte gebouwgabonden buitenruimten van een gebouw 
De bruto-vloeroppervlakte van de overdekte gebouwgebonden buitenruimten van een gebouw is de som van de vol
gens 4.2_' bepaalde bruto-vloeroppervlakten van alle tot.hetgebouw behorende overdekte gebouwgebonden buiten-
ruimten. . 

Open brand- ofvluchtt[Jppen aan de bujtenzlldavan het gebovwmpeten bil da bepaling yan de bruto-yloeroppervlakte 
van gebouwaebonden buitenruimten niet worden meegerekend, 

4.2.4 Bruto-vloeroppervlakte vsn niet-i:>verdekte gabouwgebondenbuitenrulmtan-ysn.een.gebcuw. __ _ 
De bruto-vloeroppervlakte van de niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten van een gebouw is de som van de 
volgens 4.2_' bepaalde bruto-vloeroppervlakten vlln alle tot het gebouw behorende niet-overdekte gebouwgebonden 
buitenruimten_ 

Open brand- of vluchttrappen aan de buitenz.ijde van het gebouw moeten biJ de bepaling van de bruto-vloeroppervlakte 
van gabouwg.ebondan buitenruimten niet worden meegereke.nd. 
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Blz. 20 
NEN 2680:1997 
Toelichting 

. --._'_-_'- ...• _- ._---_ . .. _--- .. -.. _-----
4.3.1 Tot de begrenzende scheldlng""onstructi ... worden bijvoorbeeld gerekend dragend e 

wenden, scheldingswllnden, borstweringen. mlar ook in de ruimte inspringende en tot de 
vloer doorlopende vast'e bouwkundige elementen" zoals schoorsteensloeien. Treppen 
worden niet buçhouwd ola achoidingst:Onstr"cties. Een constructieve vloer onder een 
trap wordt tot de neno-vlooroppervlal<te gerekend, tenzij de netto-hoogte minder I. dan 
I,Sm. . 

De vloeroppervlakte di. wordt Ingenomen <joor bouwdelen, die tot d. inbouw ol inrichting 
moeten worden gerekend, wordt volledig opgenomen In de neno·vloerowervlilkte. Het 
kan dan gaan om .pIjvoorbeeld: leidingen, radiatoren.en IInder~ vel"Vlllrmirigs\iëheinen. 
plinten, lIanrechten, kastenwandèn. vouwwanden enz.. . . .... . 

. De in figuur 12 aang.gè"en meetl iJn .is dan mutg/IVend voor het bepalen VBo' de nettO
vloeroppervlakte. 

Aguur 12: Voorb",!lden VBn meetl ijnen bij varwarmingslit:homen 

Een neno-hoogte kleiner dan 1,5 m, komt vooral voor onder trappen en in ruimten met een 
schuin dak. De ' •• l$\genQemda s!luatlel$ in figuur 13 weergegeven. 

B 

- _ . . - _. . - . .. . .. . . a ., d~el van de vloeropper,vlakte 
. --- ~- --_._-. - --_ .. _---- .'---- --.--------- ... .. . - . d;Ît"fot ' ilë niMo-vlcïeropperviaktë 

wordt gerekend, 

-_."._------- - --------- - ---

, ... - --.- ----'-...:.......,'---
F1gu.U! 13: V~orbeeld van een ruimte met aen achuin dak : 

. -: ::-==:--: -;~ .-..-;-: ;:"': ::-:-:::;-:--- ...... _. 

• IOB- Bijlage 8 
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4.3 Netto-vloeroppervlakte 

4'.3.1 Beginsel. . . .. ' . 

Bil. 21 
NEN 2SS0:1997 

Normtekst 

De netto-vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte. gemiien op vloernlveau. ~ 
sen de besrenzende opgaande scheidingsconstructjes VBO de .aUpnderJjJke rUimten 

'De netto-vloeroppervlakte van een overdekte gebouwgebonden bultenn~imte, die niet of slechts gedeeltelijk is omslo
. ten en daardoor geen vaste bultenomgrelUing heeft, isgelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel . 
. ongeacht de vloerc(;>nstro~!ie of de' wijze van verherding. . ',' .. ' 

B'iJ de bep~li~g ve~ de netto-vIger~ppe~laktew~~dt~";'eegerekenp: . 
M' ee.n schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarván groter Is dan 4 m~; 

de oppervlakte van delen van vloeren, waaï"bOven de netto-hoo a kleiner is da 1 6 

BiJlage 8 

_ . een vn aan e 0 om 0 'een Vr staan e ra en e wan sc - indl r .dan 0,5 m2 ; 

~ e opperv akte van een vr staan . niet-toe ankelljke leidjngschacht indien het grondvlak daarvan groter is dan 

~'-
Bij de bepaling van'de grenslijn, moet een incidentele nis of uitsparing en een Incidenteel uitspringend bouwdeefwor
den genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0 5 m2 

Voor de bepaling van de netto-vlgeroppervlekte ge.ldt het gestelde onder 4.1. 

4.3.2 Nerto-v/oaroppervlakte Vsn eSIT gebouw 
De netto-vloeroppervlekte van een gebouw is de som van de volgenB 4 .3~ 1 bepaalde netto-vloeroppervlakten van alle 
tot het gebouw behorende binnenruimten.' . 

De oppervlakte van een trapgat. een liftschacht en een toegankelijke leidingschacht moet op elke bouwlaag tot de netto- . 
vloeroppervlakte van een gebouw worden gerekend. 

4.3.3 Netto-vloeroppervlakte vsn overdekte gebouwgebonden buitenruimten van een gebouw 
De netto-vloeroppervlakte van de overdekte gebouwgebonden buitenruimten van een gebouw is de som van de volgens 
4.3.1 bepaalde netto-vloeroppervlekten van alle tot het gebouw behorende overd'lkte gebouwgebonden buitenruimten. 

lOpen bra~d- ofvluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw moeten bij de bepaling van de n~tto-v1oeroppervlakte 
van gebouwgebonden buitenruimten niet worden meegerekend. .. 

4.3.4 ' Nerto-yloeroppèrvlBkte van' nlef-overdekte gebouwgebonden buiisl)fvimten 'villi een Bebouw -
De netto:vloeroppervlakte ven de niet-overdekte gebouwgeboilden buitenruimten van een gebo~w rs·de .som van de 
volgens 4.3.1 bepealde netto-vloeroppervlakten van alle tot het gebouw behorende niet-overdekte gebouwgebonden 
buitenruimten. 

lOpen brand- ofvluchttrappen aan de buitenzijde ven het gebo'uw moeten bij de bepaling van de netto-vloeroppervlakte 
van gebouwgebonden buitenruimten niet worden meegerekend. 

- 109 -



Wal bepaa lt de waMde7-

Bijlage 9 Macro-economische factoren: gebruikte data 

Jaarlijkse relatieve verandering Bruto Binnenlands Product en werkgelegenheid: 

BBP Werkgelegenheid 
2000 394% 2,62% 
2001 1,93% 2,28% 
2002 008% 0,46% 
2003 0,34% -0,43% 
2004 195% -1,69% 
2005 1,53% 0,00% 
2006 314% 3,41% 
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Bijlage 10 Theorie statistische analyse 

Normale verdeling 
De output van het model is het NAR. Voor het uitvoeren van de analyse is het noodzakelijk 

om te weten of de waarden op een normale manier verdeeld zijn. Het type verdeling, in dit 

geval een normale verdeling, is een uitspraak over de spreiding van de outputwaarden. De 

waarden verzamelen zich rond een bepaald gemiddelde. Hoe meer een outputwaarde af

wijkt van dat gemiddelde, hoe minder die outputwaarde zal voorkomen. Het verloop van 

het aantal waarnemingen, de verdeling, is parabolisch voor een normale verdeling . Figuur 

B1 laat zien dat binnen het parabolische verloop ook weer variatie bestaat. 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 
-5 -4 -3 -2 - I 0 2 3 4 

Figuur Bl ; Verschillende vormen van een normale verdeling 

De analyses worden uitgevoerd op grond van een normaal verdeelde outputvariabele. 

Wanneer de output niet normaal verdeeld is of op zijn minst niet een aantal karakteristie

ken vertoont van een normale verdeling, kunnen verkeerde conclusies verbonden worden 

aan de uitkomsten van de verdere analyse. 

De bepaling van een normale verdeling kan op een aantal manieren [Montgomery et al, 

2001] : 

• Aflezen aan de hand van een histogram: de waarden laten een parabolisch verloop 

zien . De hoogte van een staaf geeft aan hoe vaak een bepaalde waarde of een be

paalde range aan waarden voorkomt. Als voorbeeld van een histogram is in figuur 

B2 de verdeling van de exploitatielasten per m 2 weergegeven. Op basis van de fi

guur kan men normaliteit in twijfel trekken, aangezien de geprojecteerde paraboli

sche lijn niet goed wordt gevolgd. 
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• 

la 15 :ro 25 3(J 

exploItatIelasten per m2 

Figuur 82: Histogram van de variabele 'exploitatielasten per m 2 ' 

Ue:;m=1:', 
90616598194016 

2B?!*B~~B65462a 
N=1510 

• Aflezen aan de hand van een Q-Q plot: de waarden moeten zoveel mogelijk langs 

de geprojecteerde rechte lijn liggen. In figuur B3 is een Q-Q plot gemaakt van de 

huurwaarde per m 2
• De waarden liggen deels langs de rechte lijn, alleen de extre

me waarden laten een afwijking zien. Normaliteit is op grond van deze figuur twij

felachtig. 

Normal Q-Q Plot of Huurwaarde per m2 
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Observed Value 
Figuur 83: Q-Q plot van de variabele 'huurwaarde per m 2

' 

• Aflezen aan de hand van een boxplot: de figuur is symmetrisch en de vier kwarten 

van het boxplot hebben een gelijke grootte bij een normale verdeling. Als voor

beeld van een boxplot is in figuur B4 de variabele 'Euribor' weergegeven. Op basis 

van deze plot zou men concluderen dat de Euribor rentestanden binnen de databa

se niet normaal verdeeld zijn, omdat de figuur niet symmetrisch is. 

',0 

Figuur 84: 8oxplot van de variabele 'Euribor' '" I L----------------r--------------~ 
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• Waarden van formele toetsen: met SPSS kunnen twee formele testen van normali

teit worden uitgevoerd. Deze testen bepalen op 95% nauwkeurig of de waarden 

normaal verdeeld zijn. Hiervoor test SPSS twee hypothesen, te weten: 

o HO: de populatie is wel normaal verdeeld 

o Hl : de populatie is niet normaal verdeeld 

Men kijkt naar de mate van sign ificantie. Wanneer de waarde 5ig. (significant ie) 

lager is dan 0,05 (de grens van 0,05 houdt verband met de 95% betrouwbaar

heid), wordt HO verworpen en geldt automatisch Hl. In figuur B5 is een voorbeeld 

van deze toetsen voor de variabele 'huurwaarde per m 2
' weergegeven. 

Huurwaarde per m2 

Sig. in beide testen <0.05 ~ De populatie van 'Huurwaarde per 
m2' is niet normaal verdeeld. 

Tests of Normality 

KolmoQorov-S jIIIII"OV .......... Shapiro-W i ~ 

Statistic I df r Sig . ~a tistic J df r Sig . 
,105 I 151 a.. ,000 J ,883 I 15 1 a.. ,000 

a . . . 
LIllIefors Significa nce CorrectIon 

SPSS output tabel 

Figuur 85: de twee formele toetsen van normaliteit toegepast op de variabele 'huurwaarde per m 2
' 

) 

Variantieanalyse 
Met deze methode kunnen de nominale en ordinale variabelen getoetst worden op hun in

vloed op de waarde . De term ANOVA is een afkorting voor het Engelse 'a na lysis of varian

ce', ofwel variantieanalyse. Deze statistische analysemethode maakt het mogelijk om de 

verschillen tussen meerdere groepen van één variabele in kaart te brengen. De groepen 

worden gevormd door de indeling van de nominale en ordinale variabelen . De methode 

onderzoekt of een significant verschil bestaat tussen de gemiddelden van twee of meer 

populaties. Wanneer bijvoorbeeld de variabele verkoopbaarheid onderzocht wordt, zoals dit 

in figuur B6 schematisch gedaan is, is het uitgangspunt de onderverdeling in zes catego

rieën. Hierdoor is sprake van zes populaties met zes gemiddelden . Bij de statistische ana

lyse met SPSS wordt op een betrouwbaarheidsniveau van 95% getoetst op twee hypothe

sen: 

HO: de gemiddelden van de groepen verschillen niet van elkaar 

Hl: de gemiddelden van de groepen verschillen wel van elkaar 

In de output van SPSS is de waarde 5ig., een afkorting voor significantie, doorslaggevend. 

Een waarde groter dan 0,05 betekent dat hypothese HO waar is, de gemiddelden van de 

groepen zijn niet significant verschillend . Een waarde kleiner dan 0,05 betekent dat de 

gemiddelden wél significant verschillend zijn. 
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I Ver1<oopbaameid I 
I 

! ! ! ! .~ ! 
I Goed I I Redelijk tol goed I Redelijk 

11 
Malig tot redelijk 

I 
Matig 

I1 
SIed1t I 

Test van 2 hypothesen: 
HO: de gemiddelden van de groepen verschillen niet van elkaar 
H1 : de gemiddelden van de groepen verschillen wel van elkaar 

sig.: Significantie, feiteliJke output voor dit 

ANOVA r onderzoek 

NAR sig. < 0,05: HO verwerpen, het gemiddelde van de 

...ltr... 
groepen verschilt van elkaar 

Sum ol 
Squares dl Mean Square F ~ SiQ. ~ sig. > 0,06: HO niet verwerpen, het gemiddelde van 

Between G roups .028 5 ,006 195,85 \ , o~ " 
de groepen verschilt niet algnlncant van etkaar 

Within Groups ,044 1505 ,000 - (omslagpunt 0,05 is afkomstig IIIln de 95% 
Total ,072 1510 l>etrouwbaarlleid) 

SPSS output tabel 

Figuur 86: ANOVA-analyse van de variabele verkoopbaarheid. 

De mate van significantie wordt bepaald door twee elementen: 

• De spreiding van de waarden binnen één groep of categorie 

• Het verschil in gemiddelde tussen de groepen of categorieën 

Deze ANOVA-methode is in figuur B6 grafisch weergegeven en uitgewerkt voor het voor

beeld van de variabele verkoopbaarheid . Wanneer de uitkomst van een analyse is, dat de 

populatiegemiddelden van elkaar verschillen, dan kan men de variabele aanmerken als 

waardebepalend, De categorie of groep, waarin een object geplaatst wordt, geeft immers 

een andere (gemiddelde) output dan de andere categorieën, 

Enkelvoudige lineaire regressie 
Bij regressie wordt gekeken naar een verband tussen twee of meer variabelen. Bij enkel

voudige lineaire regressie draait het om het rechtlijnige verband tussen twee variabelen, 

Allereerst zal men kijken of een duidelijk verband aanwijsbaar is tussen twee variabelen, 

Wanneer de noodzaak bestaat om het enkelvoudige regressiemodel uit te breiden, omdat 

in eerste instantie geen duidelijk aanwijsbare verbanden gevonden kunnen worden, zal 

worden gekeken naar meervoudige regressie. 

In eerste instantie zal worden gezocht naar lineaire verbanden tussen de afhankelijke vari

abele NAR en een tweede, onafhankelijke variabele: de voorspellende variabele, Bij lineai

re regressie wordt het verband tussen beide factoren theoretisch omschreven als [Mont

gomery et al, 2001] : 

Y = respons, de afhankelijke variabele (het NAR) 

~o = een constante 

~ 1 = de richtingscoëfficiënt van de lijn 

Xl = predictor, de voorspellende variabele 

E = de ruis 

Lineaire regressie kijkt naar de mate waarin de punten van de twee variabelen, de respons 

en de predictor, langs of op een rechte lijn liggen. Wanneer de waarden precies op de lijn 
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liggen, is de 'model fit' ideaal . Wanneer de punten minder goed op de lijn liggen, spreekt 

men van een mindere mate van regressie, en daarmee van een zwakker verband. De mate 

van regressie wordt uitgedrukt in een cijfer, de determinatiecoëfficiënt. In de output van 

SPSS is deze determinatiecoëfficiënt terug te vinden als 'R square', ofwel R2
. Deze waarde 

ligt altijd tussen 0 en 1. Een waarde van 1 betekent een maximale 'fit', een waarde van 0 

betekent geen 'fit'. Kortom, een hoge determinatiecoëfficiënt betekent een goed verband 

tussen het NAR en de geanalyseerde variabele. Een lage waarde van R2 kan aanleiding ge

ven om het regressiemodel uit te breiden tot een multivariabele regressie, waarbij het ver

band van meerdere variabelen tegelijk wordt getoetst. Een voorbeeld van een resultaat 

van een analyse met SPSS is opgenomen in figuur B7. Aan de hand van een zogenaamd 

scatterplot kan een indruk worden verkregen van de mate waarin twee variabelen verband 

met elkaar houden. Een voorbeeld van een scatterplot tussen het netto aanvangsrende

ment en de exploitatielasten per m 2
, is opgenomen als figuur B8. 

SPSS output regressie 

Model R 
,378 

Model fit: 0,143 

Std. Error of 
the Estimate 

,0067349 

Figuur 87: Voorbeeld SPSS output van het verband tussen NAR en exploitatielasten voor de hele database 
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Figuur 88: Scatterplot NAR en exploitatielasten 

Meervoudige lineaire regressie 

De methode van multivariabele regressie onderzoekt het verband tussen meerdere input

variabelen en één outputvariabele. Het doel van multivariabele regressie is het vinden van 

een groter verband tussen variabelen. Door een combinatie van variabelen in te zetten in 

het regressiemodel onderzoekt men of meer samenhang bestaat dan wanneer de variabe

len los worden beschouwd. De theorie is grotendeels gelijk aan enkelvoudige regressie, 
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met dien verstande dat een omschrijving in formulevorm er nu als volgt uitziet [Montgo

mery et al, 2001]: 

Y = respons, de afhankelijke variabele (het NAR) 

~o = een constante 

~l = de richtingscoëfficiënt veroorzaakt door variabele 1 

Xl = voorspellende variabele 1 

~ 2 = de richtingscoëfficiënt veroorzaakt door variabele 2 

X2 = voorspellende variabele 2 

~n = de richtingscoëfficiënt veroorzaakt door een volgende variabele n 

Xn = een volgende voorspellende variabele n 

E = de ruis 

Net als bij enkelvoudige lineaire regressie is de determinatiecoëfficiënt (R2
) bepalend voor 

de mate waarin variabelen verband met elkaar houden. 
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Bijlage 11 Waardeprofielen meervoudige regressie 

profielen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

..... N "" (ij (ij (ij 
<IJ <IJ <IJ 
ï:l "ü "ü 

.r:. c c c -;;; 
u - '" '" '" '" lil (ij C C C 0 - c 
"Ë '" ..... N <IJ 0= IC IC '- '" 0 

'" :;:,. :;:,. :;:,. u '" "", C <IJ <IJ "ü '" c 0 0 :,:; :,:; c u u u E "~ ~ c 

'" '" '" '" 
<IJ <IJ <IJ 

0 B B B -.... Ol :::, 
(ij u ~ 

u u c (ij 
'P ïii 0 0 0= 0 0 0 ! <IJ 
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u 

'" c '" u B u B :g u u u c '" S type variabele Ir:: E ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0= E 
financieel waarde per m ' x x x x x 

huurwaarde per m' x x x x x 
actuele huur per m' x x x x x 
exploitatielasten per m' x x x x x 
verhouding HO / HW x x x x x 

macro werkgelegenheid x x x 
BBP x x x 
Euribor x x x 
inflatie x x x 

regionaal stedelijkheid x x x x 
leegstand x x x x 
marktratio x x x x 

locatie type gebied x x x x x x x x 
functionaliteit x x x x x x x x 
infrastructuur x x x x x x x x 

object verhuurbaarheid x 
verkoopbaarheid x 
courantheid x x x x x 
locatie x 
object x 
onderhoudsstaat x x x 
resterende contractduur x x x 
single / multi tenant x x x 
% van WO verhuurd x x x 
grootteklasse x x x 
klasse bouwjaar x x x x 

aantal variabelen per profiel 6 4 3 3 11 6 7 7 8 8 8 7 9 7 8 
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Bijlage 12 Resultaten normaliteitstoets en variatieanalyse 

Normaliteitstoets 
Onderstaande figuren en tabel tonen de resultaten van een analyse van normaliteit van 

het NAR. 

Normal Q-Q Plot of NAR 
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Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
NAR ,114 1512 ,000 ,948 1512 ,000 

De drie figuren laten een gevarieerd beeld zien. Het histogram links heeft een redelijk pa

rabolisch verloop, al zijn de waarnemingen rond het gemiddelde duidelijk talrijker dan een 

normale verdeling. De box plot rechts is goed symmetrisch, veel beter dan het voorbeeld 

uit de theorie van bijlage 10. Echter, een aantal extreme waarnemingen valt buiten de vier 

kwarten van het boxplot . Eenzelfde beeld geeft het Q-Q plot, waar tevens een paar extre

me waarden buiten het patroon vallen. 

Op basis van de formele testen in de tabel moet men concluderen dat het NAR niet nor

maal verdeeld is. Dit is af te lezen aan de waarde Sig.(significantie), die in beide gevallen 

0,000 laat noteren. Een waarde groter dan 0,05 zou wel een normale verdeling betekenen. 

Officieel is de outputvariabele dus niet normaal verdeeld. De vraag rijst nu: is een aanna

me van een normale verdeling te verdedigen? Op basis van de formele testen van de tabel 

in ieder geval niet, want daar zijn de cijfers keihard. Echter kan op basis van de figuren 

wel gesteld worden, dat het NAR kenmerken vertoont van een normale verdeling. Afgezien 

van de uitschieter naar boven rond het gemiddelde, lijkt het histogram toch op een norma

le verdeling te duiden. In het Q-Q plot en boxplot duiden de meeste waarnemingen op een 

normale verdeling . Een handvol uitschieters aan de beide uiteinden zijn verwaarloosbaar 

tegen een totaal van 1.512 waarnemingen. Hoewel van een normale verdeling formeel dus 

geen sprake is, zal voor het verloop van het onderzoek wel een normale verdeling van het 

netto aanvangsrendement worden aangenomen. Voor het uitvoeren van een variantieana

lyse is een feitelijke normale verdeling of een aanname daarvan noodzakelijk. 
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Variantieanalyse 
De resultaten van de analyse met SPSS zijn opgenomen in onderstaande tabel. De mate 

van significantie (Sig . In de tabel), is doorslaggevend . Alle geteste variabelen hebben een 

significantie van 0,000. Uit de waarde 0,000 kan men opmaken dat het gemiddelde van de 

groepen van een variabele significant van elkaar verschilt. Men kan dus stellen dat alle 

nominale en ordinale variabelen in potentie waardebepalend zijn. 

Sum of Squares Mean Square 
variantie tussen de groepen van ••.• Between groups'- Within groups df Between gNlUPS Within groups F Sill. 
Infrastructuur 0002 007 4 0003 0 11,968 0,000 
Grootteklasse 0004 0,068 5 0001 0 16,034 0000 
5tedell' kheld 0004 0,069 4 0001 0 19,322 0000 
Bruto Binnenlands Product 0006 0066 7 0,001 0 20258 0000 
WerkQeleoenheld 0005 0067 5 DOOI 0 24,382 0000 
Gem. resterende looptijd huurcontracten 0005 0063 3 0002 0 36,630 0000 
Type gebied 0004 0068 2 0002 0 40,668 0000 
Type Gebouw 0,003 0069 1 0003 0 54930 0000 
Onderhoudsstaat 0009 006 5 0002 0 56942 0000 
Functlona liteit 0003 0,069 1 0003 0 6084 0,000 
Bouwjaar 0012 0052 4 0003 0 79966 0000 
Verhuurbaarheid 0004 0,069 4 0001 0 84269 0,000 
Locatie 0017 0055 5 0003 0 96051 0,000 
Object 0015 0,057 4 0004 0 100406 0000 
Courantheld 0028 0044 5 0006 0 190,872 0,000 
Verkoopbaarheid 0028 0044 5 0006 0 195891 0000 

Het doel om met deze variantieanalyse een of meerdere variabelen uit te sluiten als waar

debepalend, is met de resultaten niet gehaald . De mate waarin een variabele waardebepa

lend is, kan maar beperkt met deze methode worden afgelezen. Een volgende stap in de 

analyse vormt de regressie, waarbij men kan meten in hoeverre variabelen verband hou

den met elkaar. 
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Bijlage 13 Resultaten enkelvoudige regressieanalyses 

Deze bijlage bestaat uit twee delen: 

Bijlage 13.1 Resultaten enkelvoudige regressie met NAR als afhankelijke variabele 

Bijlage 13.2 Resultaten controleanalyses met financiële variabelen 

De drie bladzijden met tabellen moeten als volgt gelezen worden: 

TUle 

De reeksen tabellen van elke pagina vormen een ranglijst van de waardebepalende facto

ren. De ranglijsten zijn samengesteld op basis van de hoogte van de determinatiecoëffici

enten (R2
) uit de regressieanalyses. De kleuren in de 'ranglijsttabellen' geven de hoogte 

van een bepaalde variabele op de ranglijst aan. 
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Bijlage 13.1 Resultaten enkelvoudige regressie met NAR als afhankelijke variabele 

RANGLIJST enkelvoudige regressie 
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regionaal stedellikheid 16 23 23 8 26 14 26 23 9 12 12 24- 24 10 :n 25 18 18 14 12 16 19 18 13 13 ZS 20 
leeastand 22 20 19 19 2S 24 10 21 18 21 15 20 2S 23 19 23 2S 21 24 20 22 23 22 23 17 22. 22 16 17 N 19 22 
marktratio ~. 18 26 18 21 20 25 26 2Z 17 24 10 26 21 2>4 26 23 19 21 21 20 18 20 24 z:z. 24 20 15 2S 23 24 21 

locatie tvoe aebied 12 8 16 25 13 17 23 18 13 .23.. 20 17 14 17 15 14 17 14 10 11 12 10 19 18 11 23 15 22 14 
functional iteit 15 24 18 23 9 10 24 11 15 18 18 8 18 8 18 16 13 17 16 8 17 13 13 14 13 19 19 17 20 17 22 19 
I nfrastructu ur 20 16 14 13 11 18 13 24 14 20 16 25 20 14 23 24 21 24 12 17 18 22 21 20 24 25 21 21 22 12 23 ZS 

object verhuurbaarheid 2 10 20 10 6 12 8 5 6 8 9 9 7 5 8 6 8 2 4 5 2 2 5 2 2 3 3 2 2: ·2 2 2 
verkooobaarheid 3 2 ~ 4 4 1 1 2 4 3 2 7 2 2 4 2 2 5 5 4 5 8 6 5 6 7 6 10 8 .S.- 7 7 
courantheld 4 7 3 5 3 3 3 3 3 2 3 6 3 1 2 3 4 4 2 2 ~ 3 4 1 1. 2 2 3 3 3 3 4 
locatie 6 4 7 11 12 19 4 7 5 5 8 ..S. 6 6 6 5 7 9 6 6 6 7 7 9 5 9 9 9 5 8 6 6 
ob1ect 7 5 5 3 7 4 7 8 10 9 5 19 5 9 5 7 5 6 9 9 7 5 8 7 7 5 5 S 10 6 5 8 
onderhoudsstaat 10 12 4 16 10 5 S 9 16 15 13 11 8 13 9 8 12 8 11 13 8 6 10 11 8 8 10 6 12 9 8 9 
resterende contractduur 11 11 9 9 8 7 9 13 26 16 10 3 10 19 11 11 6 16 20 24 11 12 12 12 15 10 11 11 9 11 11 11 
slnqle / multl tenant 13 21 15 20 16 6 11 15 _21 19 14 18 13 20 13 15 11 10 15 15 21 15 14 16 16 11 13 13 18 15 14 12 
% van WO verhuurd 14 14 22 14 17 8 16 14 23 11 11 16 15 18 16 13 14 22 23 23 15 14 16 10 19 12 12 7 16 16 12 15 
laroottek lasse 17 22 12 12 14 11 17 20 11 22 17 12 17 12 22 17 15 12 17 16 2 3 16 1.1 15 12 18 25 14 15 14 16 18 
klasse bouwjaar 25 9 10 26 22. 21 19 ZS 12 2S 19 13 19 11 10 21 22 20 19 14 19 21 24 17 21 14 14 20 13 18 15 17 

laantal entry 's 115121 

l1 tot 5 
6 tot 10 
11 tot 15 
16 tot 20 

12l.tot: ,,. 
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Wal bel aalt de waöllde? TUle 

RANGLIJST enkelvoudige regressie 
;---

f--- infrastructuur functionaliteit lorootteklasse klasse bouw 'aar resterende contractduur tv De ebouw courantheid 

lIJ 
1/1 
la .c 
!!! 
la 
'ti 
lIJ 
Qj 
.J: 

type variabele variabele 
lIJ 
Cl 

Ol 
C 

C Ol :;:; 

0 C 
Cl) ':; 

:;:; 0 ;: 'Ei '" ':;:; ..,Qj 
C tî ~ C C 0 :J IJl 

Ol ~ IJl 0. ...... Cl) 
Cl) 

1~ Ol o.C Ol ;: 'C o ,2 'C 
Qj 21 Cl) 0'" Cl) 

5i c ~ c ~ > 
~ V1 0 

Qj Qj 
Cl) 

Cl) C 
C 0 0 

B B 
C E 
.2 .2 
E 0 

c :; 0 
E E 

N 
NE N E 

NE E 0 
0 0 0 

0 0 0 0 NE 
0 ~ N 0 0 

0 '" LI'I ..-< 0 E ..-< , , , 0 

0 0 0 0 ~ 
0 0 0 0 0 
LI'I 0 

~ ~ ~ ..-< 
0 

V LI'I ..... '" LI'I " 

C 0 
Cl) \D 
"0 0 0 

cr> 
Cl) 

0 0 ro .... 
s::. 0 cr> cr> C 

E '" cr> ..-< '" , ..-< , "0 

0 0 ,:, 0 Q; 
0 cr> ro \D "0 
0 cr> cr> cr> :J 

'" ..-< ..-< ..-< 0 

~ ~ ~ ~ 

'" '" '" '" ,!!!, .!!!, !!!, ,!!!, 
..-< M \D \D 

V 
, 

M " ..... 

C C '" C '" 21 C 

21 
Cl) :;:; 01 :; C 
'iii E 

"0 P Cl) 

0 Cl) 

Ol "0 

E ~ 

~ ~ E 
- - Ol Ol 

.., 
"0 Cl) Cl) :;:; :;:; s::. 
Cl) "0 "0 '" '" 

u 
g, Cl) 

~ ~ E E Vi 

financieel waarde Der m2 1 ~ 1 lc 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 20 
huurwaarde Der m 2 5 4 4 4 3 3 4 4 2 2. 4 ~ 4 6 2 4 4 5 4 4 S 2 2 2 4 2 2 2 2. 4 12 
actuele huur per m2 8 7 9 5 S 9 8 6 7 9 8 7 7 7 5 5 6 10 9 10 7 7 7 8 8 7 4 3 5 10 9 
eXDloitatlelasten per m 2 9 12 11 10 13 7 9 12 4 7 9 11 13 .2c4. 6 14 13 16 7 9 11 8 5 6 10 3 :3 2.1 9 7 8 
verhoudino HO / HW 21 15 16 20 14 24 19 Z2 22 as 18 15 2 3 18 17 20 15 25 23 22 23 15 23 2S 18 19 23 18 12 24 11 

macro werkQeleQenheld l B ~ 13 14 8 19 16 16 20 12 19 16 14 ~ 24 18 19 19 12 20 24 20 9 15 17 6 10 15 7 8 Z3 
BBP 19 16 15 24 18 oU ...n 15 17 14 22 20 18 .21. 18 19 22 24 15 21 2.1 21 13 17 20 8 13 23 15 11 16 
Euribor _23 20 20 U 17 _22 ~- 17 2:1 22 2.4 .25 16 21 21 2.1 21 20 22 1.2 22 25 2 5 21 19 ~ 15 12 19 15 7 
inflatie 24 18 19 15 25 25 24 21 18 17 20 19 24 20 20 25 241 22 2 0 23 25 24 12 22 2l 5 6 9 23 3 10 

regionaal stedeliikheid 16 17 22 19 23 14 12 23 11 15 13 ,23 19 11 15 11 12 14 21 11 16 13 14 12 15 14 12 14 10 14 24 
leeQstand ~ 21 17 22 21 15 22 as 16 18 2S 22 20 16 19 n 21 H 13 2.4 20 t 9 18 2.1 23 4 9 10 24 25 5 
marktratio 26 19 25 Z3 20 23 25 18 19 21 U 24 22 25 22 22 20 21 18 25 14 23 21 24 25 11 18 19 22 12 6 

locatie type oebied 12 2!i 18 18 19 10 18 19 10 10 17 13 15 19 14 12 16 12 10 14 17 10 11 11 12 10 7 22 20 22 4 
functionaliteit 15 24 24 as 9 12 8 13 14 2J. 25 9 16 15 17 15 14 16 13 12 16 13 14 9 1.4 17 17 2! 17 
infrastructuur 20 

'" 
15 20 23 23 15 18 21 17 2S 16 18 23 -zs- 19 15 16 22 19 16 21 21 25 16 18 18 

object verhuurbaarheid 2 2 2 2 4 2 2 Z :5 4 2 3 2 2 4 Z Z 1 2 2 2 3 4 3 2 12 8 6 14 19 22 
verkoopbaarheid 3 8 7 8 7 6 6 8 9 6 5 5 9 12 8 9 7 4 8 6 4 6 8 7 5 23 25 1 6 21 17 3 
courantheid 4 3 3 3 2 4 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 :3 4 3 4 3 -;, -
locatie 6 9 5 7 6 ~ 5 9 6 5 6 9 8 14 10 8 8 9 5 5 8 5 6 S 7 13 5 8 11 :u 1 
obiect 7 5 6 6 11 8 7 ~. 12 8 7 6 5 4 9 6 5 6 6 7 6 9 10 9 6 2S 11 .4 .. 6 13 
onderhoudsstaat 10 6 8 9 12 11 10 7 14 11 10 8 6 .~ 13 7 10 7 11 8 9 11 15 10 9 22 16 5 3 5 14 
resterende contractduur 11 10 10 12 2.4- 13 11 10 15 20 11 10 11 8 7 13 9 8 16 14 11 15 22. 11 8 16 15 
sinole / multi tenant 13 14 12 11 16 18 14 14 ~ 16 16 14 17 10 12 24 14 13 17 17 19 18 19 16 17 20 2 5 20 .ltS 
% van WO verhuurd 14 11 23 17 10 16 17 11 24 24 1.2 12 10 15 11 10 11 11 _2.4 15 12 14 17 18 13 18 20 c~ 6 13 -.2 

lorootteklasse 17 23 14 13 22 17 13 24 - =_ "'1 > 21 17 25 18 19 13 10 17 20 16 22. 20 24 13 13 9 19 
klasse bouwjaar 25 13 21 16 15 20 20 13 13 19 21 17 12 13 - 18 18 22 24 20 24 17 19 7 18 2 21 

laantal entry's 115121 

ltotS 
6 tot 10 
11 tot 15 
16 tot 20 
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Wèll'epa:lll de waarée 1 

Bijlage 13.2 Resultaten controleanalyses met financiële variabelen 

enkelvoudig 

RANGLIJST 

NAR waarde m' huurwaarde m 2 actuele huur m' exploitatielasten m' 

waarde Der m' ~ 
Gi 

huurwaarde Der m' 5 (I) 

'ü 
actuele huur per m' c 8 

'" 

-
1 
2 

1 

-
.~ 

2 
1 

-
2 
1 

:1 
c 

co:: exploitatIelasten per m' 9 3 3 3 .. 
verhouding HO I HW 21 22 20 8 25 
werkoeleQenheld 18 16 16 22 23 e BBP 19 u 

'" 
20 23 2S 18 

E Euribor 23 24 l4 21 20 
inflatie 24 21 2S 20 22 

'" stedellfkheld 16 '" 11 10 11 4 
c 
.§, leeQ stand 22 14 14 14 15 

~ marktratio 26 2S 21 23 16 

(I) tyoe Qebied 12 9 9 10 6 

~ functionaliteit 15 
u 

12 11 13 9 
.2 Infrastructuur 20 13 13 15 13 

verhuurbaarheid 2 5 7 6 11 
~ verkoopbaarheid 3 

:g courantheid 4 
7 

4 
6 

5 
7 

5 
7 

10 

locatie 6 6 4 4 5 
ob 'eet 7 8 8 9 14 

onderhoudsstaat 10 10 12 12 24 
resterende eontractduur 11 18 22 19 17 
single I multi tenant 13 17 18 18 21 
% van WO verhuurd 14 Z3 19 17 19 
qrootteklasse 17 15 15 16 12 
klasse bouwjaar iS 19 17 24 8 
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Wal l>epi,laJt de waarde? 

Bijlage 14 Resultaten meervoudige regressieanalyses 

Deze bijlage bestaat uit twee delen: 

Bijlage 14.1 Resultaten meervoudige regressie met NAR als afhankelijke variabele 

Bijlage 14.2 Resultaten controleanalyses van waardeprofielen 

De drie bladzijden met tabellen moeten als volgt gelezen worden: 

TUle 

De reeksen tabellen van elke pagina vormen een ranglijst van de waardeprofielen. De 

ranglijsten zijn samengesteld op basis van de hoogte van de determinatiecoëfficiënten (R2
) 

uit de regressieanalyses. De kleuren in de 'ranglijsttabellen' geven de hoogte van een be

paald waardeprofiel op de ranglijst aan. 
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Val bepaalt Cle W3iirde' 

Bijlage 14.1 Resultaten meervoudige regressie met NAR als atbankelijke variabele 

RANGLIJST multivariabele regressie 
r---
f--

Provincies 4 grote steden taxatiejaren stedelijkheid type çebied 

GI 
1/1 
ft! 
.0 
ft! ... 
ft! 
'0 
GI 
'ij 
.t:. 

Profielnummer QI 
Cl 

.... 
"0 C 

I\) C "0 

"0 
.0 ~ C 

C I\) - Qj ~ "0 "0 C Q) L- 0 
Q) c c I\) Ol Ol [0 I IJ) .... "0 "0 .c I\) 

I\) -c c L- I I .~ .c c I .... "0 ::l "0 "0 
C Vi Q) 

C .0 L- L- 'C U ~ I 

> "0 Q) "0 Q) Q) Qj 0 E 0 0 Q) 
L- Q) 

~ L- Q) 'C L- 0 0 6 .... Q) 

0 u:: u. (,!) (,!) ::J z z => N 

E E I\) Ol 
"0 I\) I\) 
L- "0 I\) .... 
Q) L- I .c .... Q) u 
IJ) .... c ~ 
~ 

..... 
0 Q) ...., 
0:: 0 => 

0 ..... N !"'l v Lf1 ID 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N 

,:,,: ....... 
Qj ,:,,: 
"0 ,:,,: ,:,,: ....... 
Q) ....... .... ....... 

Qj Qj ,:,,: 
IJ) 

Q) "0 
....... 

"0 -,:,,: "0 Q) Q) 
L- Q) 

Q) .... "0 Q) .... IJ) .... IJ) Q) .... IJ) 
.~ .... IJ) 

,:,,: Ol IJ) 
L- L- :;::; C 

.~ Q) Q) I\) .~ 
~ t: E c 

"0 "0 
Q) 

Q) 
:0 :0 Q) 

Q) 
Ol Ol C 

C 
~ Q) "0 

L- 0 Q) 
0 .... :0 .... c c I\) 

Q) 
I\) ,:,,: Ol 

,:,,: 
Ol Ol ,:,,: .;:: 

L- :;::; 
Q) Q) I\) 

t: E ~ 
1 4 4 4 4 4 5 4 5 6 4 4 4 3 5 3 3 2 4 8 5 8 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 
2 15 14 15 15 14 15 15 14 15 13 15 12 12 15 12 13 14 13 14 15 14 15 15 15 14 12 14 14 12 15 12 12 
3 14 15 14 13 15 14 13 15 13 14 13 15 15 14 15 15 15 15 15 14 15 14 14 13 15 15 15 13 14 14 14 14 
4 13 12 13 14 12 12 14 13 14 15 14 13 13 12 14 14 12 11 12 12 13 12 13 14 13 14 12 15 15 13 15 15 
5 8 8 6 5 9 7 6 7 7 6 8 8 7 6 7 7 8 6 7 7 2 6 8 6 7 6 8 7 7 7 7 7 
6 11 11 11 10 11 11 11 11 11 12 12 14 14 11 13 11 11 14 11 11 12 11 12 11 11 13 11 12 13 11 13 13 
7 10 9 10 11 10 10 9 9 9 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9 
8 9 10 8 9 8 8 8 8 10 10 9 9 8 8 9 8 7 9 9 10 1 7 9 9 8 9 10 9 10 9 9 10 
9 1 3 2 2 1 3 2 4 5 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 3 7 1 1 3 2 3 2 3 2 1 :3 1 
10 6 7 7 7 6 6 10 10 2 7 6 6 6 1 6 6 6 8 1 1 5 9 6 8 4 8 6 6 6 6 6 6 
11 5 1 5 6 5 1 5 J 8 5 5 5 5 10 5 5 5 5 4 8 9 5 5 2 1 5 5 5 1 5 5 4 
12 7 6 9 8 7 9 7 6 1 9 7 7 9 7 8 9 9 7 2 6 4 8 7 7 9 7 7 8 8 8 8 8 
13 2 2 3 1 2 4 3 2 .. 3 2 2 2 4 1 2 3 3 6 .. 1 2 2 1 3 2 3 1 4 3 2 2 
14 12 13 12 12 13 13 12 12 12 11 11 11 11 13 11 12 13 12 13 13 11 13 11 12 12 11 13 11 11 1 1 2 11 11 
15 3 5 1 3 3 2 1 1 3 2 1 1 4 3 4 4 4 1 5 2 6 3 4 4 6 1 1 2 3 2 1 5 

laantal entry's 115121 

ltotS 
6 tot 10 
11 tot 15 
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W"t bCDualt de -'laar de? TU le 

RANGLIJST multivariabele regressie -
- infrastructuur functionaliteit Igrootteklasse klasse bouwjaar resterende contractduur type gebouw courantheid 

Ol 
Q) 

:: 
ai 

GI 
11\ 
10 
.0 
10 .... 
10 
'ti 
GI 
Gi 
~ 

Profielnummer GI 
~ 

c Ol 
Ul C ...... :e c c 

0 c 0 ::> 
:;:; 0 :;:; Ui 
10 :;:; 10 ...., ...., c ...., 

10 Ul Ul ...., 0 
Ol è Ul ei Q) 
Q) 

:: ·u Ol 0. Ol 
L- ï: 0 ï: 

ai Q) Q) 0 Q) 

c ...., > c > 
Ul 

C 0 ~ 0 

-
ai Q) 

Q) 
Q) c c 0 0 B :;:; 
u E c 
::> ::> ...... ...... 
:e 0 
- c 
::> 0 
E E 

N 
N N E 

N E E a E a a a 
N a a a a a ~ E 

N 
a N a 

E ~ Lr) .-i a 
.-i , , , a 

a , a a a ~ 
a a a a a a 
Lr) 

~ ~ ~ 
.-i a 

V Lr) .-i N Lr) 11 

c a 
Q) \D 

""0 a a Cl> 
Q) .-i 

.r: a a CXl 
a Cl> Cl> c ...., N Cl> .-i 10 

0 .-i ""0 ...., , 
0 

, 
L-a a a Q) 

a Cl> CXl \D ""0 a Cl> Cl> Cl> ::> 
N .-i .-i .-i 0 

L- L- L- L-
10 10 10 10 
10 .~ .~ 10 . ....., . ....., 
.-i C"'1 \D \D 

V 
, , 

11 .-i C"'1 

.!!! :;:; 
Ol ::> c 
<ii E 

~ 
""0 . ....., 
Q) -
0 Q) 

Ol ""0 
Q) ...., L-

0 ...., ...., 
0 

~ ~ ...., 
. ....., . ....., 

Ol Ol 
""0 - ai Q) :;:; :;:; 
Q) ""0 ""0 10 10 g, Q) ~ E E L-

1 4 3 5 4 4 4 4 4 6 4 4 5 3 4- 3 3 4 6 5 7 5 3 3 3 4 4 5 3 4 4 
2 15 13 12 12 12 15 15 12 15 14 15 15 13 15 15 15 15 15 13 15 15 15 12 15 15 8 10 14 13 8 
3 14 14 14 14 15 14 14 14 14 15 14 14 15 14 14 14 13 14 15 13 13 14 15 14 14 12 15 13 14 13 
4 13 15 15 15 14 12 13 I 15 13 12 12 13 14 13 13 12 14 13 14 14 14 11 13 13 12 15 14 15 15 15 
5 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 6 8 6 8 8 7 7 1 6 6 6 7 8 8 8 7 9 6 7 10 
6 11 12 13 13 13 11 12 13 11 13 11 11 12 11 12 11 12 11 12 12 11 12 14 12 11 11 12 12 11 11 
7 10 10 10 7 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 8 10 10 9 9 9 9 10 14 13 10 12 9 
8 9 9 7 10 9 9 9 9 9 10 8 9 8 7 6 10 9 7 9 9 10 10 10 10 9 13 11 9 6 14 
9 1 2 4 3 2 1 2 2 3 3 2 4 2- 1 1 2 2 4 4 5 3 1 2 2 2 3 4 2 3 2 
10 6 6 6 6 6 7 6 6 1 7 7 6 9 5 7 6 6 5 3 1 7 6 7 7 6 9 6 7 8 12 
11 5 5 1 2 S 3 1 5 5 1 5 2 5 6 5 5 S- lO 1 2 2 4 5 S 5 5 1 5 5 5 
12 7 8 9 9 8 6 7 8 7 6 9 7 7 9 9 8 8 9 8 8 8 8 6 6 7 10 7 8 9 7 
13 2 4 2 1 1 2 3 3 4 2 1 J 1 2 2 1 3 3 2 4 4 2 1 1 3 1 2 1 1 1 
14 12 11 11 11 11 13 11 11 12 11 13 12 11 12 11 13 11 12 11 11 12 13 11 11 13 6 8 11 10 6 
15 3 1 3 5 3 5 5 1 2 5 3 1 4 3 4 4 1 2 7 3 1 5 4 4 1 2 3 4 2 3 

1 aantal entry's 115121 

IltotS 
6 tot 10 
11 tot 15 
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Wal bepaalt de waarClf. ' 

Bijlage 14.2 Resultaten controleanalyses van waardeprofielen 

PROFIEL NAR waarde m' huurwaarde m 2 actuele huur m' exploitatielasten m' 
1 4 2 3 3 4 
2 15 15 15 15 15 
3 14 14 14 14 14 
4 13 12 12 12 12 
5 8 9 10 8 10 
6 11 11 11 11 11 
7 10 10 8 9 7 
8 9 8 9 10 9 
9 l. 3 2 2 3 
10 6 6 7 7 6 
11 5 5 5 .5 1 
12 7 7 6 6 8 
13 2 1 1 2 
14 12 13 13 13 13 
15 3 4 4 4 5 
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Wal lJ panll JE waartle7 TUle 

Bijlage 15 Simulaties black box model 

Legenda bij de grafieken: 

... Werkelijke waarde I\lAR in de database 

o Geschatte waarde NAR door het black box model 

Wanneer rondjes en kruisjes precies op elkaar liggen, is sprake van een goede schatting. 

Hoe verder een rondje en kruisje op een verticale lijn van elkaar af liggen, des te groter de 

fout in de schatting. 

1 Variabelen 1-5 : 
type veHlabele variabele rangilJst gehele database delcrmlnatll1o lOl?'fflclenlen (1~ 1 ) 

financieel waarde per mI :& 0504 
oblect verhuurbaarheid :l 0,477 
object verkoopbaarheid 3 0,425 

ob'ect courantheid 4 0418 

financieel huurwaarde per m' 5 0367 

0.09 
~ o Ó 

0.08 
t °è~,,(1 * ~~t'''-9~!i;s,~ ~ ~ ~ 

0.07 ~. o(;. '<P '}IJ~~ 0 °eO \I<It~tt :t 
.. Ii * .. ~ o. 

0.06 () ... Z . ~ O~ "* 0 * * 
..-

0 
0.05 

0 20 40 60 80 100 120 

2 Variabelen 6-10: 
type v a ri a bel e variabele rangioJst gehele database d e t e rmlna tl ecoefflCl c nten CR }) 

object locatie 6 I 0220 
object object 7 o 211 
financieel actuele huur per m2 8 Q 193 
financieel exploitatielasten per m' 9 0143 
ob 'ect onderhoudsstaat 10 0136 

0.09 \..J 

r) Jj "-
0.08 ,., . ... 0 - ' . 0 ..-

~ *~"*~~t.:i~~IJ1. 
0.07 , ~ ~c* ~ ... O;/f(l# flC* ~\f 
0.06 

.... ~. ~ . ..-
..- ..-

0.05 
0 20 40 60 80 100 120 

3 Variabelen 11-15: 
type variabele variabe le ranglijst gehele database determl natf(~COCffICl c ntcn (R' ) 

object resterende contractduur 11 0062 
locatie type gebied 12 0039 
object single / multl tenant 13 0038 
ob'ect % van WO verhuurd 14 0037 

locatie functionaliteit 15 0036 
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0.09 

0.08 

0.07 

• 
0.06 • 
0.05 

0 20 40 60 80 100 120 

4 Variabelen 16-20 : 
type vanabele variabele ranglijst gehele database determlnatlecoefflClcntcn (R') 

regionaal stedelijkheid 16 0033 

ob 'ect grootteklasse 17 0029 

macro werkgelegenheid 18 0,020 

macro BBP 19 0012 

locatie Infrastructuur 20 0012 

0.09 

• • ... '" * ... 
0.08 * .~:~. "' .... O~ ..> ( :Kl . 0 

0.07 ~-o';;W~ * ~*. ~ ... ~ . ** • ... . • 0.06 • • • 
0.05 

0 20 40 60 80 100 120 

5 Variabelen 21-26: 
type vallabele vitrlclbel~ ranglijst gehele datO\b.1.sc determlnotlt-'l:oefflClenten (R') 

financieel verhouding HO / HW 2S 0005 

regionaal leegstand 22 0005 

macro Euribor 23 0005 

macro inflatie 24 0003 

ob 'ect klasse bouw 'aar :as 0003 
reg ionaal marktratio 26 0,000 

0.09 ... .. .... . • "* ...... ** I" * 0.08 * .... '* • It ...... ... _ ... * ... ....*.t .. , ~ * ... t'!.. 
0.07 * ** ... *"" **A.. "!'" 

...,.. 

"* ......... *l \*. • • * ** ... • 
0.06 • 

** • 
0.05 

0 20 40 60 80 100 120 

In de grafiek van groep 1 volgen de geschatte punten nog goed de werkelijke punten. Per 

grafiek wordt dit steeds minder. In de grafiek van groep 5 blijft alleen nog een horizontale 

lijn over. Op basis van deze (minst waardebepalende) factoren kan het model geen ver

banden vinden om tot een goede schatting van het NAR te komen. 
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