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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van het afstudeeronderzoek dat ik heb uitgevoerd ter afronding van de stu
die bouwkunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Al in een vroeg stadium van rnijn 
studie heb ik ervoor gekozen af te studeren bij de vakgroep BAUB, sectie Vastgoedbeheer. Het feit 
dat bij deze richting niet de bouwperiode, maar juist de gebruiksperiode centraal staat, sprak mij 
erg aan. Gedurende de gebruiksperiode is het gebouw aan veranderingen onderhevig wat leidt tot 
het aanpassen van het gebouw. De behoefte om grip te krijgen op de financiele consequenties van 
het aanpassen van gebouwen gedurende de levensduur, resulteerde uiteindelijk tot de formulering 
van mijn afstudeeropdracht. 
De verschillende visies die een bouwkundige en een belegger op deze financiele consequenties heb
ben, heeft geleid tot levendige discussies tijdens de begeleidingsuren. Tussen deze visies heb ik mijn 
eigen weg weten te vinden, waarvan dit verslag het resultaat is. 

Graag wil ik de heren Tempelmans Plat en Keeris bedanken voor de prettige samenwerking. 
Ook de heer Vissers wil ik bedanken voor zijn adviserende rol in het geheel. 
Tevens ben ik dank verschuldigd aan de heren Stokkermans, Knops en Dam van Kantoren Fonds 
Nederland B. V.. Zij hebben het voor mij mogelijk gemaakt de ontwikkelde theorie te toetsen aan 
de hand van een praktijkvoorbeeld. 

Sinds korte tijd ben ik werkzaam bij Ruijters Vastgoedmanagement B.V. te Maastricht. Op deze 
plaats wil ik de heer Nijsten, directeur van Ruijters Vastgoed Management, bedanken voor zijn 
interesse in mijn werk. Het feit dat ik al tijdens mijn afstudeerperiode heb kunnen proeven van de 
vastgoedbeheerpraktijk zorgde bij mij voor een extra motivatie. 
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Samenvatting 

De marktpositie van een kantoorpand dat bestemd is voor de verhuur, is geen statisch 
gegeven. Als gevolg: van veroudering zal een kantoorgebouw in de loop van de tijd aan 
concurrentie-kracht verliezen. Naast fysieke veroudering heeft ook functionele veroudering 
invloed op het verlies aan concurrentiekracht. Functionele veroudering is het gevolg van 
verandering van de vraag waaraan de aangeboden kantoorruimte na verloop van tijd niet 
meer voldoet. Op een markt met een overaanbod van kantoren kunnen oudere panden 
moeilijk concurreren met nieuwe panden die zijn afgestemd op de meest recente eisen. 
Dit onderzoek richt zich op aanpassing van het gebouw, ofwel upgrading, als altematief om 
het gebouw opnieuw in de markt te positioneren. Het pand wordt hierbij in functioneel, 
maar vooral in visueel opzicht aangepast aan de hedendaagse eisen. 

Gedurende de levensduur van een kantoorgebouw, kan een gebouw meerdere malen een 
upgrading ondergaan. Inzicht in de financiele consequenties die gepaard gaan met de 
upgrading ontbreekt vooralsnog. Toch is dit noodzakelijk om op het moment van aanpas
sing te kunnen vaststellen of het realistisch is dat de aanpassingskosten in de toekomst, 
door middel van huuropbrengsten en waarde-ontwikkeling van het pand kunnen worden 
terugverdiend. Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling: 

Hoe kunnen de financiele consequenties van het upgraden van kantoorgebouwen 
inzichtelijk worden gemaakt? 

Geprobeerd is door middel van de kostprijshuur-methode de financiele gevolgen van 
upgrading op korte termijn inzichtelijk te maken. De kostprijshuur drukt de referentie
waarde uit waarbij lagere, dan wel hogere netto inkomsten een verlies-, respectievelijk 
winstsituatie weergeven. Door middel van een rekenmodel wordt antwoord gegeven op de 
probleemstelling. Het rekenmodel kan dienen ter ondersteuning bij investeringsbeslissingen 
die een belegger op gebouwniveau moet nemen. 
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De doelstelling van het onderzoek luidt: 

Het ontwikkelen van een rekenmodel voor het bepalen van de kostprijshuur, ter 
ondersteuning van beslissingen omtrent het upgraden van kantoorgebouwen. 

Voordat de invloed van upgrading door middel van een rekenmodel kan worden weergege
ven, dient antv.·c.Jrd gegeven te warden op de vraag: "Wanneer en hoe wordt een kantoor
gebouw gedurende de Ievensduur aangepast?" In deel 1 van het onderzoek is een onder
bouwing gegeven van de momenten waarop redelijkerwijs een upgrading is te verwachten. 
Over de aanpassingen die een kantoorgebouw gedurende de levensduur ondergaat kunnen 
moeilijk algemene uitspraken worden gedaan. Deze dienen op gebouwniveau te worden 
bepaald. In het onderzoek is een methode ontwikkeld voor het aangeven van het belang 
van diverse gebouwprestaties voor verschillende type huurders. Om meer inzicht te krijgen 
in de toekomstige upgradings-activiteiten wordt een gedetailleerder onderzoek aanbevolen, 
waarbij de vraag naar (aanpasbare) gebouwprestaties voor verschillende type huurders in 
kaart wordt gebracht. Pas dan kunnen algemene uitspraken warden gedaan over ingrepen 
die bij een upgrading worden uitgevoerd. Hierop kunnen de upgradings-uitgaven worden 
afgestemd waarmee de belegger in de toekomst rekening dient te houden. 

De methode voor berekening van de kostprijshuur komt in deel 2 van het onderzoek 
uitgebreid aan de orde. De kostprijshuur kan als referentie dienen voor de markthuur. De 
gegeven markthuur dient hierbij hoger te zijn dan de kostprijshuur om de kosten van de 
geleverde gebouwprestaties te kunnen dekken. 
Daarnaast is aangetoond dat de kostprijshuur als referentie kan dienen voor het bepalen van 
de investeringsruimte nodig voor upgrading. De grootte van de investeringsruimte wordt 
bepaald door het verschil tussen de markthuur en de kostprijshuur van de bouwdelen die 
niet bij de upgrading zijn betrokken. De investeringsruimte is afhankelijk van de wijze van 
waarderen van de kostprijshuur van de resterende bouwdelen. Waardering van de kostprijs
huur op basis van de oorspronkelijke bouwkosten Ieidt tot een grotere investeringsruimte 
dan waardering tegen vervangingswaarde. 
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De keuze tussen de twee benaderingswijzen wordt bepaald door het doel waarvoor men de 
kostprijshuur wil hanteren. Indien men tot doe! heeft de oorspronkelijke investering terug te 
verdienen, wordt gewaardeerd tegen oorspronkelijke bouwprijzen. De kosten voor onder
houd, sloop en exploitatie dienen in dit geval echter wel te worden ge1ndexeerd. Gebruikt 
men de kostprijshuur voor het doorbelasten van de kosten van de geleverde gebouw
prestaties aan de huurder, dan geniet waardering tegen vervangingswaarde de voorkeur. 
Op deze wijze wordt de kostprijshuur vergelijkbaar met de kostprijshuur van nieuwe ge
bouwen die dezelfde diensten leveren. 

De werking van de theorie uit het tweede onderzoeksdeel is in deel 3 uitgewerkt met 
cijfermateriaal atkomstig van een praktijkvoorbeeld. Voor een pand dat momenteel een 
upgrading ondergaat, is aangetoond dat de investeringsruimte afhankelijk is van de wijze 
van waardering van de kostprijshuur. Voor de berekening van de kostprijshuur van het 
voorbeeldpand zijn veel aannames gedaan. De betrouwbaarheid van het gevonden cijferma
teriaal is hierdoor te gering om conclusies te kunnen trekken over de haalbaarheid van de 
upgrading. 
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1 Inleiding 

1.1 De aanleiding van bet onderzoek 

1.1.1 Het kantoorgebouw als beleggingsobject 

Doordat de vraag naar kantoorpanden nog steeds achter blijft bij het grote aanbod, is de 
Nederlandse kantorenmarkt te typeren als een vragersmarkt. Voor de belegger als eigenaar 
van kantoorpanden betekent deze situatie dat een grote inspanning nodig is om een huurder 
aan een pand te kunnen binden. Alleen door een juiste positionering van de aangeboden 
kantoorpanden in de markt wordt de eigenaar in staat gesteld potentiele huurders aan te 
trekken en zittende huurders te behouden. Met de marktpositie van een kantoorgebouw 
wordt in dit verband de plaats van het object in de kantorenmarkt bedoeld ten opzichte van 
de concurrentie. De belegger kan zijn kantoorgebouw onderscheiden van de concurrentie 
door middel van de huurprijs, de doelgroep, de kenmerken van het pand en de locatie van 
het pand.Het beleid van een belegger zal er op gericht zijn de marktpositie van een kantoor
pand te behouden en indien mogelijk te versterken. Pas dan is een belegger in staat een con
tinue opbrengstenstroom te genereren. Deze continue opbrengstenstroom zorgt samen met 
de waarde-ontwikkeling van het pand op termijn, voor het behalen van de rendements
doelstelling. 

1.1.2 De veroudering van een kantoorgebouw 

De marktpositie van een kantoorgebouw is alles behalve een statisch gegeven. In de loop 
van de tijd zal een kantoorgebouw door veroudering aan concurrentiekracht verliezen. 
Naast fysieke heeft ook functionele veroudering invloed op het verlies aan concurrentie
kracht. Functionele veroudering is het gevolg van verandering van de vraag waaraan de 
aangeboden kantoorruimte na verloop van tijd niet meer voldoet. Op een markt met een 
overaanbod van kantoren kunnen oudere panden moeilijk concurreren met nieuwe objecten 
die zijn afgestemd op de meest recente eisen. 
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In figuur 1 is de veroudering van een kantoorpand in de vorm van een afnemend prestatie
niveau gevisualiseerd. De geleverde prestatie van een pand is uitgezet tegen de gevraagde 
prestatie. Het verloop van de gevraagde prestatie in de figuur is suggestief Als gevolg van 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen de eisen van kantoorgebruikers 
in de tijd toenemen. Gedacht kan worden aan eisen betreffende specifieke voorzieningen 
(tele- en databekabeling), nieuwe inrichtingsconcepten en eisen die voortvloeien uit de 
ARBO-wetgeving. Daarnaast verandert de vraag van kantoorgebruikers als gevolg van 
mode-verschijnselen met betrekking tot kleurgebruik en materiaaltoepassingen. De ge
vraagde prestatie is aangegeven met een bandbreedte. De ondergrens wordt aangeduid met 
de acceptatiegrens van de huurder. 
Op het moment dat het prestatieniveau van het pand de acceptatiegrens van de huurder 
dreigt te overschrijden, zal de eigenaar van het pand actie moeten ondernemen om finan
ciele verliezen als gevolg van leegstand of prijsverlaging te voorkomen. De eigenaar kan 
kiezen uit verschillende alternatieven. Dit onderzoek richt zich op aanpassing van het ge
bouw, oftewel upgrading. Andere altematieven zoals bijvoorbeeld verkopen of 'niets doen' 
blijven buiten beschouwing. 

prestatie
niveau 

geleverde 
prestatie 

functionele levensduur ti tijd 

gevraagde 
prestatie 

nccepta tiegren s 

Figuur 1. Afname ))restatieniveau gebouw als gevolg van veroudering 
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1.1.3 Upgrading als alternatiefvoor een verouderd kantoorgebouw 

Door upgrading van het pand kan het prestatieniveau weer boven de gevraagde prestatie 
worden gebracht (zie figuur 2). Na deze upgrading breekt een nieuwe functionele levens
duur aan. De grootte van de investering die gepaard gaat met de upgrading is per situatie 
verschillend. Er zijn tal van variaties van aanpassingen mogelijk om de verhuurbaarheid van 
een gebouw te vergroten. In dit verband wordt onder upgrading de aanpassingen verstaan 
die nodig zijn om het pand in de markt te houden en die de functie van het gebouw niet we
zenlijk veranderen. 

prestatie
niveau 

gel ever de 
prestatie 

aanpassing 

fi.mctionele levensduur t1 fimctionele levensduur t2 

Figuur 2. Verloop prestatieniveau gebouw na aan1lassing 

ge"Taagde 

acceptatiegrens 

tijd 

Het onderscheid tussen verschillende soorten aanpassingen is voor dit onderzoek van groot 
belang. Naast aanpassingen die vallen onder de noemer upgrading, zijn ook aanpassingen te 
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onderscheiden die het gevolg zijn van de fysieke veroudering van het pand. Deze aan
passingen kunnen worden gekarakteriseerd als (groot) onderhoud. In onderstaande ta
bel zijn de verschillende soorten aanpassingen in een schema weergegeven. 

Oorzaak Gevolg Kenmerken 

fysieke veroudering (groot )onderhoud • planbaar 

(slijtage) • tysieke staat van het 
gebouw bepaalt het 
moment van aanpassing 

• motto is instandhouding 

functionele veroudering functionele en cosmetische • onvoorzien 
(gevraagde prestaties aanpassingen • marktfactoren bepalen het 
sluiten niet aan bij (upgrading) moment van aanpassing 
geleverde prestaties) • bouwdelen worden aangepast 

omdat de vraag is veranderd 
• aanpassing vindt plaats uit 

commercieel oogpunt 

Tabel 1. Soorten aanpassingen 

Het afstudeeronderzoek richt zich op de tweede categorie aanpassingen. Aanpassingen 
die warden uitgevoerd omdat het pand niet meer beantwoordt aan de vraag, zijn het 
gevolg van functionele veroudering. Bij deze functionele aanpassingen gaat het niet al
leen om het verbeteren van de bruikbaarheid. Bij upgrading spelen vooral visuele aspec
ten een belangrijke rol. In tegenstelling tot onderhoud hebben deze een onvoorspelbaar 
karakter. In werkelijkheid zal het moeilijk zijn onderhoud en upgrading van elkaar te 
scheiden. Indien besloten wordt tot upgrading van een pand over te gaan, zullen zonder 
twijfel om kostenbesparende redenen ook (uitgestelde) onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd. 
Het begrip renovatie valt buiten het kader van dit onderzoek vanwege het ingrijpende 
karakter. 
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1.1.4 De randvooiwaarden voor upgrading 

Upgrading is niet zonder meer voor elk slecht renderend pand zinvol. Een haalbaar
heidsanalyse meet uitwijzen of een upgrading in financieel opzicht zal leiden tot een positief 
resultaat. Of een pand de potentie heeft na aanpassing weer rendabel te zijn, houdt sterk 
verband met de marktsituatie, de locatie en de kwalitatieve kenmerken van het pand. 

marktsituatie 
In Nederland is geen sprake van een grote hornogene kantorenmarkt rnaar van meerdere 
regionale markten met eigen kenmerken. Dit houdt in dat leegstand in bijvoorbeeld Amster
dam niet dezelfde oorzaak hoeft te hebben als leegstand in Rotterdam. Als leegstand puur 
het gevolg is van overproduktie blijven de kansen op verhuur, ook na upgrading, erg klein. 

locatie 
Door de verandering van de relatieve ligging van het pand heeft het pand de potentie na 
aanpassing een betere marktpositie in te kunnen nernen. Ontwikkelingen in de omgeving 
van het pand (bijvoorbeeld verbetering van de bereikbaarheid) kunnen de waarde van de 
locatie van het pand verhogen. Indien de gebouwkenmerken achter blijven, kan aanpassing 
een oplossing zijn om leegstand te voorkomen. Het omgekeerde kan overigens ook het ge
val zijn. 

kwalitatieve kenmerken 
De kenmerken van een gebouw kunnen gekoppeld worden aan de leeftijd van het gebouw. 
Gebouwen uit de jaren 60 en 70 voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen die men stelt 
aan representativiteit, energiezuinigheid, e.d .. Ook voldoen zij niet aan de eisen die de over
heid d.rn.v. de ARBO-wet aan gebouwen stelt 
Leegstand in deze gebouwen is het gevolg van verlies aan concurrentiekracht doordat 
nieuwe, redelijk geprijsde panden in de omgeving beter aan de wensen van huurders vol
doen. In dit geval kan een verouderd pand na aanpassing in prijs en kwaliteit concurreren 
met nieuw gebouwde kantoren. 
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huurniveau 
Niet elk slecht renderend gebouw komt voor upgrading in aanmerking. Het pand moet de 
potentie hebben om na upgrading een dusdanig huurniveau te realiseren dat de investering 
die gepaard gaat met de upgrading door middel van de verhoogde huuropbrengsten kan 
warden terugverdiend. Als de kantorenmarkt wordt verdeeld naar huurprijsniveau, kan een 
bandbreedte worden aangegeven waarvoor upgrading zinvol is. 
De onderkant van de markt kan warden aangeduid met huurprijzen lager dan 
f 175,- per m2. Upgrading komt bij deze categorie kantoren niet of nauwelijks voor. Voor 
huurders die in deze prijscategorie huren is de lage huurprijs belangrijker dan de kwalita
tieve kenmerken van het pand. De top van de markt kan warden aangeduid met huurprijzen 
hoger dan / 275,- per m2. Verwacht mag warden dat de kantoren in deze huurklasse reeds 
ruimschoots voldoen aan de geldende eisen. Op een beperkt aantal locaties in Nederland 
kan deze huurprijs warden gevraagd. 
De huurklasse waar dit onderzoek zich op richt is de grate middenklasse van/ 175,- tot 
f 275,-. Ook deze middenklasse kan weer warden verdeeld in een aantal categorieen. De 
uiteindelijke buur die voor het pand kan warden gerealiseerd, is bepalend voor bet budget 
dat beschikbaar kan warden gesteld voor de uit te voeren aanpassingen. 

Deze vier voorwaarden voor upgrading houden sterk verband met elkaar. De vraag naar 
het pand en de locatie van bet pand zijn niet door de eigenaar van het pand te bei:nvloeden. 
Indien echter de vraag naar kantoorhuisvesting op een bepaalde locatie aanwezig is, kunnen 
de mogelijkheden voor een verouderd kantoorpand op die betreffende locatie worden on
derzocht. De huurprijs van het pand en de kenmerken van het pand zijn wel te bei:nvloeden. 
De kosten van een upgrading zullen moeten warden afgewogen tegen de huuropbrengsten 
die gedurende de verhuurperiode na aanpassing kunnen worden gegenereerd. Voor het 
toetsen van de haalbaarheid van een upgrading is inzicht in de kosten een vereiste. 
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1.2 De keuze voor de kostprijshuur-methode 

Gedurende de levensduur van een kantoorgebouw, kan een gebouw meerdere malen een 
upgrading ondergaan. Op het moment van upgrading wordt een aantal bouwdelen aan het 
gebouw onttrokken en wordt door toevoeging van nieuwe bouwdelen het prestatieniveau 
van het gebouw verhoogd. Omdat over de levensduur van een gebouw meerdere malen ge
sloopt en geherinvesteerd wordt, hebben we achtereenvolgens te maken met verschillende 
prestatieniveaus (zie figuur 2). Dit gaat gepaard met een ander huumiveau en een andere 
gebouwwaarde na upgrading. 

Voor het inzichtelijk maken van de gevolgen van een upgrading op het huurniveau en de 
waarde van een gebouw, is gekozen voor de methode van de kostprijshuur. Uitgangspunt 
bij het bepalen van de kostprijshuur is dat de uitgaven die nodig zijn om het gebouw te ver
werven en te exploiteren, worden verdeeld over de levensduur van de betreffende bouw
delen. Door de gemiddelde jaarkosten van de bouwdelen te sommeren vinden we de 
kostprijshuur. De gemiddelde jaarkosten en dus ook de kostprijshuur zijn tot het moment 
van upgrading gelijk. Daarna verandert als gevolg van de herinvestering de kostprijshuur. 

Ook de gebouwwaarde wordt uit de gemiddelde jaarkosten afgeleid. Beleggers hanteren 
doorgaans een andere methode voor het bepalen van de gebouwwaarde. Zij baseren de 
waarde van een gebouw op de in de toekomst te verwachten opbrengsten. De markthuur is 
het uitgangspunt voor het bepalen van de gebouwwaarde, in tegenstelling tot de kostprijs
huur. Bij de uitwerking van dit onderzoek worden de tegenstellingen tussen deze twee 
benaderingswijzen duidelijk, alsmede de manier waarop de visies elkaar kunnen aanvullen. 

1.3 Probleem- en doelstelling 

De functionele levensduur van een gebouw is aanmerkelijk korter dan de beschouwings
periode waarop doorgaans een rendementsberekening is gebaseerd. De eindigheid van de 
functionele levensduur heeft tot gevolg dat het prestatieniveau van het object moet worden 
aangepast aan de gewijzigde vraag in de markt. De kosten die gepaard gaan met het aan-
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passen van een kantoorgebouw dienen meegenomen te worden in de rendements
berekening. Daarom is het nuttig inzicht te krijgen in de financiele consequenties van het 
aanpassen ( ofwel het upgraden). Hieruit volgt de probleemstelling van het onderzoek: 

Hoe kunnen de financiele consequenties van het upgraden van kantoorgebouwen in
zichtelijk worden gemaakt? 

Inzicht in de financiele gevolgen van upgrading is noodzakelijk om op het moment van aan
passing te kunnen vaststellen of het realistisch is dat de aanpassingskosten in de toekomst 
door middel van huuropbrengsten en waarde-ontwikkeling kunnen worden terugverdiend. 
De methode voor het bepalen van de kostprijs van een kantoorgebouw wordt hierbij als 
uitgangspunt genomen. De kostprijs van een kantoorgebouw, kan worden uitgedrukt in een 
huurprijs. De kostprijshuur drukt de referentiewaarde uit waarbij lagere, dan wel hogere 
netto inkomsten een verlies-, respectievelijk winstsituatie weergeeft. 

De probleemstelling kan nu als volgt worden aangescherpt: 

• Wat is de invloed van een upgrading op de kostprijshuur van een kantoorgebouw? 
• Hoe kan de kostprijshuur als referentie dienen bij het nemen van investerings

beslissingen? 

Door middel van het opzetten van een rekenmodel wordt antwoord gegeven op boven
staande vragen. Het rekenmodel kan dienen ter ondersteuning bij investeringsbeslissingen 
die een belegger op gebouwniveau moet nemen. 

De doelstelling van het onderzoek luidt: 

Het ontwikkelen van een rekenmodel voor het bepalen van de kostprijshuur, ter 
ondersteuning van beslissingen omtrent het upgraden van kantoorgebouwen. 
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1.4 Aanpak onderzoek 

Voor het bepalen van de kostprijshuur worden de uitgaven die nodig zijn om het gebouw te 
verkrijgen en te kunnen exploiteren, verdeeld over de levensduren van de verschillende 
bouwdelen. Bouwdelen met een gelijke levensduur worden geclusterd. De optelsom van de 
gemiddelde jaarkosten per cluster van bouwdelen is gelijk aan de kostprijshuur. In figuur 3 
is dit weergegeven. Duidelijk is te zien dat als gevolg van een aanpassing de kostprijshuur 
gedurende de levensduur van het gebouw niet constant is. 

kostprijshuur 

Cluster A 

Cluster B 

Cluster C 

~ :::::•:····::· .. ··.· .... ·:•:•:•··: -:•:-:.:··.;.;,:::•····· · 

i . . .. 
'~*~~tm;!ilj(tjft#.ilt9J,$m(')itbi1mwt~w 

aanpassing aanpassing tijd 

Figuur 3. Kost11rijshuur is gelijk aan de som van de gemiddelde jaarkosten 

De hoogte van de kostprijshuur wordt bepaald door enerzijds de levensduur van de bouw
delen en anderzijds de grootte van de uitgave die over deze levensduur moet worden ver
deeld. 
In deel 1 van het onderzoek wordt geprobeerd meer grip te krijgen op deze kostprijs
bepalende factoren. 
De levensduur van de bouwdelen is gelijk aan het moment waarop de bouwdelen vervangen 
worden. In hoo(dstuk 3 wordt een onderbouwing gegeven van de momenten waarop gedu-
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rende de levensduur van een gebouw een upgrading plaatsvindt. De levensduur van de 
bouwdelen die tijdens de upgrading worden vervangen, is op <lat moment verstreken. 
Voor het bepalen van de uitgaven die gepaard gaan met een upgrading, is meer inzicht 
vereist in de aanpassingen die een kantoorgebouw bij een upgrading kan ondergaan. Deze 
aanpassingen zijn sterk afhankelijk van het type gebouw en het type huurder dat in het pand 
wordt gehuisvest. 
In hoofdstuk 4 ·wordt onderzocht welke gebouwprestaties voor verschillende type huurders 
belangrijk zijn en dus eventueel om aanpassing vragen. De resultaten van <lit onderzoek 
geven slechts een algemeen beeld. Op gebouwniveau zullen de daadwerkelijke aanpassin
gen met bijbehorende kosten moeten worden bepaald. 
Aanpassingen kunnen word en uitgedrukt in het aanpassen van gebouwprestaties of het 
aanpassen van bouwdelen. Huurders zullen bun wensen uitdrukken in gebouwprestaties. 
Bij het bepalen van de kostprijshuur worden de kosten echter gerelateerd aan bouwdelen in 
plaats van gebouwprestaties. Daarom zullen gebouwprestaties vertaald moeten worden in 
bouwdelen met gelijke levensduren. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de problematiek rond deze vertaalslag. 

In deel 2 van dit onderzoek komt uitvoerig de methode voor berekening van de kostprijs
huur aan de orde (b..oofdstuk 6). 
In hoofdstuk 7 wordt vervolgens aangetoond hoe de kostprijshuur als referentie kan dienen 
bij het nemen van investeringsbeslissingen omtrent de upgrading van kantoorgebouwen. 

De ontwikkelde theorie is tenslotte in deel 3 van het onderzoek getoetst aan een praktijk
voorbeeld. Het gaat hierbij om een kantoorgebouw dat momenteel een upgrading onder
gaat. Getoetst wordt of de herinvestering die gedaan wordt in verhouding staat met de 
kostprijshuur. De uitwerking hiervan is weergegeven in hoofdstuk 8. 
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In figuur 4 is de onderzoeksaanpak gevisualiseerd. 

, • o.~i :f Wa°'~,e~r i~: 1to~ ,ypfd.t• e~ij ge~o,#ir:'~*~i~Jia~it 
I•: Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 
1.- -1 Ifot moment van aanpassing p _.I Aanpassingen per type 

gebouw en ty~ !murder 

L,=---------~ 

. . . . . ' . . . . . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . 

:·•o~ei~:rr:i~tUWvO()tb~c•tl• 
Hoofdstuk 8 

De financif!le consequenties 1 =. , 

van upgrading in de praktijk :· -

- -

Figuur 4. Onderzoeksaanpak 

Vertalen van 
gebouwprestaties in 

bouwdelen 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9, warden de conclusies en aanbevelingen beschreven. 

Voordat echter tot de kern van het onderzoek kan worden overgegaan, warden in 
hoofdstuk 2 een aantal belangrijke begrippen gedefinieerd. Zodat bij het lezen van het 
vervolg van het verslag hierover geen verwarring kan ontstaan. 

25 
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2 De relatie tussen de begrippen 
levensduur en prestatieniveau 

27 

Tijdens gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd met zowel beleggers, 
beheerders als met bouwkundigen is duidelijk geworden dat met name over levensduur
begrippen veel onduidelijkheid bestaat. Door de diverse partijen die betrokken zijn bij de 
exploitatie van kantoorgebouwen worden voor bet begrip levensduur verschillende om
schrijvingen gegeven. Alvorens met de uitwerking van het onderzoek van start te gaan is 
het daarom noodzakelijk een apart hoofdstuk te wijden aan de definiering van een aantal in 
dit onderzoek veel gebruikte begrippen. Naast het begrip levensduur komen ook andere 
belangrijke begrippen aan de orde. 

2.1 De begrippen prestatieniveau en gebouwprestatie 

Het begrip prestatieniveau is in dit onderzoek gerelateerd aan het gebouw. 
Het prestatien;veau van een gehouw geeft de mate aan waarin een gehouw 
in zijn totaliteit voldoet aan de wensen van de huurder. 

De wensen die een huurder aan zijn huisvesting stelt, kunnen worden uitgedrukt 
in gebouwprestaties. 
Een gebouwprestatie is een vertaling van een menselijke behoefte in een 
technische specificatie. 

Een gebouwprestatie kan op verschillende kwaliteitsniveaus worden geleverd. Het geheel 
van geleverde gebouwprestaties bepaalt uiteindelijk de hoogte van het prestatieniveau van 
bet gebouw. Gebouwprestaties kunnen worden verdeeld in vier prestatiegroepen: functiona
liteit, vormgeving, comfort en veiligheid. Voorbeelden van gebouwprestaties zijn de 
toegankelijkheid van het gebouw voor minder validen (functionaliteit), de herkenbaarheid 
van de entree (vorm), aanwezigheid van vluchtroutes (veiligheid) en het toetreden van vol
doende daglicht (comfort). 
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In figuur 5 is de relatie tussen de gebruikseisen van de huurder, de gebouwprestaties en het 
prestatieniveau van het gebouw weergegeven. 

,. gebruikseisen , 
huurder 

··•··i,;:))::r:,~(i\i\;' 
gevraagde 

gebouwp restaties 
afstemmen 

:') prestatieniveau 
· · gebouw 

i:i\:ii\if ;iif ,\ii1f Il~ji~: 
geleverde 

gebouwprestaties 

Figuur 5. Afstemmen van geleverde en gevraagde gebouwprestaties 

2.2 Het begrip levensduur 

Voor het begrip levensduur warden in de praktijk veel verschillende omschrijvingen gege
ven. In dit onderzoek zijn de volgende drie definities van belang. 

functionele levensduur: 
De functione/e levensduur is ge/Uk aan de periode waarin de vraag naar de prestatie die 
het object moet leveren, onveranderd blijft. 

technische /evensduur: 
De technische levensduur is gel[jk aan de periode waarover het object voldoende betrouw
baar kan Junctioneren. 
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economische levensduur: 
De economische levensduur is gelijk aan de periode waarover het object als zodanig 
gebruikt wordt. Na deze periode zal een alternatieve oplossing op economische gronden de 
voorkeur krijgen. 

Het moment waarop de economische levensduur van een object is verstreken, hoeft niet 
samen te vallen met het moment waarop het object technisch gezien is versleten. Indien de 
functionele levensduur korter is dan de technische levensduur wordt het moment van ver
vanging bepaald door de functionele levensduur. 
In figuur 6 is de relatie tussen de drie levensduurbegrippen gevisualiseerd. De economische 
levensduur wordt dus bepaald door de functionele of de technische levensduur, afhankelijk 
van de kortste periode. 

t=O 

( >' 
functionele · 
levensduur 

situatie 1 

technische lev~nsduur 

~ ~ 
economische 
levensduur 

situatie 2 

: tijd t=O tijd 

functionelelevensduur 

( )i 

technische levensduur 

~ ~ 
economische levensduur 

Figuur 6. De economische levensduur 

Bij de definiering van de begrippen is steeds gesproken van een object. In dit onderzoek 
warden de begrippen gebruikt voor zowel een gebouw als voor een bouwdeel. Daarom 
warden de begrippen op zowel gebouw- als op bouwdeelniveau in de volgende sub
paragrafen nog eens toegelicht. 
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2.2.1 De levensduur van een gebouw 

Op het moment dat de geleverde prestaties van een gebouw niet meer voldoen aan de vraag 
van de markt, is de functionele levensduur van het gebouw verstreken. Na aanpassing van 
het gebouw aan de vraag van de markt (upgrading), vangt een nieuwe functionele levens
duur aan. 
De technische levensduur van een gebouw is pas verstreken als de fysieke staat van het 
gebouw als gevolg van slijtage dusdanig verslechterd is, <lat exploitatie niet langer verant
woord wordt geacht. Aangenomen wordt <lat de functionele levensduur van een kantoorge
bouw korter is dan de technische levensduur. De economische levensduur in het geval van 
een kantoorgebouw is daarom gelijk aan de functionele levensduur. Dit komt overeen met 
situatie 1 uit figuur 6. 

De economische levensduur van een gebouw wordt nogal eens verward met de 
beschouwingsperiode van een belegging. De definitie van de beschouwingsperiode is: 
De periode vanaf het eerste jaar van exploitatie, waarover het rendabel wordt geacht het 
pand in portefeuille te houden. 
Voor een kantoor als beleggingsobject wordt veelal een periode van 20 jaar gebruikt. Deze 
periode is doorgaans gelijk aan de periode waarover de belegger zijn te verwachten rende
ment berekent. 

2.2.2 De levensduur van bouwdelen 

Een gebouwprestatie wordt geleverd door een complex van bouwdelen. Elk bouwdeel 
heeft een eigen levensduur. De definitie van een bouwdeel is: 
Een onderscheidend dee/ van een gebouw waaraan specifieke eisen kunnen warden ge
steld. 

Ook voor een bouwdeel gelden de levensduurbegrippen. Het volgende voorbeeld kan de 
uitleg van de begrippen op bouwdeelniveau verduidelijken. 
In figuur 7 is de technische levensduur gegeven voor een aantal bouwdelen die onderdeel 
uitmaken van de representativiteit van een entree. 
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Figuur 7. Technische levensduur bouwdelen 

De technische levensduur van deze bouwdelen hoeft niet overeen te komen met de functio
nele levensduur. De functionele levensduur komt overeen met de periode waarover de 
vraag naar de te leveren gebouwprestatie gelijk blijft. Verondersteld wordt in <lit voorbeeld 
<lat de periode waarover de vraag naar een representatieve entree constant is, 10 jaar be
draagt. De functionele levensduur van de verschillende bouwdelen is dan eveneens gelijk 
aan IO jaar (zie figuur 8). 

I entreematten moment 

- , ·an 
I schuifdeuren aanpassing 

I balie 

I vloerafwerking, tegels 

I wandafwerking, granol 
. 

I I 
7 jr. 10 jr. 40jr. 

Figuur 8. Functionele levensduur bouwdelen 

De economische levensduur tenslotte is de periode waarna het bouwdeel vervangen wordt. 
In het voorbeeld is de technische levensduur van de entreematten korter dan de functionele 
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levensduur. De economische levensduur is in dit geval gelijk aan de technische levensduur 
van 7 jaar. Na deze periode van 7 jaar vindt identieke vervanging plaats van de entree
matten (zie figuur 9). 

identieke 

f entreematten I 
l 

I schuifdeuren 

I balfo: moment 
~van 

r vloeratwerking, tegels aanpassing 

I wandafwerking, granol 

I I 
7 jr. 10 jr. 40jr. 

Figuur 9. Economische levensduur bouwdelen 

Voor de overige bouwdelen geldt dat de functionele levensduur korter is dan de technische 
levensduur. De economische levensduur van deze bouwdelen is gelijk aan de functionele 
levensduur. Na deze periode veranderen de eisen die gesteld zijn aan de gebouwprestatie 
waardoor andere (soorten) bouwdelen plaats maken voor de oorspronkelijke bouwdelen. 
Dus ondanks dat de bouwdelen technisch gezien nog een bepaalde prestatie kunnen leve
ren, worden ze om functionele redenen toch vervangen. 
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3 Het nionient van aanpassing 
Het is niet eenvoudig om op het moment van oplevering van een kantoorgebouw dat be
stemd is voor verhuur reeds aan te geven op welke momenten gedurende de levensduur het 
pand zal worden aangepast. Toch is een indicatie hiervan nodig om inzicht te krijgen in de 
gebruiksperiode van de verschillende bouwdelen waaruit het pand is opgebouwd. De aan
genomen gebruiksperiode ofwel de economische levensduur van de bouwdelen dient name
lijk als basis voor het berekenen van de kostprijshuur. Informatie over de momenten van 
upgrading is tevens voor de belegger van belang als voorspeld moet worden wat in de toe
komst de te verwachten cash-flows zullen zijn. Onder het motto "beter iets plannen dan 
niets plannen" wordt in dit hoofdstuk uiteengezet wanneer een gebouw naar verwachting 
een upgrading zal ondergaan. 

3.1 Algemene versus huurdergebonden aanpassingen 

Aanpassingen die bij een upgrading worden uitgevoerd, hebben een algemeen karakter. Dit 
wil zeggen dat deze aanpassingen niet voor een specifieke huurder worden uitgevoerd. Men 
kan hierbij denken aan het aanpassen van de installaties als gevolg van nieuwe technologi
sche vindingen. Ook spelen aanpassingen die te maken hebben met het uiterlijk een grote 
rol bij upgrading. Voorbeelden zijn veranderingen van wand-, vloer- en plafondafwerkingen 
die het gevolg zijn van de nieuwe mode in materiaaltoepassingen en kleurstellingen. 
Daarnaast zijn huurdergebonden aanpassingen te onderscheiden. Deze aanpassingen vinden 
plaats bij mutaties of als voorwaarde om een huurder nogmaals voor een huurperiode aan 
een pand te binden. Binding van een huurder kan door middel van verschillende vormen van 
huurconcessies. Naarmate een gebouw meer uit de tijd is, zal aanpassing van het gehuurde 
vaker als middel worden gebruikt om een huurder aan een pand te binden. De kosten voor 
huurconcessies warden door de belegger jaarlijks ingecalculeerd. Deze staan dus los van de 
niet geplande upgradings-ingrepen. Indirect draagt upgrading overigens wel bij aan vermin
dering van de kosten voor huurconsessies. Immers door verbetering van de verhuurbaarheid 
zijn minder kostbare huurconsessies nodig om huurders aan een pand te kunnen binden. 
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Upgrading bij een multi-tenant gebouw 

Bij een multi-tenant gebouw hebben we te maken met meerdere huurders waarvan de huur
contracten op verschillende data expireren. Voor de eigenaar van het gebouw betekent dit 
een zekere risicospreiding. Indien alle huurcontracten op het zelfde moment zouden aflo
pen, kan de eigenaar te maken krijgen met een grote leegstand. Daamaast kunnen huurders 
met overeenkomende expiratie-data zich samenspannen zodat zij bij onderhandelingen met 
de verhuurder sterker staan. Omdat <lit voor de verhuurder waarschijnlijk consessies tot 
gevolg heeft, is <lit een onwenselijke situatie. 
Een ander argument voor huurovereenkomsten met verschillende expiratiedata is het feit 
dat leegstaande kantoorruimte in een gebouw waarvan de overige units wel zijn verhuurd, 
gemakkelijker zijn te verhuren dan kantoorruimte in een compleet leegstaand gebouw. Het 
aanzien van een gebouw is in verhuurde staat immers beter. Daamaast kan leegstaande 
kantoorruimte worden verhuurd aan zittende huurders die door uitbreiding van de organi
satie de behoefte hebben aan een groter oppervlakte. 
Een upgrading van een multi-tenant gebouw zal plaatsvinden op het moment dat de meeste 
expiratiedata samenvallen. Met huurders waarvan de huurovereenkomst eerder is verlopen 
kunnen afspraken worden gemaakt, waarna het huurcontract enige jaren kan worden ver
lengd. Een upgrading wordt dan als voorwaarde in het vooruitzicht gesteld. 

3.3 De keuze van twee momenten van upgrading 

Huurovereenkomsten hebben doorgaans een looptijd van vijf jaar. In sommige gevallen tien 
jaar. Zoals in de twee voorgaande paragrafen al aan de orde is gekomen hoeft een 
upgrading niet samen te vallen met het aflopen van een huurovereenkomst. 
In de figuur 10 is nogmaals het prestatieniveau van een gebouw uitgezet tegen de ge
vraagde prestatie. Aangenomen kan worden dat het gebouw tot en met het derde levensjaar 
als nieuw is. Het prestatieniveau loopt gedurende deze periode nagenoeg horizontaal. In de 
eerste levensfase is er spraken van een overprestatie. Na het vijfde levensjaar, als de eerste 
huurovereenkomsten atlopen zal het prestatieniveau nog steeds boven de gevraagde presta
tie uitkomen. 
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Een logisch moment voor een eerste upgrading is rond het tiende jaar, als voor de tweede 
maal het huurcontract kan worden verlengd. Ongeveer twee jaar voor het aflopen van het 
huurcontract bezint een huurder zich reeds over de kwaliteiten van zijn huisvesting. Im
mers, zijn huurovereenkomst dient minstens een jaar van te voren te worden opgezegd. 
Om de huurder alvast aan het pand te kunnen binden kan de eigenaar reeds in het achtste 
jaar plannen voor een upgrading aan de huurder voorleggen. Het moment waarop daadwer
kelijk de upgrading wordt uitgevoerd is een kwestie van timing. Enerzijds zal vanwege 
financiele overwegingen de upgrading zo lang mogelijk worden uitgesteld. Anderzijds mag 
de relatie met de huurder niet worden verstoord. 
Na de eerste upgrading zal jaarlijks het prestatieniveau opnieuw gaan dalen. Verder herhaalt 
de cyclus zich. Een upgrading heeft slechts betrekking op functionele en cosmetische ingre
pen en heeft daardoor nauwelijks invloed op de fysieke veroudering. Een tweede upgrading 
zal <lit keer niet lang op zich laten wachten. 
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Figuur 10. 1\vee momenten van upgrading aangegeven d.m. v. bandbreedte 
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Voor een goede schatting van de functionele levensduur zal per gebouw dat in beschou
wing wordt genomen, de mate van degradatie van het prestatieniveau en de mate van stij
ging van de gevraagde prestatie moeten worden bepaald. Hiertoe zal de verhuurder 
regelmatig contacten moeten onderhouden met de huurder om misfits zo snel mogelijk te 
kunnen signaleren. Het verschil tussen de gevraagde en de geleverde prestatie geeft de 
overmaat aan. De grootte van deze overmaat is bepalend voor de lengte van de functionele 
levensduur van het gebouw. De investering die vervolgens voor de upgrading wordt gedaan 
brengt het prestatieniveau op een hoger niveau. De keuze van de mate van aanpassing of
wel de hoogte van de investering is een vorm van beleid. De eigenaar moet een goed ge
voel hebben van het effect wat hij met de upgrading te weeg brengt. Dit effect is uiteinde
lijk bepalend voor de nieuwe huurhoogte en de duur van de nieuwe functionele vraag
periode. 

Een eventuele derde upgrading kan buiten beschouwing worden gelaten. Verwacht wordt 
dat na circa 20 jaar een gebouw volledig wordt gerenoveerd. Een renovatie houdt een dus
danig ingrijpende aanpassing in dat gesproken kan worden van het begin van een tweede 
leven. Het gebouw zal bij een renovatie volledig worden gestript. We spreken dan niet meer 
van een face-lift of upgrading maar over een complete aanpassing van het programma van 
eisen. De slechte bouwkundige staat van een groot aantal bouwdelen na circa 20 jaar kan 
aanleiding zijn voor een renovatie, terwijl de aanleiding van een upgrading te maken heeft 
met een veranderde vraag in de markt. 
Daarnaast is het niet zinvol uitspraken te doen over investeringen die na een periode van 
twintig jaar word en gedaan. Een belegger hanteert bij de berekening van het rendement 
volgens de IRR-methode ook een beschouwingsperiode van maximaal 20 jaar. Voor de 
cash-flows na deze periode wordt geen schatting gemaakt. 
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4 Aanpassingen per type gebouw 
en type huurder 
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Een belegger als eigenaar van kantoorgebouwen zal voor elk pand in zijn portefeuille een 
bepaalde strategie voor ogen hebben ten aanzien van de positionering van het pand in de 
markt. Om een goede marktpositie in te kunnen nemen, dienen de afwijkingen in de presta
tie van het pand ten opzichte van de marktvraag te warden gemeten. Hierop kan vervolgens 
een programma van aanpassingen worden afgestemd. De marktvraag is echter niet uniform. 
Aanpassingen die een kantoorgebouw ondergaan houden sterk verband met de wensen van 
het type huurder waaraan de ruimte wordt verhuurd. Om aan te kunnen geven welke aan
passingen een specifiek kantoorgebouw bij een upgrading ondergaan, is segmentatie van de 
kantorenmarkt noodzakelijk. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden achtereenvol
gens de vraag- en aanbodzijde van de kantorenmarkt gesegmenteerd. De vraag- en aanbod
profielen die ontstaan kunnen vervolgens met elkaar warden gecombineerd. Zo wordt een 
goed beeld gevormd van de voorkeur van verschillende huurders voor verschillende type 
kantoorpanden. 
lndien is vastgesteld welk type huurder in aanmerking zou kunnen komen voor een speci
fiek kantoorgebouw, kan warden bepaald welke gebouwprestaties voor dat type huurder 
van belang zijn. Hierop kunnen de aanpassingen worden afgestemd. In de tweede paragraaf 
wordt per huurdersprofiel het belang van verschillende gebouwprestaties aangegeven. 
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoeksmateriaal in de praktijk 
kan worden gebruikt bij het opstellen van een programma van aanpassing. 

4.1 Segmentatie van vraag en aanbod op de kantorenmarkt 

4.1.1 Segmentatie van de vraagzijde 

Diverse onderzoeken hebben reeds geleid tot methodes voor het segmenteren van de vraag
zijde van de kantorenmarkt. De volgende opsomming geeft een aantal onderzoeken weer. 
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typologie volgens onderzoek Berenschot Fundatie [l] 
typologie voortgekomen uit gezamenlijk onderzoek RGD, ABP, Zadelhoff 
Makelaars en SBR [22] 
voorkeuren per branche gemeten door EIB, Twijnstra en Gudde en Korteweg [ 4] 
P.J. Korteweg, organisatiekenmerken per bereikbaarheidsprofiel [19] 

Omdat het doel van dit afstudeeronderzoek niet uit het oog mag worden verloren, wordt in 
deze paragraaf niet stil gestaan bij de vergelijking van de verschillende methodes. Hiervoor 
wordt verwezen naar de literatuur. 
In het kader van <lit onderzoek is gekozen voor de indeling volgens het gezamenlijke on
derzoek van RGD, ABP, ZadelhoffMakelaars en SBR [22]. Deze indeling is het resultaat 
van een onderzoek onder 257 kantoorhoudende organisaties in zowel de publieke als de 
private sector. Op basis van mondeling en schriftelijk enquetemateriaal hebben de onder
zoekers geprobeerd de respondenten te clusteren tot "bedrijfspersoonlijkheden" met 
dezelfde eisen en wensen voor wat betreft kantoorhuisvesting. 
De argumenten waarom juist is gekozen voor deze indeling zijn: 

• De clusters zijn gevonnd op basis van gemeenschappelijke wensen met betrekking 
tot gebouwkenmerken. Daama is nagegaan welke branches tot de clusters behoren. 
Er is duidelijk niet gekozen om de branches als uitgangspunt te nemen om bier ver 
volgens gemeenschappelijke kenmerken bij te zoeken. 

• Zowel locatie- als gebouwkenmerken spelen een rol. 
• Zowel 'harde', meetbare als 'zachte' kenmerken zijn in het onderzoek betrokken. 
• Er wordt duidelijk aangegeven wat de mate van belangrijkheid is van een kenmerk 

voor een bepaalde cluster. 
• De indeling heeft door toepassing al enige bekendheid verworven. 

De vijfbedrijfspersoonlijkheden kunnen als volgt worden omschreven: 

stationairen 
Dit zijn organisaties die een sterke voorkeur hebben voor locaties nabij knooppunten van 
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openbaar vervoer. Zij willen het woon-werk verkeer per auto zoveel mogelijk beperken. 
Verder wordt er relatiefveel waarde gehecht aan goede werkomstandigheden. Ook wordt 
goed gekeken naar de flexibiliteit van het pand en de toegankelijkheid van de entree. 
De organisaties hechten minder waarde aan de aanwezigheid van moderne eigentijdse mate
rialen in het pand. Ook heeft men geen speciale voorkeur voor panden met een moderne 
vormgeving en uitstraling, noch voor oudere ( statige/historische) panden. Verd er speelt bij 
de selectie van de locatie van het pand de naamsbekendheid en/of het imago van de buurt 
nauwelijks een rol. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van bomen en parken. Groen in de 
omgeving lijkt bij de keuze geen belangrijke rol te spelen. 
Tot deze groep kunnen vooral de non-profit organisaties en overheidsinstellingen worden 
gerekend. In het pand komen relatiefveel bezoekers. Het betreft dan bijna uitsluitend be
zoekers uit Nederland. 

visualisten 
Deze groep hecht veel belang aan aspecten die samenhangen met de gekozen vormgeving. 
Van het kantoorpand moet een duidelijke attentiewaarde uitgaan. Het gebouw moet daarom 
van veraf te zien zijn en de naam van het bedrijf moet groot tegen de gevel vermeld kunnen 
worden. De bereikbaarheid dient goed te zijn. Zo wordt onder andere veel belang gehecht 
aan de aanwezigheid van ( eigen) parkeergelegenheid voor de bezoekers. Men is bereid hier
voor een relatief hoge huur te bet al en. Van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is 
men minder sterk afhankelijk. 
De werknemer moet in het gebouw het werkklimaat zelf kunnen regelen. Verder let men op 
het niveau en het imago van de buurt waar het pand staat, men zoekt specifiek een omge
ving met een positieve naamsbekendheid. 
Visualisten worden vooral aangetroffen onder commerciele organisaties (zakelijke dienst
verlening, bank- en verzekeringswezen) en onder bedrijven in de bouwnijverheid. De uit
straling van het gebouw moet overeenstemmen met het eigen product of de eigen diensten. 

modalisten 
Modalisten hebben geen expliciete voorkeuren. Zij willen een doorsnee gebouw met stan
daard faciliteiten. Bij de keuze van een kantoorpand wordt wel gelet op de bereikbaarheid 
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per auto, waarbij tevens parkeer-gelegenheid van belang is. Het pand en de locatie hoeven 
geen representatieve functie te hebben en de nabijheid van openbaar vervoer is evenmin een 
noodzakelijke voorwaarde. Dit komt ook in de huurprijs tot uitdrukking: die moet zo laag 
mogelijk zijn. In deze groep vallen overwegend bedrijven waarvoor de kemactiviteit niet 
kantoorhoudend is, zoals industrie, handel en transport. Het betreft relatiefkleine organisa
ties. In deze sectoren is representativiteit ondergeschikt aan bereikbaarheid. 

classicist en 
Deze groep ziet zichzelf het lief st gehuisvest in een historische en statige omgeving en kiest 
dus voor een traditioneel pand. Het aanzien van de omgeving speelt een belangrijke rol. In 
de praktijk zal het hier veelal gaan om binnenstedelijke locaties. De geringe bereikbaarheid 
en het tekort aan parkeergelegenheid neemt men daarbij voor lief 
In de groep classicisten vallen juristen, notarissen, accountants en makelaars. Ook een aan
tal overheidsinstanties waarvoor een dergelijke uitstraling belangrijk is (bijvoorbeeld am
bassades) behoort tot deze groep. 

ambulanten 
Bereikbaarheid per auto is voor de ambulanten de belangrijkste vestigingsplaats-eis. Een 
centrale ligging ten opzichte van relaties en de nabijheid van een snelweg zijn daarom be
langrijk. Ambulanten verlenen hun diensten overwegend buiten de deur en het kantoor 
vormt daarbij slechts een uitvalsbasis. Aan de representativiteit van het kantoor hechten zij 
minder waarde. Het gaat hierbij om bedrijven in de zakelijke dienstverlening en het bank
en verzekeringswezen met overwegend minder dan 20 werknemers en een relatienetwerk 
dat zich uitstrekt over heel Nederland. 

4.1.2 Segmentatie van de aanbodzijde 

Bij de differentiatie van het kantorenaanbod dienen de niet te veranderen gebouw
kenmerken als uitgangspunt. Voorbeelden van niet te veranderen kenmerken zijn de locatie, 
de bereikbaarheid en de grootte van het pand. Aan deze kenmerken zal bij een upgrading 
niets veranderd kunnen worden. Bij het bepalen van deze kenmerken, die in het vervolg van 
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dit verslag de 'vaste gebouwkenmerken' worden genoemd, is van een aantal bronnen ge
bruik gemaakt. 

De Real Estate Norm (afgekort REN) is een van deze bronnen. De REN is een meet
methode waarmee de kwaliteit van de locatie en de kenmerken van een gebouw kunnen 
worden beoordeeld. Omdat de gebouwkenmerken bij de REN zeer gedetailleerd worden 
weergegeven, is hi~n!it een se!ectie gemaakt van vaste gebouwkP.nm~rken. 
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Bij het bepalen van de vaste gebouwkenmerken is tevens gebruik gemaakt van de resultaten 
van het onderzoek naar de rol van irrationele en rationele factoren bij de keuze van 
kantoorpanden [22]. In dit onderzoek is aan 257 bedrijven de vraag voorgelegd, waar men 
op let bij de keuze van een kantoorpand. In de volgende tabel zijn de antwoorden opgeno
men van de respondenten met daarachter het percentage respondenten dat het betreffende 
criterium heeft genoemd. De gearceerde selectiecriteria zijn door de eigenaar van het pand 
niet of nauwelijks te veranderen en zijn daarom als vaste gebouwkenmerken aan te wijzen. 

Criterium 
bereikbaarheid algemeen/ ( centrale) ligging 
parkeerruimte / parkeennogelijkheden 
pnJS 
ruimte / oppervlakte 
doelmatigheid / geschilct voor dod 
bereikbaarheid met openbaar vervoer 
uitstraling van gebouw/ herkenbaarheid (verschijningsvonn) 
indeelbaarheid / flexibiliteit van de inrichting 
representativiteit 
bereikbaarheid met eigen vervoer 
indeling van het pand 
uiterlijk ( ook van binnen) van het pand 

Bron: Onderzoek naar de rationele en irrationele factoret1 bij de keuze van kantoorpanden. 

Tabel 2. Selectiecriteria kantoorpanden 

% 
76 
26 
25 
25 
19 
19 
16 
15 
14 
14 
13 
11 
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Analyse van zowel de REN als de resultaten uit bovenstaande tabel heeft geresulteerd in de 
volgende vaste gebouwkenmerken op basis waarvan een indeling kan worden gemaakt van 
verschillende typen kantoorgebouwen. 

niveau: I vaste gebouwkenmerken: 

Iocatie I type omgeving 
bereikbaarheid 
uitstraling locatie 

perceel 

pand 

parkeermogelijkheden 

grootte pand 
mogelijkheid verdeling ruimte in units 
verschijningsvorm pand 

Tabel 3. Vaste gebouwkcnmerken 

4.1.3 Matching van vraag en aanbod 

Nu zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van de kantorenmarkt is gesegmenteerd, kunnen 
deze aan elkaar worden gerelateerd. Doel van deze matching is aan te geven voor welke 
aanbodprofielen de huurdersprofielen een voorkeur hebben. Specifiek voor een bepaald 
gebouw kan door invoer van de vaste gebouwkenmerken van het gebouw, warden vastge
steld welk huurdersprofiel het meest in aanmerking komt voor huisvesting in dat pand. 
In figuur 11 is in een matrix deze matching weergegeven. 
Aan de hand van bestaand onderzoeksmateriaal is invulling gegeven aan de matrix. Daar
naast is de matrix voorgelegd aan een drietal vastgoedmanagementbureaus. Hun ervaringen 
zijn tevens verwerkt. 
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huurdersorofielen 
vaste gebouwkenmerken stationairen visualisten classicisten ambu(anten 

lokatie type omgeving 1 industrieterrein 

2 woonwijk of locatie buiten de bebouwde kom 

3 binnenstedelijke randzone 

4 kantorenrark 

5 binnenstad 

bereikbaarheid 1 openbaarvervoer locatie 

2 ov / snelweglocatie 

3 snelweglocatie 

4 overig 

uitstraling lokatie locatie met aanzien 

2 I locatie geen bijzonder aanzien 

perceel parkeem1ogelijkheden I onvoldoende parkeennogelijkheden 

2 parkeerplaatsen zijn aanwezig, maar beperkt 

3 parke,:rplaatsen zijn ruimschoots aanwezig 

pand grootte pa11d I < 500m2 

2 500 m2 - 1.000 m2 

3 l.000 m2 - 2.500 m2 

4 2.500 m2 - 5,000 m2 

5 > 5.000 m2 

meerder huurders als enige huurder in pand 

21 pand del,m met meerdere huurders 

verschijningsvorm pand 1 historisch 

2 traditioneel vormgegeven kantoor 

3 modem vorrngegeven ~ 
Figuur 11. Matching huurdersprofielen en aanbodprofielen 
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4.2.1 
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Aanpassing van gebouwprestaties per huurdersprofiel 

Het formuleren van gebouwprestaties 

Bij de segmentering van het kantorenaanbod is uitgegaan van de vaste gebouwkenmerken. 
Voor het bepalen van de aanpassingen die een kantoorgebouw bij een upgrading ondergaan, 
dienen de kenmerken van een gebouw te warden geanalyseerd die wel aanpasbaar zijn. De 
kenmerken van een kantoorgebouw die om aanpassing vragen, zijn afhankelijk van de ver
anderde eisen en wensen van kantoorgebruikers. De eisen en wensen die kantoorgebruikers 
aan hun huisvesting stellen zijn uit te drukken in gebouwprestaties. Bet formuleren van 
gebouwprestaties is niet eenvoudig. Reeds verschillende afstudeeronderzoeken zijn aan dit 
onderwerp gewijd. Bijvoorbeeld het onderzoek van F. van Dries, "Een vraagprofiel voor 
kantoorgebruikers" [7] . 

De Stichting Bouw Research (SBR) heeft in 1990 een methode ontwikkeld om de presta
ties van een gebouw op elk moment te kunnen meten. In het rapport "Voldoet dit gebouw? 
Bet bepalen van de functionele kwaliteit" [ 49] zijn de resultaten van dit onderzoek te lezen. 
Volgens de SBR kunnen gebouwprestaties warden verdeeld in vier prestatiegroepen (func
tionaliteit, vormgeving, veiligheid en comfort). Per prestatiegroep kan vervolgens een ver
deling warden gemaakt naar schaalniveau. Zo ontstaan in een matrix zestien velden waar
binnen gebouwprestaties kunnen worden geformuleerd (zie figuur 12). 

locatie 

Functionaliteit 

Vonngeving 

Veiligheid 

Comfort 

gebouw ruimten bouwdelen 

Figuur 12. 

Indeling gebruikseisen 
volgens SBR 
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Voor elk veld uit de matrix heeft de methode van de SBR gebouwprestaties geformuleerd 
op zogenaamde functiebladen. In bijlage 1 is een voorbeeld van een dergelijk functieblad 
gegeven. Opgemerkt dient te worden dat deze functiebladen verre van compleet zijn. Voor 
dit afstudeeronderzoek zijn deze functiebladen dus niet blindelings over te nemen. 

Bij het opstellen van de gebouwprestaties die in het kader van upgrading van belang zijn, is 
wel de indeling naar prestatiegroepen aangehouden. De gegevens van het onderzoek van de 
SBR zijn echter aangevuld met kenmerken uit de Real Estate Norm. Het resultaat is een 
beknopte opsomming van gebouwprestaties, weergegeven in figuur 13 op de volgende 
bladzijde, die bij een upgrading kunnen worden aangepast. In de figuur is geen onderscheid 
gemaakt naar schaalniveaus. De gedetailleerdheid die ontstaat indien de gebouwprestaties 
per schaalniveau worden uitgewerkt, komt niet overeen met de grove omschrijving van de 
huurdersprofielen. Er is simpelweg te weinig informatie over de huurdersprofielen voorhan
den om op zo'n gedetailleerd niveau uitspraken te kunnen doen over het belang van 
gebouwprestaties. Indien voor een specifiek gebouw een plan van upgrading moet warden 
opgesteld is het natuurlijk wel zinvol op verschillende schaalniveaus (macro, meso, micro) 
het pand te beoordelen. Dit is in overeenstemming met de manier waarop een kantoor
gebruiker een gebouw beleeft. Bij het uitwerken van het praktijkvoorbeeld verderop in dit 
onderzoek, wordt dieper ingegaan op de analyse van een gebouw op meerdere schaal
mveaus. 
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prestatiegroep I gebouwprestaties functies 

functionaliteit parkeren op eigen terrein capaciteit 

recreatieve voorzieningen terrein biedt zit- en wandelmogelijkheden 

flexibiliteit gebouwindeling plafond- en wandsystemen zijn uitwisselbaar 

installatievoorzieningen zijn apart in te delen 

aanwezigheid van voorzieningen aanwezigheid restauratieve voorzieningen 

aanwezigheid voldoende sanitaire voorzieningen 

aanwezigheid voldoende pantry's 

voldoende voorzieningen in ontvangsthal 

toegankelijkheid gebouw toegankelijkheid voor minder validen 

bereikbaar en toegankelijk voor goederen 

transport binnen gebouw loopverbinding tussen parkeren en gebouw 

vertikale verplaatsingsmogelijkheid van goederen 

vertikale verplaatsingsmogelijkheid van personen 

een adequate routing-, bewegwijzering 

multi-mediavoorzieningen flexibele infrastructuur kabels 

voldoende aansluitingen per stramien 

vormgeving belevingswaarde macro-niveau herkenbaarheid van gebouw 

terreinafwerking 

belevingswaarde meso-niveau herkenbaarheid entree 

atwerkingsniveau ontvangsthal 

belevingswaarde micro-niveau afwerkingsniveau werkplek 

uitzicht vanaf werkplek 
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veiligheid toegangscontrole toegangsconlrole terrein 

toegangscontrole entree gebouw 

inbraak inbraakveiligheid 

brand brandveiligheid 

comfort verlichting voldoende daglicht 

voldoende kunstlicht 

mogelijkheid tot verduistering 

luchtverversing ventilatiesysteem 

thermisch comfort koelingsinstallatie 

verwarmingsinstallatie 

zonwering 

te openen ramen 

akoestiek beperkt geluidshinder 

bediening installaties wijze van bediening, individuele regelbaarheid 

Figuur 13. De gebouwprestaties 

4.2.2 Het belang van de gebouwprestaties per huurdersprofiel 

Nu een opsomming is gemaakt van gebouwprestaties die aanpasbaar zijn, is het mogelijk 
aan te gegeven welke voorkeur de huurdersprofielen hebben ten aanzien van deze presta
ties. In figuur 14 op de volgende pagina zijn de gebouwprestaties in een matrix uitgezet 
tegen de vijfhuurdersprofielen. Door middel van een cijfer is aangegeven hoe belangrijk 
een prestatie is voor het betreffende huurdersprofiel. De betekenis van de cijfers is als 
volgt: 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

in het geheel niet belangrijk 
niet belangrijk 
niet onderscheidend voor het vraagprofiel 
belangrijk 
zeer belangrijk 

47 
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Voor de invulling van de matrix is wederom gebruik gemaakt van de resultaten uit het on
derzoek naar het belang van rationele en irrationele factoren bij de keuze van kantoor
panden [22]. Daarnaast heeft M. Meeuwsen in haar afstudeerverslag [23] een matrix opge
nomen waarin de vijf huurdersprofielen zijn uitgezet tegen een verkorte REN. Ook hiervan 
is bij de invulling van de matrix gebruik gemaakt. 

Het gebruiken van andermans onderzoeksmateriaal heeft echter beperkingen. De geformu
leerde gebouwprestaties en huurdersprofielen zijn ieder afzonderlijk resultaten van onder
zoeken die met een verschillende doelstelling zijn uitgevoerd. Geprobeerd is om als het 
ware een relatie te leggen tussen deze resultaten. De kenmerken waarop de indeling van de 
huurdersprofielen is gebaseerd, wijken op veel punten af van de gebouwprestaties die zijn 
geformuleerd aan de hand van het onderzoek van Stichting Bouwresearch. Daar waar het 
niet mogelijk was op basis van bestaand onderzoeksmateriaal te bepalen wat het belang is 
van een gebouwprestatie voor een bepaald huurdersprofiel, is op basis van eigen inzicht een 
invulling gegeven aan de matrix. 
Ter controle van de validiteit is de matrix voorgelegd aan drie vastgoedmanagers die ieder 
afzonderlijk een lege matrix hebben ingevuld. Deze resultaten zijn in de definitieve matrix 
van figuur 14 verwerkt. 

Een andere methode voor het toetsen van de validiteit van de onderzoeksresultaten is het 
voorleggen van de matrix aan huurders die overeenkomen met de huurdersprofielen. Uit
eindelijk is niet gekozen voor deze methode. Indien vijfhuurders overeenkomend met de 
vijf huurdersprofielen de matrix ter invulling wordt voorgelegd, kunnen na invulling de re
sultaten moeilijk met elkaar warden vergeleken. Bij het invullen van de matrix ziet een 
huurder zich moeilijk in relatie met andere huurdersprofielen, zodat de verschillen tussen de 
huurdersprofielen niet duidelijk naar voren komen. Makelaars en managers in onroerend 
goed zullen de verschillende type huurders wet in relatie met elkaar kunnen beoordelen. 
Vandaar de keuze de resultaten voor te leggen aan een aantal vastgoedmanagers. 
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functies rioriteit 
stationairen visualisten modalisten classicisten ambulanten 

functionaliteit parkeren op eigen terrein capaciteit 2 5 4 3 4 
recreatieve voorzieningen terrein biedt zit- en wandelmogelljkheden 3 4 2 3 2 
flexibiliteit gebouwindeling . plafond- en wandsystemen zijn uitwisselbaar 5 5 3 2 3 

installatievoorzieningen zijn apart in te delen 4 4 3 2 3 
aanwezigheid van voorzieningen aanwezigheid restauratieve voorzieningen 4 4 3 2 2 

aanwezigheid voldoende sanitaire voorzieningen 4 4 4 4 3 
aanwezigheid votdoende pantry's 4 4 3 3 3 
voldoende voorzienlngen in ontvangsthal 4 5 3 4 3 

toegankelijkheid gebouw toegankelijkheid voor minder validen 5 3 3 3 3 
bereikbaar en toegankelijk voor goederen 3 3 5 3 3 

transport binnen gebouw loopverbinding tussen parkeren en gebouw 3 4 3 3 3 
vertikale verplaatsingsmogelijkheid van goederen 2 3 5 3 3 
vertikale verplaatsingsmogelijkheid van personen 5 5 3 3 3 
een adequate routing-, bewegwijzerlng 5 5 3 3 3 

multi-mediavoorzieningen flexibele infrastructuur kabels 4 5 3 4 4 
voldoende aansluitlngen per stramien 4 5 3 3 4 

vonngeving belevingswaarde macro-niveau herkenbaarheid van gebouw 2 5 2 5 3 
terreinafwerking 3 5 1 5 2 

belevingswaarde meso-niveau herkenbaarheid entree 3 5 2 4 3 
afwerkingsniveau ontvangsthal 3 5 2 4 3 

belevingswaarde micro-niveau afwerkingsniveau werkplek 2 5 1 5 3 
uitzicht vanaf werkplek 3 4 2 4 3 

veiligheid toegangscontrole toegangscontrole terrein 3 5 3 3 3 
toegangscontrole entree gebouw 3 5 3 5 4 

inbraak inbraakveiligheid 4 4 4 4 4 
brand brandveiligheid 4 4 4 4 4 

comfort verlichting voldoende daglicht 4 4 4 3 3 
voldoende kunstlicht 4 5 4 4 4 
mogelijkheid lot verduislering 3 4 3 4 3 

luchtverversing ventilatiesysteem 4 4 3 4 3 
thermisch comfort koelingsinstallatie 4 5 4 4 3 

verwarmingsinstallatie 5 5 4 4 4 
zonwering 5 5 4 4 4 
te openen ramen 5 5 3 4 3 

akoestiek beperkt geluidshinder 5 5 3 4 3 
bediening installaties wijze van bediening, lndividuele regelbaarheid 5 5 3 4 3 

Figuur 14. Het belang van gebouwprestaties per huurdersprofiel 
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De bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten 

Het is niet mogelijk gebleken algemene uitspraken te doen over aanpassingen die een kan
toorgebouw gedurende de levensduur ondergaat. De aanpassingen zijn sterk afhankelijk 
van het type gebouw en het type huurder. Geprobeerd is in dit hoofdstuk de verschillende 
typen gebouwen en huurders te beschrijven en met elkaar in verband te brengen. Hierbij is 
gebruik gemaakt van bestaand onderzoeksmateriaal dat niet altijd even goed op elkaar aan
sluit. Dit heeft ertoe geleid dat alleen het belang van gebouwprestaties voor verschillende 
huurders is aangegeven. 
Over de betrouwbaarheid van de resultaten in de matrix bestaat enige twijfel omdat er op 
een subjectieve wijze invulling aan is gegeven. Voor een betrouwbaar beeld is meer onder
zoek gewenst. Gezocht moet worden naar een gedegen methode voor segmentering van de 
kantorenmarkt net zoals dat bij de woningmarkt reeds gebruikelijk is. Daarnaast kan verza
meling van empirische gegevens over gebouwaanpassingen die in het verleden zijn uitge
voerd, helpen bij het plannen van aanpassingen in de toekomst. 

Toch is de methode zoals in dit onderzoek gevolgd, bruikbaar indien een specifiek gebouw 
in beschouwing wordt genomen. Figuur 15 illustreert dit. Na analyse van de vaste kenmer
ken van een specifiek gebouw wordt bepaald voor welke doelgroep of doelgroepen het 
pand geschikt kan worden gemaakt (1) . Het programma van aanpassingen wordt vervol
gens afgestemd op het belang dat door de gekozen doelgroep wordt gehecht aan bepaalde 
gebouwprestaties (2). 
Daarnaast dienen de huuropbrengsten na upgrading niet uit het oog te worden verloren. 
Niet elk huurdersprofiel is bereid evenveel huur voor een kantoorruimte te betalen. De 
huurprijs zal in verhouding moeten staan met de gevraagde gebouwprestaties. De kosten 
van de aanpassingen die nodig zijn om tegemoet te komen aan de door de potentiele huur
der gevraagde gebouwprestaties dienen in evenwicht te zijn met de huuropbrengsten. In
dien meerdere type huurders in aanmerking kunnen komen voor het pand, zal op basis van 
de verhouding tussen de aanpassingskosten en de mogelijke huuropbrengsten de uiteinde
lijke keuze worden gemaakt. 
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vaste 
gebouw

kenmerken 

aan1>asbare 
gebouw

prestaties 

kenmerk 
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gebouwpresta 

gebouwpresta 
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Figuur 15. De toepassing van de onderzoeksresultaten (voorbeeld) 
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ambulanten 
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5 Vertalen van gebouwprestaties 
in bouwdelen 

5.1 Aanleiding voor de vertaling 

53 

Bij het bepalen van de kostprijshuur dienen clusters van bouwdelen met een zelfde functio
nele levensduur als uitgangspunt. De functionele levensduur bepaalt immers de periode 
waarover de jaarkosten van het bouwdeel moeten worden berekend. Gebouwprestaties 
worden geleverd door een complex van bouwdelen. De functionele levensduur van een 
bouwdeel hangt samen met de vraagperiode van de gebouwprestatie (zie figuur 16). Bouw
delen die vanwege het verstrijken van de technische levensduur worden vervangen, worden 
buiten beschouwing gelaten. 

clusterA 

cluster B 

clusterC 

lgebru"]Xe.stal!~ 

I gebru"]Xcstaties 

[~,s:\jff;'·i ' .. ·' :1 
....... · ► 

I e UJ¥I'lilll1! 2e UJ¥I'lilll1! jaren 

,-raagperiodc ~ 

cluster A 

cluster B 

VERTAUNG clusterC 

B 1~m 
~;.,.;, 

·:.:..:.:·:·: 

leu~ 2eu~ 

functionele levensdulr bolMdel<n 

Figuur 16. Vertaling van prestaties in bouwdelen 

jam, 

Voordat tot clustering van bouwdelen met gelijke levensduren kan worden overgegaan, die
nen de gebouwprestaties vertaald te worden in bouwdelen. De bouwdelen kunnen op ver
schillende niveaus worden geanalyseerd. De elementenmethode maakt onderscheid in maar 
liefst zes niveaus. 
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De codering maakt duidelijk welk niveau het betreft: 
(X-) elementgroep 
(XX) element en 
(XX.X) variant-elementgroepen 
(XX.XX) variant-elementen 
(XX.XX.X) sub-elementgroepen 
(XX.XX.XX) sub-elementen 
Een overzicht van bouwdelen is gegeven in bijlage 2. Hoe hoger het niveau waarop de 
bouwdelen worden geanalyseerd, hoe gedetailleerder de geleverde prestatie kan worden 
geformuleerd. Voor het bepalen van de investerings- en onderhoudskosten t.b.v. de 
kostprijshuur, is analyse op het niveau van sub-elementen noodzakelijk. Bijvoorbeeld het 
element vloerafwerking (Sfb-code 43); de investeringskosten van een natuursteen vloer 
(Sfb-code 43.43.3) zullen beduidend hoger zijn dan het toepassen van projecttapijt 
(43.25.1). Voor het splitsen van het gebouw in bouwdelen met gelijke levensduren kan 
worden volstaan met een analyse op het niveau van variant-elementen. 

De vertaling van gebouwprestaties in bouwdelen is niet zo eenvoudig als werd veronder
steld. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van voorbeelden getracht de vertaalslag van 
gebouwprestaties naar bouwtechnische oplossingen te verduidelijken. Hierbij wordt tevens 
duidelijk welke problemen een algemeen geldende clustering van bouwdelen met gelijke 
functionele levensduren in de weg staan. 

5.2 Een gebouwprestatie kan leiden tot meerdere technische oplossingen 

De toepassing van het prestatieconcept impliceert de omzetting van menselijke behoeften in 
gebruikseisen en het vertalen van deze eisen in technische specificaties. In dit onderzoek is 
bij het formuleren van de gebouwprestaties uitgegaan van een indeling in vier prestatie
groepen (functionaliteit, vorm, comfort en veiligheid). Per huurdersprofiel is vervolgens 
bepaald welk belang zij hechten aan deze gebouwprestaties. De gebouwprestaties kunnen 
worden uitgedrukt in meetbare termen. Het uitdrukken van gebouwprestaties in meetbare 
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termen is in dit onderzoek onderbelicht gebleven omdat hierover moeilijk algemene uitspra
ken zijn te doen. Elke kantoorgebruiker zal zijn gewenste gebouwprestaties anders formule
ren. In de onderstaande tabel is voor een aantal gebouwprestaties aangegeven hoe deze 
meetbaar gemaakt kunnen worden. 

·==:: ··;f:~8:;~!~~til1:~;i:::::1::::,~~~l~J!~~~: : . l: .. s:r: __ ·: 
functionaliteit 

vormgeving 

comfort 

capaciteit parkcerplaats 

flexibele data-infrastruktuur 

vertikale verplaatsings
mogelijkheid personen 
modern kleurgebruik interieur 
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1 

minder dan 
1 minuut 
goed 

behaaglijke binnentemperatuur I 21 °C 
zonwering uitstekend, 

individueel 
regelbaar 

Tabcl 4. Mcctbare gcbouwprestatics 

aantal plaatsen 

aantal aansluitingen 
~werkplek 
wachttijden 
voor lift 
slecht-matig-goed
uitstekend 
graden Celsius 
slecht, matig, 
goed, uitstekend 

Voor het Ieveren van een gebouwprestatie zijn meerdere bouwtechnische oplossingen mo
gelijk. Het samenstellen van diverse bouwdelen kunnen tot een zelfde prestatie leiden. 
Wordt bijvoorbeeld als prestatie een temperatuur van 21 °C in een ruimte gewenst, dan kan 
dit worden bereikt met zwaar gei"soleerde muren en een simpele verwarmingsinstallatie of 
weinig isolatie in combinatie met een installatie met grote capaciteit. 
Voor de uitbreiding van het aantal aansluitpunten voor het datanet bestaat de mogelijkheid 
een leidinggoot in de vloer aan te brengen. Een ander alternatief is het realiseren van een 
leidinggoot in het plafond in combinatie met aansluitpunten in systeemwanden. 
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In figuur 17 worden verschillende bouwkundige oplossingen voor de gebouwprestatie 'mo
gelijkheid tot zonwering' gegeven. 

gebouwprestatie bouwkundige oplossingen 

bouwdelen: Stb.-code: 

zonwerende beglazing 31.53.3 

mogelijkJteid tot zonwering K ► I uitvalschermen, handbediend I 31.42.1 

automatische zonwering 31.42.7 

Figuur 17. Een prestatie-eis, meerdere oplossingen 

Zowel over prestaties als over bouwkundige oplossingen is in de literatuur al veel geschre
ven. Echter het vertaaltraject is tot dusver bij onderzoeken met als thema het prestatie
concept onderbelicht gebleven. In het artikel "Er valt nog veel te presteren" (32], wordt 
deze conclusie bevestigd. 

5.3 Een gebouwprestatie is geen optelsom van bouwdeelprestaties 

Verschillende overwegingen maken het onmogelijk aan te nemen dat de levensduren van 
bouwdelen gelijk zijn aan de vraagperiode van de gebouwprestatie die door de bouwdelen 
gezamenlijk wordt geleverd. Ben belangrijke overweging is dat naast het feit dat een 
gebouwprestatie geleverd wordt door meerdere bouwdelen, een bouwdeel ook betrokken 
kan zijn bij de levering van meerdere gebouwprestaties. Het analyseren van de bouwdelen 
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van een gebouw in samenhang met de te leveren gebouwprestaties is dus een erg complex 
verhaal. 

Een gebouwprestatie is kortom geen optelsom van bouwdeelprestaties, eerder een synthese 
of integraal . In het proefschrift "Degradatie van bouwdelen" (9] van M. Hermans, wordt 
deze problematiek onderschreven. 

In figuur 18 is aangegeven dat inderdaad een gebouwprestatie kan worden geleverd door 
meerdere bouwdelen en een bouwdeel betrokken kan zijn bij de levering van verschillende 
gebouwprestaties. 

gebouw1,restaties bouwkundige oplossingen 

bouwdelen: Stb.-code: 

beperkte geluidsoverlast bu.->bi. I • ti dubbele beglazing 32.53.2 

behaaglijke binnentemperatuur I! ~I c. v.-ketel gasgestookt 51.21 

visuele ei genschappen el\1erieur 41.13 

Figuur 18. Een bouwdeel is betrokken bij de levering van meerdere prestaties 
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Aanpassing van gebouwprestaties afhankelijk van type gebouw 
en type huurder 

De aanpassingen die bij een upgrading worden uitgevoerd zijn sterk afhankelijk van de ver
schijningsvorm van het gebouw (de architectuur) en het niveau van afwerking dat is vereist. 
Aanpassingen die nodig zijn om bijvoorbeeld de herkenbaarheid van een gebouw te verbe
teren, houden verband met de mcgelijkheden die het gebouw biedt. 
Zo zal een pand met een glasgevel een ingrijpende aanpassing moeten ondergaan om het 
anonieme karakter van dit type gevel te kunnen doorbreken. Panden met een massieve ge
vel zijn bouwkundig gezien tevens moeilijk aan te 
passen. Hier kan door het gebruik van licht en belettering de herkenbaarheid worden 
vergroot. Verschillende oplossingen voor twee verschillende typen kantoorgebouwen zijn in 
onderstaande figuur weergegeven. 

gebou,,1n-c!)tatic gebou"t.wc 

kla'iSieke kantoorvilla, 
statige architcctuur 

meerlaags, uit prefab 
bcton opgetrokken, 
massief oogend gebouw 

bouwkundige oplossingen 

•• fulr reiniging van gevel koml . 
' oorsr,ronkel ijke archite.,iuur 

l------i. WceJ"tct zijnred1. Event11cel 
aa;entuerert met spcts. 

Losse, toegevoegde elementer1 
I---- (bijvocrb.:eld luifd boven ,. 

eruee) aooer1tuerer1 de gevel en =.·. 

deetttree. 

Figuur 19. Bouwkundigc oplossing afltankclijk van type gcbouw 

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende typen kantoren is verder onderzoek ge
wenst. Een segmentatie van het kantorenaanbod op basis van uiterlijke kenmerken is nood
zakelijk om algemene uitspraken te kunnen doen over welke bouwdelen bij welke type kan-



DE KOSTPRIJSHUUR ALS REFERENTIE BIJ BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANTOORGEBOUWEN 59 

toren bij een upgrading worden aangepast. In dit onderzoek is op basis van vaste (niet te 
veranderen) gebouwkenmerken onderscheid gemaakt naar gebouwtypes. Het resultaat is 
slechts een globale indeling van voorkomende kantoorpanden. Om de aanpassingen die bij 
een upgrading worden uitgevoerd nauwkeuriger te kunnen voorspellen, is een meer gede
tailleerde indeling van kantoorpanden naar gebouwkenmerken noodzakelijk. 

Zoals in hoofdstuk. 4 al aan de orde is gekomen zijn aanpassingen niet alleen afhankelijk van 
het type gebouw maar ook van het type huurder dat in het pand gehuisvest wordt. 
Door een stationair wordt bijvoorbeeld minder waarde gehecht aan de afwerking van het 
interieur als door een visualist. Bij het aanpassen van een entree zal een stationair meer let
ten op de toegankelijkheid voor minder validen dan op de visuele uitstraling. Voor 
visualisten daarentegen is de toegankelijk minder van belang dan uitstraling. Een luxe 
tourniquet kan de voorkeur hebben boven een automatische schuifdeur ondanks dat een 
tourniquet voor rolstoelgebruikers minder gebruikersvriendelijk is. 

5.5 Aanpassing van gebouwprestaties afhankelijk van beleidsvoering 

Het bepalen van de aanpassingen en de bouwdelen die met deze aanpassingen gemoeid zijn, 
is een vorm van beleid dat door de eigenaar van het pand wordt gevoerd. De eigenaar, of
wel de belegger, bepaalt uiteindelijk water met het pand dient te gebeuren. Aanpassingen 
aan een gebouw worden afgestemd op het beleid dat is opgesteld voor het gebouw in zijn 
geheel. Financiele overwegingen, persoonlijke voorkeuren, maatschappelijke wenselijkheid 
en de stand van de techniek zijn alien factoren die een rol spelen bij beslissingen omtrent 
upgrading. 

Voor een belegger zal de verhouding tussen de kosten en het effect van een ingreep een be
langrijke rol spelen bij het opstellen van een programma voor upgrading. Het effect kan 
worden uitgedrukt in de uiteindelijk gerealiseerde huurprijs en de lengte van het huurcon
tract. Steeds zal naar het optimum worden gezocht tussen minimale kosten en een maxi
maal effect. 
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Elk gebouw dient apart in beschouwing te worden genomen 

Het feit dat de aanpassingen die een kantoorgebouw ondergaat tijdens een upgrading sterk 
athankelijk zijn van de uiterlijke kenmerken van het gebouw en van de wensen van de 
nieuwe huurder, leert ons dat voor de analyse van bouwdelen met gelijke functionele 
levensduren elk gebouw afzonderlijk in beschouwing moet worden genomen. Het is onmo
gelijk, mede door de complexe samenhang van bouwdelen en het geringe onderzoek dat tot 
nu toe op <lit gebied is uitgevoerd, algemene uitspraken te doen over de functionele levens
duur van bouwdelen. Bij het analyseren van de mogelijkheden voor upgrading gedurende 
de levensduur van een bepaald kantoorgebouw, zal steeds opnieuw de indeling gemaakt 
moeten worden van bouwdelen met gelijke levensduren. 
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6 Bepalen van de kostprijshuur 

Om de financiele consequenties van upgrading inzichtelijk te maken, is gekozen voor de 
methode voor het bepalen van de kostprijshuur. De kostprijshuur geeft het referentieniveau 
aan waarbij hogere dan wel lagere werkelijke netto opbrengsten resulteren in een winst-, of 
verliessituatie. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid toegelicht hoe de kostprijshuur kan wor
den berekend. De rekenmethode zoals deze is ontwikkeld door H. Tempelmans Plat en 
J. Vennegoor [28] in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Het doel van de kostprijshuurberekening bij dit on
derzoek was het ontwikkelen van een methode voor het doorbelasten van de huisvestings
kosten aan de gebruiker. Bij het afstudeeronderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, 
wordt niet de rijksoverheid maar een belegger als eigenaar van onroerend goed beschouwd. 
Voor een belegger zijn niet de huisvestingskosten bepalend voor de hoogte van de ge
vraagde huur. De huurprijs die met een huurder wordt overeengekomen wordt bepaald 
door de markthuur. Toch is ook voor een belegger berekening van de kostprijshuur zinvol. 
Door vergelijking van de verwachte huuropbrengsten met de kostprijshuur wordt duidelijk 
of de huisvestingskosten kunnen warden gedekt. 

6.1 De jaarkosten in relatie met de gebruiksperiode van bouwdelen 

Een gebouw is te verdelen in bouwdelen die over verschillende perioden zullen warden ge
bruikt. Als gevolg van de veranderende eisen van kantoorgebruikers zullen bepaalde delen 
van een gebouw sneller vervangen warden dan andere delen. Installaties gaan misschien 
maar 10 a 12 jaar mee terwijl de draagconstructie mogelijk wel 50 jaar wordt gebruikt. Zo 
kennen de bouwdelen ieder een eigen gebruiksduur die onderling sterk zullen verschillen. 
Voor de berekening van de kostprijshuur warden de bouwdelen geclusterd die over een 
zelfde periode warden gebruikt (zie figuur 20 op volgende bladzijde). 
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Cluster A 

Cluster B 

Cluster C 

DE KOSTPRJJSHUUR ALS REFERENIIE BJJ BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANTOORGEBOIJWEN 

t1 t2 . t3 
ttjd ~ 

gebruiksperiode cq. economische Ievensduur bouwdelen 

Cluster A 

Cluster B 

Cluster C 

gemiddelde 
jdatkO!lten 

t1 t2 

jaarkosten per bouwdeel 

Figuur 20. De jaarkosten gerelateerd naar gebruiksperiode bouwdelen 

.. t3 
ttJd ~ 

Zoals in hoofdstuk 3 ("het moment van upgrading") is beschreven zal tussen het achtste en 
tiende jaar voor het eerst een upgrading plaats vinden. Na deze periode wordt cluster A 
vervangen door nieuwe bouwdelen. De nieuwe bouwdelen zijn gebaseerd op een nieuw 
programma van eisen. Logischerwijs zullen deze nieuwe bouwdelen die voldoen aan de he
dendaagse eisen van de markt leiden tot andere jaarkosten. De kostprijshuur is dus constant 
tot het eerst komende moment van aanpassing. Door de gemiddelde jaarkosten per cluster 
van bouwdelen te berekenen bestaat een directe relatie tussen de geleverde gebouw
prestaties op een bepaald moment en de kostprijshuur op dat zelfde moment. 

6.2 Jaarkostenberekening 

Aan het verkrijgen en het exploiteren van een gebouw zijn verschillende soorten uitgaven 
verbonden. Onderscheiden kunnen worden: 
• investeringsuitgaven (zowel de oorspronkelijke investeringsuitgave als her-

investeringen) 
• onderhoudsuitgaven 
• uitgaven voor sloop 
• overige uitgaven nodig voor exploitatie van gebouw 
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Per cluster van bouwdelen worden de gemiddelde jaarkosten berekend. Door sommatie van 
de gemiddelde jaarkosten van de verschillende clusters vinden we de kostprijshuur. 
Hoe de uitgaven kunnen worden omgezet in jaarkosten per cluster van bouwdelen, wordt in 
deze paragraaf beschreven. 

6.2.1. De investeringsuitgave als deel van de kostprijshuur 

De uitgaven voor de investering van de 

annuiteit rente 

tijd 

bouwdelen worden over de levensduur 
van de betreffende bouwdelen verdeeld. 
Door gebruik te maken van annuiteiten 
kunnen de gemiddelde jaarkosten die 
verband houden met de investering wor
den berekend. In een annuiteit zijn de 
rente- en afschrijvingskosten van de in
vestering samengevoegd in een jaarlijks 
constant bedrag. In de eerste jaren is het 

Figuur 21. Annuiteit, jaarlijks constante bedragen 

rentebestanddeel relatiefhoog en de afschrijving laag. Na verloop van tijd neemt deaf
schrijving in omvang toe, terwijl de rentelast daalt. 

De jaarkosten per bouwdeel verbonden aan de investering kunnen met behulp van onder
staande formule worden berekend: 

r 
Kph =I* ---ra a 

1-(1 +r)""" 

(I) 

r 
h -I* 

Kp.'Th - b 1-(l+r)-"h 

(2) 

r 

Kphlc =IC* ---
1-( 1 +r)-"c 

(3) 
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Waarin: 

n
0
,l\,nc 

1., lb, IC 

r 
Kphla, Kphlb' Kphlc 
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= Gebruiksperiode ofwel economische levensduur bouwdelen. 
= Oorspronkelijke investering verdeeld naar cluster van 

bouwdelen. 
= Disconteringsvoet 
= Het deel van de kostprijshuur verbonden aan investerings 

uitgave berekend per cluster van bouwdelen. 

6.2.2 De onderhoudsuitgaven als deel van de kostprijshuur 

In tegenstelling tot aanpassingen zijn onderhoudsactiviteiten redelijk goed te voorzien en 
dus ook de bijbehorende uitgaven. Een meerjaren-onderhoudsplanning dient hierbij als on
derlegger. In werkelijkheid zullen de onderhoudsuitgaven jaarlijks sterk varieren. Door alle 
toekomstige uitgaven contant te maken en vervolgens gelijkmatig over de levensduur te 
verdelen, ontstaat een jaarlijks constant bedrag voor onderhoud. Hierbij kan gebruik wor
den gemaakt van onderstaande formules. 

Voor het berekenen van de contante waarde: 

n
0
-l O(t). 1\-1 O(t\ n,-1 O(t) 

C 

Cwoa=[ Cwob=[ Cw0c=[ 
t=I (l+r)l t=l (l+r)1 t=l (l+r)1 

(4) (5) (6) 
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Voor het berekenen van de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten als deel van de 
kostprijshuur: 

r r 
Kph = Cw * 

Oa Oa Kphob = Cw Ob* Kph = Cw * 
0c 0c 
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r 

1-(1 +r)-na 1-(1 +r)-nb 1-( 1 +r)-nc 

(7) 

Waarin: 

t 
O(t\, O(t)b, O(t>c 

Cw Oa' Cw Ob' Cw 0c 

Kph03, KphOb' KphOc 

(8) (9) 

= Het jaar waarin de geplande onderhoudsuitgave wordt gedaan. 

= Geplande onderhoudsuitgave in jaar 'f. 
= De totale contante waarde van de geplande onderhoudsuitgaven. 
= Het deel van de kostprijshuur verbonden aan onderhoudsuitgaven 

berekend per bouwdeel. 

6.2.3 De uitgave voor sloop als deel van de kostprijshuur 

Ook de sloopkosten dienen in de kostprijshuur opgenomen te worden. De sloopkosten die 
pas gemaakt worden op het moment van een upgrading, moeten vooraf in de kostprijshuur 
warden verwerkt. Ter illustratie het volgende voorbeeld. De sloopkosten van bouwdeel X 
dat op het moment t= 12 vervangen wordt, komen voor rekening van bouwdeel X. De 
sloopkosten warden dus niet opgeteld bij de investeringsuitgaven voor bouwdeel Y, dat het 
bouwdeel X gaat vervangen. De sloopkosten worden doorberekend in de kostprijshuur van 
de bouwdelen waar de sloop betrekking op heeft. Stel dat het gebouw op het moment t=l2 
overgaat op een andere gebruiker. Deze zal slechts willen betalen voor de nog bruikbare 
delen van het gebouw. De kosten voor het slopen van het niet bruikbare deel zal voor reke
ning komen van de vorige gebruiker. 
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Indien bij het slopen van een bouwdeel ook andere bouwdelen worden aangetast, zullen de 
kosten voor het herstellen van deze aansluitingen ook voor rekening komen van het bouw
deel dat vervangen wordt. 

De te verwachten sloopkosten aan het einde van de gebruiksperiode van een bouwdeel 
moeten eerst contant gemaakt worden naar het jaar nul (het jaar van oplevering). Vervol
gens kunnen de sloopkosten met behulp van annui:teiten over de gebruiksperiode worden 
verdeeld. 

De contante waarde per bouwdeel van de sloopkosten: 

s 
a Sb s 

C 

Cws. = Cwsb = Cwsc= 
(1 +r)n• (l+rr (1 +rte 

(IO) (11) (12) 

De jaarkosten per bouwdeel verbonden aan de sloopkosten: 

r r r 

Kphs. = Cw Sa* --- Kphsb = Cw Sb* Kph =Cw* 
Sc Sc 

1-(1 +r)-n• 1-(1 +r)-nb 1-(1 +r)-nc 

(13) (14) (15) 

Waarin: 

S0 , Sb, Sc 
Cw Sa' Cw Sb' Cw Sc 

KphSa' KphSb' Kphsc 

= Sloopkosten per cluster van bouwdelen, prijspeil oorspronkelijk bouwjaar. 
= De contante waarde van de sloopkosten per cluster van bouwdelen. 
= Het deel van de kostprijshuur verbonden aan de sloopkosten berekend 

per cluster van bouwdelen. 
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6.2.4 De overige jaarlijkse exploitatiekosten 

In tegenstelling tot het onderzoek dat is uitgevoerd door de heren Tempelmans Plat en 
Vennegoor [28], warden in dit onderzoek oak de overige exploitatiekosten meegenomen bij 
de berekening van de kostprijshuur. De reden hiervoor is dat vergelijking van de kostprijs
huur met de markthuur alleen mogelijk is indien alle kosten, dus oak de kosten die niet aan 
bouwdelen zijn toe te wijzen, worden meegenomen. 

De overige jaarlijkse exploitatiekosten zijn de kosten die bij een belegger jaarlijks terugko
men op het exploitatie-overzicht. De onderhoudskosten kunnen hieruit warden geelimi
neerd, deze zijn immers al berekend. De overige jaarlijkse exploitatiekosten bestaan onder 
andere uit belastingen, verzekeringen, beheerkosten, verhuurkosten, enz .. Deze kosten zijn 
niet te relateren aan de clusters van bouwdelen. De hoogte van de bedragen voor de ver
schillende kostenposten wordt bepaald door een van de volgende factoren: 

theoretische huur 
De theoretische huur volgt uit vermenigvuldiging van het verhuurbaar oppervlak met de 
huurprijs per vierkante meter. De kostenpost "extern beheer" wordt bepaald door middel 
van een percentage van de theoretische huur. 
Voor het bepalen van de kostenposten "belastingen" en "verzekeringen" dient de taxatie
waarde als uitgangspunt. De taxatiewaarde wordt weer af geleid uit de te verwachten theo
retische huuropbrengsten. 

marktomstandigheden 
Een onevenwichtige markt heeft tot gevolg <lat grate inspanningen moeten warden geleverd 
om leegstaande ruimte te vullen. Hoe grater het leegstandpercentage en het aantal mutaties, 
hoe hoger het bedrag voor de posten "publiciteitskosten", "courtagekosten", "tenant 
improvements", "derving servicekosten" en "tegemoetkoming in de huur". 

incidenten 
Sommige kostenposten hebben een onvoorzien karakter. Voorbeelden hiervan zijn "incasso
en proceskosten" en "oninbare huren" . 
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Daarnaast dienen de kosten verbonden aan de grond opgenomen te worden in de overige 
jaarlijkse exploitatiekosten. Indien de grond in erfpacht is uitgegeven, wordt jaarlijks de 
erfpachtcanon in bet exploitatie-overzicht opgenomen. Is de grond echter in eigendom uit
gegeven, dan dienenjaarlijks de rentekosten voor aanschafvan de grond in de kostprijshuur 
te worden verrekend. Omdat de grond niet aan veroudering onderhevig is, worden geen 
afschrijvingskosten in rekening gebracht. 

Net als de onderhoudskosten kunnen de overige exploitatiekosten jaarlijks fluctueren. Door 
de werkelijke kosten over een bepaalde periode contant te maken en deze vervolgens met 
behulp van annui:teiten over dezelfde periode te verdelen, vinden we de gemiddelde jaar
kosten (KphR). Indien de werkelijke overige exploitatiekosten niet bekend zijn, zal een 
schatting moeten worden gemaakt van de gemiddelde jaarkosten. 

In bijlage 2 is een voorbeeld gegeven van een exploitatie-overzicht, zeals dit door een 
belegger wordt gebruikt. Bij het opstellen van bet exploitatie-overzicht zijn de richtlijnen 
aangehouden die in het kader van de ROZ-IPD-Vastgoedindex zijn opgesteld [6]. 
De ROZ-IPD- Vastgoedindex maakt het voor beleggers mogelijk de performance van hun 
onroerend goed te meten en te vergelijken met een algemene of specifieke benchmark. 
Deze benchmark is samengesteld uit alle objecten van de deelnemende beleggers dan wel 
een specifieke selectie daaruit zeals de categorie kantoren. De richtlijnen voor het opstel
len van een jaarlijks exploitatie-overzicht, zijn bedoeld om meer uniformiteit te krijgen in de 
wijze waarop beleggers hun vastgoed waarderen. 

6.2.5 De totale gemiddelde jaarkosten 

Voor de totale kostprijshuur dienen de gemiddelde jaarkosten van de afzonderlijke delen bij 
elkaar te worden opgeteld. De kostprijshuur is constant tot het moment van de eerste 
upgrading (tl in figuur 22). Na dit moment wordt als gevolg van de herinvestering de 
kostprijshuur opnieuw berekend. 
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Figuur 22. De totale jaarlijkse kosten 

De, kostprijshuur per cluster van bouwdelen op moment 't' bedraagt: 

Kph.(t) = Kph1.(t) + Kph
0
.(t) + Kphs. (t) + Kpl\.(t) (16) 

Kpl\,(t) = Kph1Jt) + Kph0 b(t) + KphsJt) + Kpl\b(t) (17) 
KphJt) = Kphlc(t) + KphOc(t) + Kphsc(t) + Kpl\Jt) (18) 

De totale kostprijshuur wordt nu: 

Kph(t) = Kph. (t)+ Kpl\,(t)+ Kphc(t) (19) 

De kosten voor gebruik van bet gebouw zijn niet meegenomen. Een groot deel van deze 
kosten (zo niet al deze kosten) zijn verwerkt in de servicekosten en komen voor rekening 
van de huurder. Hierbij is te denken aan kosten voor schoonmaak, beveiliging en verwar
mmg. 

69 
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Daarnaast dient opgemerkt te worden <lat de uitkomst van de formule (19) de kostprijsbuur 
weergeeft, uitgedrukt in de waarde van bet geld op bet moment van oplevering (t0). Om 
bet principe van berekening van de kostprijsbuur duidelijk te maken, is indexering achter
wege gelaten. Het verscbil tussen wel en niet indexeren komt in bet volgende boofdstuk 
aan de orde. 

6.3 Vergelijking van de kostprijshuur-methode met de IRR-methode 

In <lit onderzoek dient de kostprijsbuur als basis voor het bepalen van de baalbaarbeid van 
een upgrading. Indien de gerealiseerde huuropbrengsten hoger zijn dan de kostprijsbuur is, 
kan worden gesproken van een haalbaar resultaat. Het rentepercentage waartegen contant 
wordt gemaakt, wordt bij de berekening van de kostprijsbuur als gegeven bescbouwd. Een 
belegger beredeneert juist omgekeerd. Hij stelt de toekomstig te verwachten huur
opbrengsten centraal, en wil dan bet te bebalen rendement weten. Berekening van bet ren
dement kan met bebulp van de IRR-metbode. 

6.3.l Berekening van bet rendement volgens de IRR-methode 

Voor de berekening van het rendement worden de jaarlijkse netto-exploitatieresultaten en 
de restwaarde tegen een onbekend rentepercentage contant gemaakt. Het resultaat van de 
oorspronkelijke investering min de som van de contante waarden moet bierbij gelijk zijn 
aan nul. De beschouwingsperiode waarover de cashflows worden berekend is doorgaans 
20 jaar. 
Ter verduidelijking van de metbode is in nevenstaande figuur 23 een casbflow-scbema 
weergegeven. 
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RW 
opbrengsten 

....... .__. _ _.__....,__....__ .... _________ ______ _._ ...... __ 
01 2 3 4 5 6 n-2 n-1 n 

uitgaven 

I 

Figuur 23 Cashflow-schema 

De formule voor het berekenen van het rendement is als volgt: 

n Cf(i) RW 

I = L 
i=O 

+ 
(l+rY (l+rt 

Waarbij : 
I = oorspronkelijke investering 
Cf = jaarlijkse netto cashflow primo ( opbrengsten - uitgaven) 
RW = restwaarde ultimo 

= het jaar waarin de cashflow wordt gegenereerd 
n = beschouwingsperiode 
r = het te berekenen rendement 
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6.3.2 Verschillen en overeenkomsten 

verschillende variabelen 
De kostprijshuur is gelijk aan de inkomsten die noodzakelijk zijn om uit de kosten te ko
men bij een zelfbepaald rendement. De IRR-methode beschouwt de toekomstige opbreng
sten als een gegeven en berekend vervolgens het rendement. 

de beschouwde periode 
Het belangrijkste verschil in benadering bij het berekenen van de kostprijshuur en bereke
ning van het rendement is de beschouwingsperiode. De kostprijshuur wordt berekend voor 
de periode tot het moment dat de eerste cluster bouwdelen niet meer aan de vraag voldoet. 
Na dit moment vindt aanpassing plaats met als gevolg een nieuwe kostprijshuur. Omdat de 
toekomstige vraag onbekend is, worden over de nieuwe kostprijshuur geen uitspraken ge
daan. 
De belegger hanteert een langere beschouwingsperiode waarover het rendement wordt be
rekend. Binnen deze beschouwingsperiode eindigt de functionele levensduur van een aan
tal bouwdelen. Voor de kosten van aanpassing zal daarom een schatting moeten worden 
gemaakt. Dit is tevens het bezwaar van het hanteren van een lange beschouwingsperiode 
van bijvoorbeeld 20 jaar. Op basis van scenario's worden de toekomstige cashflows vastge
steld. Hoe !anger de periode hoe minder waarschijnlijk de scenario's overeenkomen met de 
werkelijkheid. Een kortere beschouwingsperiode kan echter ook een vertekend beeld ople
veren omdat dan de restwaarde, die tevens aan de hand van scenario's wordt bepaald, een 
grote invloed heeft op het resultaat. 

bepaling van de restwaarde 
Voor de bepaling van de restwaarde bij afsluiting van de beschouwingsperiode wordt bij de 
IRR-methode een inschatting gemaakt, waarvoor de cap-rate taxatiewaarde wordt ge
bruikt. Onder de cap-rate taxatiewaarde wordt het netto aanvangsrendement verstaan, 
waarvoor een koper het object op <lat moment zou willen kopen om het zelf in exploitatie 
te nemen. Het netto aanvangsrendement is daarbij het quotient van het netto exploitatie
resultaat in het eerste boekjaar en het investeringskapitaal. Voor het netto aanvangs-
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rendement wordt uitgegaan van een door de markt bepaald percentage. Duidelijk is dat 
door manipulatie van de restwaarde de belegger zichzelf als het ware rijk kan rekenen. 
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Bij de methode van de kostprijshuur worden jaarlijks de afschrijvingen in de jaarkosten ver
disconteerd. Indien op een bepaald moment de restwaarde moet worden berekend, omvat 
deze de nog niet afgeschreven gedeelten van de investering. Waardestijgingen als gevolg 
van marktontwikkelingen worden dus niet meegenomen bij het bepalen van de restwaarde. 
Deze worden toegeschreven aan de grand. 

Ondanks deze verschillen tonen beide berekeningswijzen ook een aantal overeenkomsten. 
In tabel 5 op de volgende pagina zijn de gegevens die nodig zijn voor berekening van zowel 
de IRR als de kostprijshuur naast elkaar gezet. Duidelijk is dat gebruik wordt gemaakt van 
dezelfde variabelen waaraan soms op een andere manier invulling wordt gegeven. 
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-

variabele kostprijshuur-be.rekening IRR-berekening 

I oorspron ke I ij ke • wordt verdeeld naar cluster van • de oorspronkelijke investering dient 
investering bouwdelen (Kpl1i) d.m.v. huuropbrengsten en waarde-

• wordt m.b.v. annuneiten omgezet ontwikkeling te worden terugverdient 
in jaarlijkse kosten • hierbij wordt geen rekening gehouden 

• toekomstige sloopkosten zijn voor met toekomstige sloopkosten 
rekening van het bouwdeel dat 
gesloopt wordt. (Kph

5
) 

Cf huuropbrengsten • variabel • volgt uit markthuur 

• is uiteindelijk de kostprijshuur (Kph) • wordt als gegeven beschouwd 

exp/oitiekosten • worden verdeeld in onderhoudskosten • worden op basis van scenario's 
en overige exploitatiekosten (Kph

0
, bepaald 

KphR) 
• onderhoudskosten zijn gerelateerd aan 

bouwdelen met verschillende 
levensduren 

RW restwaarde • is verdisconteerd in jaarlijkse • wordt met behulp van cap-rate 
annurteit, hoeft niet afzonderlijk te bepaald 
worden berekend 

• oorspronkelijke investering minus 
afschrijvingen 

n beschouwings- • kostprijshuur is constant tot eerste • aanname, doorgaans 20 jaar 
periode moment van aanpassing 

• de jaarkosten worden berekend over 
de levensduur van het betreffende 
bouwdeel 

r rentepercentage • gegeven (scenario) • variabel 

Tabel 5. Vergelijking Kph- en IRR-berekening 
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7 Vergelijking van de kostprijshuur 
niet de niarkthuur 
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Het doel van de berekening van de kostprijshuur is het bepalen van een referentiewaarde, 
waarbij een hogere dan wel lagere markthuur een voor dat moment geldende winst- of 
verliessituatie weergeeft. Met de markthuur wordt de huur bedoeld die met een potentiele 
huurder overeengekomen kan worden, gezien de geldende marktomstandigheden. In de 
volgende paragrafen wordt op een aantal manieren aangegeven hoe de kostprijshuur en de 
markthuur met elkaar in verhouding staan. 

7.1 Het bepalen van de maximale aanvangsleegstand 
door vergelijking 

Op het moment van investering (in jaar nul), kan door berekening van de kostprijshuur 
worden aangetoond of de investering in verhouding staat met de gevraagde markthuur. 
Voor het berekenen van de kostprijshuur zal een schatting moeten worden gemaakt van de 
onderhouds-, sloop-, en overige exploitatiekosten en de grondkosten. Vervolgens kan voor 
de periode tot aan het moment dat het gebouw een eerste upgrading zal ondergaan, de 
kostprijshuur worden berekend. Als toets geldt dan dat de markthuur minimaal gelijk moet 
zijn aan de kostprijshuur, om de kosten van verwerving en exploitatie van het gebouw te 
kunnen dekken. 

toets: 

Mh(t=O) .? Kph(t=O) (toets 1) 
(waarbij Mh = de markthuur) 
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De kostprijshuur kan net als de markthuur worden uitgedrukt in een vierkante meter prijs. 
Indien echter de totale werkelijke huuropbrengsten in het eerste jaar in beschouwing war
den genomen, kan door vergelijking met de kostprijshuur worden bepaald welk leegstand
percentage gedurende het eerste jaar acceptabel is . In onderstaande tabel is aan de hand 
van een getallenvoorbeeld deze gedachtengang verduidelijkt. Uitgangspunt is een kantoor
gebouw met een verhuurbaar oppervlak van 2. 000 vierkante meter. 

huur 1>er m2 totale huuropbrengsten gedurende le jaar 

percentage " 
•, • r-'• 

aanvangsleegstand. 0% 400/4 12% 

netto 
markthuur: f 250,- I m2 huuropbrengsten: f 500.000,- f 300.000,- f 440.ooo,-

kost1>rijshuur: f 220,- / m2 kostp ri.ishuur: f 440.000,- f 440.000,- f 440.000,-

toets: Mh>Kph toets: Mh>Kph Mh<Kph Mh=Kph 

Tabel 6. Markthuur versus kostprijshuur gedurende eerste jaar van exploitatie 

Uit de tabel is af te lezen dat gedurende het eerste jaar van exploitatie een aanvangs
leegstand van maximaal 12 procent van het verhuurbaar oppervlakte acceptabel is. Op deze 
wijze worden de bruto opbrengsten in het eerste jaar (theoretische huur minus leegstand) 
vergeleken met de gemiddelde jaarlijkse kosten (de kostprijshuur). 
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7.2 Gevolgen van een geindexeerde markthuur 

Tot nu toe is bij de berekening van de kostprijshuur geen rekening gehouden met indexering 
van de huurprijs. De belegger als verhuurder van kantoorruimte zal de overeengekomen 
huur wel elk jaar indexeren. Wordt nu het investeringsdeel van de kostprijshuur uitgezet 
tegen de geindexeerde markthuur, dan ontstaat de grafiek zoals weergegeven in figuur 24. 

guldens 

Mh (jaarlijks gei'ndexeerd) 

Kph1 

t=O t=n jaren 

I e upgrading 

Figuur 24. Het investeringsdeel van de kostprijshuur in vergelijking met de geindexeerde markthuur 

Te zien is dat de markthuur aanvangt op een niveau dat lager is dan het investeringsdeel van 
de kostprijshuur. De figuur geeft weer dat door middel van huurprijsstijgingen de oorspron
kelijke investering is terug te verdienen. Dit is mogelijk indien wordt voldaan aan de vol
gende toets: 



78 DE KOSTPR1JSHUUR ALS REFERENl1E BIJ BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANTOORGEBOUWEN 

n n 

L Mh(t) ~ ~ Kphl(t) (toets 2) 
t= 0 t= 0 

Omdat de kostprijshuur en de markthuur niet beide ge'indexeerd zijn, is vergelijking onte
recht. Indien men echter alleen tot doel heeft de oorspronkelijke investering uitgedrukt in 
de geldwaarde van toen, terug te verdienen, is de vergelijking zoals in de figuur juist. 
Daarom wordt in de figuur alleen het deel van de kostprijshuur dat verantwoordelijk is 
voor het dekken van de investeringsuitgave uitgezet tegen de markthuur. De uitgaven voor 
onderhoud en sloop en de overige uitgaven nodig voor exploitatie van een kantoorgebouw, 
worden verspreid over de levensduur gedaan en moeten wel worden getndexeerd. 

De benaderingswijze zoals beschreven in de vorige alinea is vergelijkbaar met de dynami
sche kostprijshuur zoals in de woningbouw in de belangstelling heeft gestaan [29]. Het uit
gangspunt van berekening volgens de dynamische kostprijshuur is eveneens het terug
verdienen van de oorspronkelijke investering door de aanvangshuur jaarlijks te laten stijgen 
volgens de bouwprijsstijgingen. Het doel van deze berekeningsmethode is het vergelijkbaar 
maken van woningen met verschillende leeftijden maar dezelfde diensten. 

In figuur 25 is de getndexeerde markthuur aangegeven met een horizontale lijn die het 
gemiddelde niveau aangeeft over de periode tot aan de eerste upgrading. Op deze wijze 
wordt duidelijk het verschil zichtbaar tussen de markthuuropbrengsten over een bepaalde 
periode en de jaarlijkse kosten verbonden aan de oorspronkelijke investering. Een belegger 
zal tot doel hebben dit verschil te maximaliseren om uiteindelijk een zo groot mogelijk 
rendement te kunnen genereren. Opgemerkt dient te worden dat het verschil zoals in de 
figuur is weergegeven niet gelijk is aan het rendement. Hiervoor moeten de jaarlijkse 
onderhouds-, sloop- en exploitatiekosten alsmede de rentekosten voor aanschaf van de 
grond, op het verschil in mindering worden gebracht. 
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guldens 

Mrl~~f!~ellilffiistae19!ilf~1Jarlijks geindmerde huur) .. 

Kph, 

t=O t=n jaren 

I e upgrading 

Figuur 25. Verschil tussen gemiddelde geindexeerde markthuur en Kph 
I 

7.3 De kostprijshuur als referentie bij het bepalen van de 
investeringsruimte voor upgrading 

7.3.1 Waarderen van de kostprijshuur tegen vervangingswaarde 
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Voor het vergelijkbaar maken van de totale kostprijshuur met de markthuur zal de kostprijs
huur moeten warden uitgedrukt op basis van vervangingswaarde. Met de vervangings
waarde wordt in dit kader bedoeld het bedrag dat op het moment van waardering nodig zou 
zijn, om in de plaats van het betreffende object een antler object te verkrijgen, dat technisch 
identiek, maar gerealiseerd is volgens moderne bouwmethoden. Dit laatste uitgangspunt, 
realisatie volgens moderne bouwmethoden, kan tot gevolg hebben dat de vervangings
waarde relatief lager is dan de oorspronkelijke waarde. Omdat echter reeds na circa tien 
jaar een upgrading plaats vindt, wordt dit effect buiten beschouwing gelaten. Aangenomen 
wordt dat in een periode van tien jaar de stand van de techniek niet dusdanig is veranderd 
dat gebouwen tegen lagere kosten kunnen worden gerealiseerd. 
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Waarderen tegen vervangingswaarde houdt in dit onderzoek in dat de kostprijshuur wordt 
gei:ndexeerd als gevolg van bouwprijsstijgingen. 

De bouwprijsstijgingen en de markthuurstijgingen zijn in de praktijk niet aan elkaar gelijk. 
De verhuurder zal de huurprijs zoals in de huurovereenkomst staat vermeld jaarlijks index
eren als gevolg van inflatie. Gemiddeld over een lange periode zullen de bouw
prijsstijgingen en de inflatie elkaar niet veel ontlopen. Op korte termijn zullen wel afwijkin
gen te zien zijn. Deze afwijkingen zijn echter aanzienlijk kleiner dan de lokatie
prijsstijgingen zodat het verloop van de huurprijzen zoals in figuur 26 kan worden 
geschematiseerd. In bijlage 4 zijn de indexcijfers weergegeven. 
Naast de jaarlijkse inflatie hebben ook ontwikkelingen in de markt invloed op de markt
huur. Na het aflopen van een huurovereenkomst kan de verhuurder het huurniveau aanpas
sen aan de op dat moment geldende markthuur. De sprong van de aangewezen lijn in 
figuur 26 geeft dit weer. Deze prijsstijgingen, die het gevolg zijn van de ontwikkelingen in 
de markt, worden toegewezen aan de lokatie en blijven in dit onderzoek buiten beschou
wing. In dit onderzoek wordt dus aangenomen dat de markthuur bij een gelijk blijvend 
prestatieniveau alleen als gevolg van inflatie kan stijgen. Als echter door upgrading het 
prestatieniveau wordt aangepast zal dit wel aanpassing van de markthuur tot gevolg heb
ben. 

huurprijs 

- markthuurprijs 
- gerealiseerde huurprijs 

_ ~ • • kostprijshuur geindexeerd 

lokatieprijsstijgingen geindexeerd I 
-----· kostprijshuur niet 

- _ - - bouwpr1JsstiJgmgen --1 - - __ __________ __ ___ _ cq mflalle 

huurverhoging tij d 
na aflopen 

huurovereenkomst 

Figuur 26. Huuqlrijsstijgingcn 
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7.3.2 Het bepalen van de investeringsruimte 

Het verschil tussen wel en niet indexeren van de kostprijshuur wordt duidelijk zichtbaar als 
op het moment van de eerste upgrading een investeringsbeslissing moet worden genomen. 
In de figuren 27 en 28 zijn ter illustratie de twee situaties weergegeven. In figuur 27 wordt 
de kostprijshuur uitgedrukt in de geldwaarde van het oorspronkelijke bouwjaar terwijl in 
figuur 28 de kostprijs jaarlijks wordt gei:ndexeerd. Aangenomen wordt dat de markthuur in 
het jaar t=O gelijk is aan de kostprijshuur. De markthuur wordt vervolgens jaarlijks als ge
volg van inflatie gei:ndexeerd. Stel dat op het moment t=IO de eerste upgrading plaatsvindt. 
Na de upgrading zal de te realiseren markthuur hoger zijn ten opzichte van de situatie van 
voor de upgrading. Het prestatieniveau van het pand wordt immers verhoogd. 
Bij de eerste upgrading is de levensduur van cluster A verstreken en wordt vervangen. De 
investeringsruimte die aanwezig is voor een nieuw cluster van bouwdelen is afhankelijk van 
de waarde van de resterende bouwdelen en is als volgt af te leiden. 

Uit toets 1 volgde: 
Mh(t) ;,:Kph(t) 

Ofwel: 
Mh(t) .?Kph.(t) + Kpl\,(t) + KphJt) 

Ats uitgangspunt is genomen dat in jaar nul de markthuur gelijk is aan de kostprijshuur. 

Dus: 
Mh(t=O) = Kph(t=O) 

In jaar 10, als voor het eerst een upgrading plaats vindt, zal de markthuur na upgrading we
derom minimaal gelijk moeten zijn aan de kostprijshuur. 
Mh(t=IO) ~ Kph (t=IO) 
Mh(t=lO) ;?: Kph.(t=lO) + Kpl\,(t=lO) + KphJt=IO) 
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Alleen de kostprijshuur van de clusters B en C zijn bekend. Het bedrag wat overblijft voor 
de kostprijshuur van het nieuwe cluster A is maximaal gelijk aan: 

Kph.(t=l0) ~ Mh(t=l0) - (Kpl\(t=l0) + Kph
0
(t=l0)) (toets 3) 

De investeringsruimte die over is voor een nieuw cluster van bouwdelen A is dus afhanke
lijk van de waarde van cluster Ben Cop het moment t=l0. Indien de kostprijshuur van de 
clusters B en C niet worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde, lijkt het alsof de ver
huurder meer investeringsruimte heeft voor het nieuwe cluster van bouwdelen A. 
In de figuren 27 en 28 is deze beredenering in beeld gebracht. 
Op deze plaats dient opgemerkt te worden dat de overige jaarlijkse exploitatiekosten zijn 
opgenomen in de kostprijshuur van cluster C. Dit heeft overigens geen invloed op de ge
volgde benaderingswijze. 

guldens 

Ml\1=0>=Kph<:1=0) -----f investepngsruimte 

Cluster A 

Cluster B 

Cluster C 

t=l0 

Figuur 27. Investeringsruimte indien Kph niet 
geindexeerd 

tijd 
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guldens 

Mh(t=o)=Kp~t=O) 

Cluster A 

Cluster B 

Cluster C 

Mbit=lO) 
na upgrading 

t=IO 

investei:ingsruimte 

Figuur 28. Investeringsruimte bij Kph tegen 
ven'angingswaarde 

7.3.3 De kostprijshuur bij toetsing van haalbaarheid upgrading 

tijd 
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Het verschil tussen wel en niet waarderen tegen vervangingswaarde wordt nog eens duide
lijk gemaakt aan de hand van een getallenvoorbeeld. Uitgangspunt is een situatie waarin een 
plan voor upgrading reeds op tafel ligt. Met behulp van de kostprijshuur wordt de 
haalbaarheid van dit plan getoetst. 

Stel dat na schatting van de onderhouds-, sloop- en investeringskosten van de nieuwe 
bouwdelen, de kostprijshuur van het nieuwe cluster A, jaarlijks / 100,- per vierkante meter 
bedraagt. De opdracht is nu te controleren of deze investering haalbaar is. Als voorwaarde 
geldt dat het pand geen leegstand kent. De markthuur na upgrading bedraagt voor alle units 
in het gebouw / 275,- per vierkante meter. De kostprijshuur van de resterende delen Ben C 
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mag gegeven deze markthuur dan maximaal / 175,- per vierkante meter bedragen. In dit 
getallenvoorbeeld blijkt dat de waarde van de resterende bouwdelen op basis van het prijs
peil in 1986, f 150,- per vierkante meter bedraagt. Deze gegevens leiden tot de conclusie 
dat de investering rendabel is. Worden echter de resterende bouwdelen gewaardeerd tegen 
de meest recente bouwprijzen, dan lijkt het onmogelijk dat de oorspronkelijke investering 
op termijn wordt terugverdiend. In de tabel zijn de beide situaties weergegeven. 

resterende bouwdelen resterende bouwdelen 
tegen oorspronkelijke op basis van 
bouwprijzen vervangingswaarde . 
(prijspeil 1986) (prijspeil 1996) 

Mh f 275,- f 275,- indexcijfers: 1986: 105 

Kph. f 100,- f 100,- 1996: 130 

K1Jhb + K(Jhc f 150,- / 185,-

toets Mh>Kph Mh<Kph 

beslissing investering is haalbaar het lijkt onmogelijk dat 
investering door 
huurprijsontwik.kelingen kan 
worden terugverdiend 

pnJ 

7.3.4 Twee verschillende benaderingswijzen 

Tot nu toe zijn steeds de twee benaderingswijzen, zonder en met indexering, naast elkaar 
gezet. Er is geen antwoord gegeven op de vraag welke benaderingswijze de juiste is. 
Daarom is het nuttig de voor en tegens toe te lichten. 

kostpriishuur op basis van de oorspronkeliike bouwpriizen 
Deze benaderingswijze is slechts juist indien de oorspronkelijke investeringsuitgave moet 
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worden terug verdiend. Het deel van de kostprijshuur voor dekking van de investerings
kosten wordt dan niet ge'indexeerd. Deze gedachtengang wordt doorgaans door beleggers 
gevolgd. Zij hebben immers als doelstelling een bepaald rendement te behalen over het oor
spronkelijk ge'investeerde vermogen. 
De uitgaven voor onderhoud, sloop en exploitatie worden verspreid over de levensduur 
gedaan en dienen om deze reden we/ te worden ge1ndexeerd. Voor een juiste benaderings
wijze zou kunnen worden overwogen de kostprijshuur te verdelen in een deel <lat niet, en 
een deel <lat wel wordt ge1ndexeerd. 

kostpriishuur op basis van de vervangingswaarde 
Deze methode geniet de voorkeur indien de doelstelling van de berekening van de kostprijs
huur is, juist die kosten door te belasten aan de huurder die verband houden met de gele
verde gebouwprestaties. De kosten van de prestaties geleverd door het gebouw dienen ge
baseerd te zijn op actuele bouwprijzen. Een oud gebouw kan immers dezelfde prestaties 
leveren als een nieuw gebouw zodat ook de kostprijs van deze prestaties overeen moeten 
stemmen. Door waardering van het oude gebouw tegen vervangingswaarde wordt de 
kostprijshuur vergelijkbaar met soortgelijke gebouwen die dezelfde prestaties leveren. 

Kortom, beide benaderingswijzen kunnen naast elkaar worden gebruikt. De keuze wordt 
bepaald door het doel waarvoor men de kostprijshuur wil hanteren. 
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8 De financiele consequenties 
van upgrading in de praktijk 

87 

De ontwikkelde theorie wordt in <lit hoofdstuk uitgewerkt aan de hand van een praktijk
voorbeeld. Gekozen is voor een kantoorpand aan het Chasseveld in Breda. Het betreft een 
solitair pand met een omvang van ca. 5.400 m2 v.v.o .. Het pand, <lat sedert 1987 in eigen
dom is van het Kantoren Fonds Nederland B.V, ondergaat momenteel een upgrading. 

Door analyse van de marktpositie van het pand wordt eerst inzicht verschaft in de aanlei
ding van de upgrading. Vervolgens wordt aangegeven hoe het pand door middel van een 
upgrading opnieuw in de markt kan worden gezet. In de laatste paragraafvan dit hoofdstuk 
wordt getracht een financiele onderbouwing te geven voor de keuze van upgrading door 
uitwerking van het ontwikkelde rekenmodel. 

8.1 De aanleiding voor upgrading van bet voorbeeldpand 

In deze paragraaf komt de analyse aan de orde van de lokatie- en pandkwaliteiten alsmede 
van de heersende marktsituatie. Naar aanleiding van deze analyse wordt beoordeeld of 
upgrading van het pand zinvol is. Bij het opstellen van de analyse is gebruik gemaakt van de 
marktvisie die reeds door Kantoren Fonds Nederland B.V. is opgesteld in het kader van de 
upgrading. 

8.1.1 Lokatie van bet pand 

Het Chasseveld is gelegen aan de rand van de binnenstad en wordt begrensd door twee be
langrijke stedelijke hoofdroutes, te weten de Claudius Prinsenlaan en de Nassausingel. In 
bijlage 6 zijn foto's en een situatietekening van het pand bijgevoegd. De kantoorfunctie is 
aan het Chasseveld in ruime mate vertegenwoordigd. Het Chasseveld zelf is in gebruik als 
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parkeerterrein. In plannen van de gemeente voor ontwikkeling van de binnenstadsrand 
wordt er van uitgegaan dat de parkeerfunctie van het Chasseveld in de toekomst gehand
haafd blijft. Mede door ontwikkelingsplannen voor de omgeving van het pand wordt de 
herkenbaarheid van de lokatie als kantoorlokatie vergroot. 

De bereikbaarheid van het pand per auto is zonder meer goed te noemen. Hoewel het een 
binnenstadslokatie betreft, zijn de rijkswegen relatief snel bereikbaar. 
Het pand heeft geen eigen parkeervoorziening. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van 
de parkeerplaatsen die tegen betaling op het Chasseveld voorhanden zijn. 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is eveneens goed. Het station is weliswaar op 
ongeveer 1 kilometer afstand gesitueerd, maar doordat het busstation zich op korte afstand 
van het pand bevindt, kunnen zowel het station als andere stedelijke lokaties goed worden 
bereikt. 

8.1.2 Kwalitatieve kenmerken van het pand 

De uitstraling van het pand zelf is gering. De relatief geringe gebouwhoogte in relatie met 
de langgerektheid van het pand, leidt tot een anoniem karakter van het pand in zijn omge
ving. De hoofdentree van het pand is klein en mede daardoor weinig opvallend. 

Het pand heeft een carrestructuur met in het midden een atrium. Doordat dit atrium gedeel
telijk is dichtgebouwd, heeft het geen enkele gebruikswaarde. De hoofdentree en 
achterentree alsmede de stijgpunten nabij deze entrees zijn door de bebouwing niet met 
elkaar verbonden. Door de aanwezige kap is de daglichttoetreding in het atrium beperkt. 
Voor de kantoorvloeren grenzend aan het atrium is <lit een belangrijke waarde-verminde
rende factor. 

De indeelbaarheid van het pand is goed te noemen. Tot vier huurders per laag kan een effi
ciente indeling worden bereikt met een directe toegang tot het gehuurde. De kolomafstand 
bedraagt 5.40 meter, zodat invulling als cellenkantoor mogelijk is. 
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Geconcludeerd kan worden dat de kwalitatieve kenmerken van het gebouw acbter blijven 
bij de kantoorpotentie van de lokatie. Verbetering van de kwalitatieve kenmerken kan de 
verhuurbaarbeid vergroten. 

In bijlage 7 zijn plattegronden en doorsneden van bet pand weergegeven. 

8.1.3 Marktsituatie 

Net als bet beeld van de nationale kantorenmarkt weergeeft, is de vraag naar kantoorruimte 
in Breda sinds 1991 duidelijk lager dan in de periode daarvoor. Ook in Breda is dus sprake 
van een vragersmarkt. 
Ontwikkeling van de vraagzijde van de markt is mogelijk door de regiofunctie van Breda 
als dienstverleningsstad te versterken. Daarnaast zit economiscbe potentie in de ligging tus
sen Rotterdam en Antwerpen en meer specifiek in de grensfunctie tussen Belgie en Neder
land. 

Breda kan worden getypeerd als een markt waar vooral kleine gebruikers sterk vertegen
woordigd zijn. De schaal van het gebouw aan het Chasseveld is in overeenstemming met 
deze situatie, mede omdat bet pand zich leent voor multi-tenant gebruik. 

8.1.4 Huurniveau 

De huurprijsontwikkeling in Breda vertoont sterke schommelingen. Uitschieters daargela
ten, kan worden gesteld dat sinds 1989 het prijsbeeld een opgaande lijn vertoont. Momen
teel ligt de buur op deze lokatie tuusen de/ 225,- en/ 250,- per m2. (Bron: Vastgoed
markt) 
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Beschrijving van de upgrading 

Evaluatie van het moment van upgrading 

Al sinds de oplevering in 1985 zijn delen van het pand niet verhuurd. Doordat de hoofd
huurder het huurcontract na 10 jaar heeft opgezegd, is de leegstand vergroot tot 62 % van 
het totale vloeroppervlak. De kansen op wederverhuur in de huidige staat van het pand zijn 
gering. Binnenkort zullen ook de overige huurcontracten expireren. In de lijn van de theo
rie van hoofdstuk 3, waarin de momenten van upgrading zijn onderbouwd, wordt ook voor 
dit pand gekozen voor upgrading rond het tiende jaar. In werkelijkheid is de upgrading pas 
medio 1997 gereed, twaalf jaar na de oorspronkelijke oplevering van het pand. 

8.2.2 Evaluatie van het plan van upgrading 

In hoofdstuk 4 van dit onderzoek is een methode ontwikkeld voor het segmenteren van de 
kantorenmarkt. Op basis van vaste gebouwkenmerken kan worden beoordeeld welke doel
groep in aanmerking zou kunnen komen voor huisvesting in een bepaald kantoorpand. In
dien het pand aan de Chasseveld in beschouwing wordt genomen, kunnen de volgende 
vaste gebouwkenmerken worden onderscheiden: 

vaste gebouwkenmerken . criteria ., 

type omgeving binnenstedelijke randzone 
(kantorenfunctie is ruimschoorts aanwezig) 

bereikbaarheid ov I snelweglokatie 
uitstraling lokatie lokatie met aanzien 
parkeermogelijkheden ruimschoots aanwezig 
grootte pand > 5.000 m2 
aantal huurders pand leent zich voor multi-tenant gebruik 
verschijningsvorm traditioneel vormgegeven 

Tabel 8. Vaste gebouwkenmerken Chasseveld 
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Na vergelijking van deze gebouwkenmerken met de vijfhuurdersprofielen zoals in dit on
derzoek zijn onderscheiden, blijkt dat met name visualisten in aanmerking kunnen komen 
voor dit type pand op deze lokatie. Aan uitstraling ontbreekt het ecbter bij dit tradioneel uit 
metselwerk opgetrokken kantoorpand. Visualisten hechten veel waarde aan een representa
tief pand en zijn ook bereid biervoor te betalen. Kortom, gezien de vaste gebouw
kenmerken heeft bet pand de potentie na upgrading huurders aan te trekken. De upgrading 
zal vooral gericbt moeten zijn op verbetering van de uitstraling. 

Het pand ondergaat momenteel een upgrading waarbij met name de representativiteit wordt 
verbeterd. De ingrepen met betrekking tot de representativiteit zullen worden geevalueerd 
door bet gebouw op verscbillende niveau's in bescbouwing te nemen. Voor deze aanpak is 
gekozen om zoveel mogelijk de beleving van de buurder na te bootsen. De overige ingrepen 
worden hiema eveneens puntsgewijs toegelicht. 

• Op macro-niveau wordt het pand door middel van een aantal ingrepen uit de 
annonimiteit gehaald. Allereerst wordt het dak rondom voorzien van een stalen 
pergolaconstructie. Deze schijnverdieping zorgt ervoor <lat de gebouwhoogte meer 
in verhouding staat met de langgerektheid van het gebouw. Het gebouw springt op 
deze wijze meer uit het oog. Tevens wordt door de pergolaconstructie de scbijn 
gewekt dat zicb op bet dak een terras bevindt. 

• Door toevoeging van een naamsaanduiding op de gevel wordt de herkenbaarbeid en 
bekendheid van bet pand vergroot. Het pand beeft de toepasselijke naam "carre 
chasse" gekregen. 

• Door het aanbrengen van gevelbeplating vervaardigd uit natuursteen, krijgt het 
gebouw als geheel een zeer attractieve en moderne uitstraling. Dit in tegenstelling 
tot de oorspronkelijke, uit gele bakstenen opgetrokken gevels. 

• De symmetrische vorm van het pand Ieent zich er niet voor een gevel ( de zijde aan 
het Chasseveld) extra te accentueren. Alie zijden van het gebouw worden op het 
zelfde hoogwaardige niveau afgewerkt. Extra aandacht verdient daarom de entree 



92 DE KOSTPRIJSHUUR ALS REFERENI1E BIJ BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANTOORGEBOUWEN 

van het gebouw. In het plan van upgrading wordt de entree verbreed en over drie 
lagen doorgetrokken. Tevens springt de entree ten opzichte van de gevel naar 
achteren. Deze ingreep lijkt omvangrijk maar op de foto in bijlage 5 is te zien dat 
het effect wat ermee bereikt wordt, summier is. Een grovere aanpak met een 
(nog)bredere entree en een kolossale luifel had mijns inziens het effect kunnen 
vergroten 

• Op meso-niveau, als men het gebouw is genaderd, is het niet meer mogelijk direct 
de kantoorruimte binnen te kijken. Door middels van een groenstrook om het 
gebouw is deze hinderlijke situatie opgelost. Tevens heeft dit tot een verfraa:ing van 
het beeld gezorgd. 

• Eenmaal binnen het gebouw is het entreegebied in hoogte verdubbeld om de 
uitstraling en representativeit te bevorderen. 

• Het atrium krijgt weer de functie die het behoort te hebben door verbetering van de 
lichttoetreding. De glaskap wordt aangepast en het lamellen plafond verwijderd. 
Hierdoor verbetert tevens de bruikbaarheid van de kantoorruimte gelegen aan het 
atrium. 

• Op micro-niveau worden een aantal ingrepen uitgevoerd ter verbetering van het 
afwerkingsniveau van de publieke ruimtes. Zo wordt het atrium voorzien van een 
hardstenen vloer en worden de binnenpuien in een modeme kleur overgeschilderd. 
Daamaast worden de verlichting, het meubilair in de publieke ruimtes aangepast. 

• De overige ingrepen houden niet verband met verbetering van de representativiteit 
maar met de functionaliteit en comfort. Door het slopen van de ingebouwde 
kantoorruimte wordt het atrium via zowel de hoofd- als de achter-entree bereikbaar. 
Daarnaast wordt de klimaatinstallatie (koeling, luchtbehandeling en verwarming) 
aangepast aan de hedendaagse normen. 

• De kantoorruimtes zullen afuankelijk van de wensen van de huurder worden 
aangepast. 
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8.3 De kostprijshuur voor upgrading van bet gebouw 

Met behulp van een spreadsheetprogramma is voor het kantoorgebouw aan het Chasseveld 
de kostprijshuur berekend. Allereerst voor de situatie v66r upgrading. De uitwerkingen zijn 
weergegeven in bijlage 8. Bij de berekening is de methode aangehouden zeals beschreven in 
paragraaf 6.2. Elk deel van de kostprijshuur zal afzonderlijk worden toegelicht. 

De enige gegevens afkomstig van de eigenaar van het pand zijn de uitgave voor upgrading, 
namelijk 4,5 miljoen gulden en het percentage van dit bedrag <lat uitgegeven is aan sloop, 
namelijk 5%. 
Voor de overige bedragen die nodig zijn voor berekening van de kostprijshuur is gebruik 
gemaakt van "Bouwkosten" [40] en "Beheer en Onderhoud" [41]. De bedragen zijn be
paald met behulp van kengetallen of door vergelijking met referentiekantoren. 

Het rentepercentage <lat wordt gebruikt bij het berekenen van de jaarkosten is 6,5%. Dit 
percentage is slechts een aanname. In werkelijkheid is dit percentage afhankelijk van de 
doelstelling van de belegger. Indien het gebouw wordt gefinancieerd met geleend geld, zal 
een rentepercentage worden gekozen dat overeenkomt met de actuele hypotheekrente 
(7% a 8%). Pensioenfondsen rekenen met een veel lagere renteniveau. Zij vergelijken het te 
behalen rentepercentage met andere investeringsaltematieven, bijvoorbeeld het beleggen in 
obligaties. 

8.3.1 De jaarlijkse investeringskosten 

Voor de berekening van het investeringsdeel van de kostprijshuur is een verdeling van de 
oorspronkelijke investering naar clusters van bouwdelen met een gelijke levensduur nodig. 
De oorspronkelijke investering is echter niet bekend. Aan de hand van kengetallen afk:om
stig uit "bouwkosten" [ 41] zijn de bouwkosten per bouwdeel berekend. Als voorbeeld zijn 
in bijlage 9 de bouwkosten voor de trappen aan de hand van kengetallen uitgewerkt. De 
hoeveelheden zijn zo veel mogelijk afgeleid van tekening. In het bestek is te lezen welke 



94 DE KOSTPRJJSHUUR ALS REFERENIJE BJJ BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANrOORGEBOUWEN 

bouwdelen na 12 jaar uit het gebouw worden verwijderd. Voor de overige bouwdelen is 
naar eigen inzicht bepaald of deze na 25 of na 50 jaar worden gesloopt. 
Voor honoraria voor deskundigen is een percentage van 15 % van de bouwkosten aange
houden. Dit percentage is bepaald na vergelijking met twee referentieprojecten. 
De totale bouwkosten bedragen uiteindelijk f 7.353.515,- gulden (prijspeiljan. 1985). Voor 
een onderbouwing wordt verwezen naar bijlage 8. 

De gemiddelde jaarkosten verbonden aan de investering bedragen: 

-

levensduur Investeringsuitgave Kph1 
in procenten 

- prijspeil jan. '85 prijspeil jan. '85 ,. 

12 jaar 2.789 342 50% 

25 jaar 1.974 162 24% 

50 jaar 2.591 176 26% 

7.354 680 100% 

Tabel 9. K1>h1, Chasseveld (bedragen * 1,000 gulden) 

8.3.2 De jaarlijkse onderhoudskosten 

Ook aan de hand van kengetallen [ 40] zijn per cluster van bouwdelen de jaarlijkse onder
houdskosten bepaald. Net als bij de bouwkosten zijn deze per levensduurcategorie 
gesommeerd en ge1ndexeerd naar het prijspeil van1985. Omdat dit al gemiddeldejaar
kosten zijn, is berekening van annui:teiten niet nodig. 
De berekende onderhoudskosten bedragen 1 a 2 procent van de oorspronkelijke bouw
kosten. 
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De gemiddelde jaarkosten voor onderhoud bedragen: 

levensduur onderhoudskosten Kph0 In procenten 
prijspeil jan. '96 prijspeil jan. '85 

12jaar 70 55 64% 

25 jaar 39 30 35% 

50 jaar 1 I 1% 

110 86 100% 

Tabel 10. K11h
0 

, Chasseveld (bedragen * 1.000 gulden) 

8.3.3 De jaarlijkse sloopkosten 

De sloopkosten worden gerelateerd aan de betreffende bouwdelen die worden gesloopt. 
Gegeven is <lat 5 procent van de totale investeringsuitgaven van de upgrading bestaan uit 
sloopkosten. Dit betekent dat de sloopkosten van de bouwdelen met een levensduur van 12 
jaar f 225 .00,- bedragen. De sloopkosten behorend bij de overige twee levensduur
categorieen zijn bepaald aan de hand van referentieprojecten [41]. 
Om de sloopkosten uit te kunnen drukken in gemiddelde jaarkosten, dienen deze eerst con
tant te worden gemaakt naar het jaar van op levering ( 1985). Vervolgens kunnen met behulp 
van annui"teiten de jaarkosten worden bepaald. 

De gemiddelde jaarkosten voor sloop bedragen: 

.. , Le,·ensduur , contante waarde Kph8 
in procenten 

sloopkosten prijspeil jan. '85 

12 jaar 83 10 86% 

25 jaar 17 1 12% 
50 jaar 4 0.2 2% 

104 11 100% 

Tabel 11. Kphs , Chasseveld (bedragen * 1.000 gulden) 



96 DE KOSTPRIJSHUUR ALS REFEREN11E BIJ BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANTOORGEBOUWEN 

8.3.4 De overige jaarlijkse exploitatiekosten 

De overige exploitatiekosten kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Geprobeerd is een gemid
delde te berekenen voor de eerste 12 jaar dat het pand is geexploiteerd. De exploitatiekos
ten zijn ondermeer athankelijk van de huurprijs en het leegstandpercentage. Door de 
upgrading zullen deze factoren veranderen. Er kan een hogere huur warden gevraagd en de 
leegstand zal naar aller waarschijnlijkheid worden gereduceerd. Dat is althans de doelstel
ling van de upgrading. Daarom zullen de jaarlijkse gemiddelde exploitatiekosten na 
upgrading opnieuw moeten worden benaderd. De gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten 
zijn in dit praktijkvoorbeeld opgenomen in de kostprijshuur van cluster A. De kosten ver
bonden aan de grond zijn buiten beschouwing gelaten. 
Bij de berekening (zie bijlage 8) zijn de werkelijke leegstaande vierkante meters
aangehouden. De huurprijs voor upgrading bedraagt / 185,- per vierkante meter, een rede
lijke aanname. Voor de berekening van de verschillende kostenposten, is daar waar moge
lijk de methode gevolgd zoals beschreven in de "oefening beheer van gebouwen" [16]. 
De gemiddelde overige exploitatiekosten bedragen gedurende de eerste 12 jaar: 

> •• • ... 
-- Levensduur oyerige expl. kosten in 1>rocenten KphR ' 

.. 
1.: 

prijspeil dee. '96 prijspeil jan. '85 

12 jaar 187 146 100% 

187 146 100% 

Tabet 12. KphR , Chasseveld (bedragen "' 1.000 gulden) 

8.3.5 De totale kostprijshuur voor upgrading 

De totale kostprijshuur v66r upgrading vinden we door de afzonderlijk berekende delen te 
sommeren. Alie bedragen zijn tot nu toe gebaseerd op het prijspeil van 1985 . In hoofdstuk 
7 werd echter geconcludeerd dat wel of niet indexeren van de kostprijshuur kan leiden tot 
twee verschillende conclusies, indien de kostprijshuur wordt gebruikt bij investerings
beslissingen. 
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Daarom warden in deze paragraaf de tatale kastprijshuur uitgedrukt tegen aarspronkelijke 
prijzen en tegen vervangingswaarde naast elkaar gezet. Daamaast wardt nag een derde 
kastprijshuur berekend waarbij alleen de investeringskasten warden uitgedrukt in aarspron
kelijke bauwprijzen en de averige kasten tegen ge1ndexeerde bauwprijzen. Vaar een uit
werking zie bijlage 8. Het resultaat is als valgt: 

12 jaar 

25 jaar 

50 jaar 

guldens 
*1.000 

900 

800 
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553 
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705 
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226 

1.177 

611 

202 

178 

991 

Tabel 13. Kph
5 

, Chassevcld (bedragen * 1.000 gulden) 

t=l2 t=25 

L . J Kph niet getndexeerd 

h):!s~:A Kph gedeeltelijk geindexecrd 

F@)@] Kph wel ge[ndexeerd 

t=50 

jaren 

Figuur 29. Kostprijshuur Chasseveld 
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8.3.6 De invloed van waarderen tegen vervangingswaarde op de investeringsruimte 

De herinvestering in verband met de upgrading van het kantoorgebouw aan het Chasseveld 
bedraagt f 4.275.000,- (excl. sloopkosten). Met de kostprijshuur als referentie kan nu 
antwoord worden gegeven op de vraag of dit een haalbare investering is. Indien we toets 3 
van paragraaf 7.3.2 toepassen op het praktijkvoorbeeld vinden we de investeringsruimte die 
over is voor het nieuwe cluster van bouwdelen. 

De toets luidt nu als volgt: 

Kph.(t=12)~Mh(t=12) - (Kpl\,(t=l2) + Kphc(t=l2)) 

Gegeven is: 

verhuurbaar vloeroppervlakte: 5.302 m2 

markthuur: f 225,- per m2 

jaarlijkse theoretische huuropbrengsten: t 1.192.950,-

Invulling van het gevonden cijfermateriaal levert de volgende resultaten op: 

,• ·, ,· Kph zonder indexatie Kph geindexeerd Kphl prijspeil jan. '85, . 
• ! . • prijspeil jao. '85 prijspeil dee. '96 rest geindexeerd 

Mh (na upgrading) 1.193 1.193 1.193 

Kpl\ + Kphc 371 473 380 

Kph, 822 720 813 

Tabel 14. Bepalen van de investeringsruimte voor upgrading (bedragen * 1.000 gulden) 
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Middels dit praktijkvoorbeeld is aangetoond hoe de kostprijshuur kan worden gebruikt bij 
het bepalen van de investeringsruimte voor upgrading. De investeeringsruimte is bij deze 
methode afhankelijk van de waarde van de bouwdelen die niet bij de upgrading worden ver
vangen. Voor het waarderen van de resterende bouwdelen zijn verschillende benaderings
wijzen mogelijk. Tabel 14 laat zien dat de investeringsruimte wordt bepaald door de wijze 
van waarderen. 

Voor het nieuwe cluster Akan het deel van de kostprijshuur ter dekking van de 
investeringskosten reeds worden berekend. Voor de onderhouds-, sloop- en overige exploi
tatiekosten moeten aan de hand van scenario's aannames worden gedaan. 
Bepalend voor de hoogte van Kph

1
a is het moment waarop een volgende upgrading plaats

vindt. Volgens figuur 10 uit hoofdstuk 3 zal na vijf a zeven jaar wederom een upgrading 
plaats vinden. Hier wordt gekozen voor een tweede upgrading na zeven jaar. Daarnaast 
wordt een scenario uitgewerkt waarbij pas weer een aanpassing plaats vindt na 12 jaar, on
geveer gelijktijdig met het einde van de levensduur van cluster B. 

De jaarlijkse annurteit voor dekking van de investeringskosten van het nieuwe cluster A 
bedraagt bij een levensduur van 7 jaar, f 779.467,-. 
Bij een levensduur van 12jaar / 523.979,-. 

Tabel 15 geeft de verschillen weer. Het moment waarop de tweede upgrading plaats vindt, 
bepaalt de hoogte van Kp~a en daarmee het resterende bedrag voor onderhoud, sloop en 
exploitatie van cluster A. 

", Kph zonder indexatie Kph geindexeerd Kphl prijspeil jan. '85 
prijspeil jan. '85 · prijspeil dee. '96 rest geindexeerd · 

n.(nieuw) 7 12 7 12 7 12 

Kph. 822 822 720 720 813 813 

Kpl\. 780 524 780 524 780 524 

KphOa +KphSa +KphRa 42 298 -60 196 33 289 

Tabel 15. Investeringruimte afhankelijk van moment van 2e upgrading 
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Conclusies en aanbevelingen 

Door de snelle functionele veroudering van kantoorpanden, wordt de gebruiksperiode 
steeds korter. Gegeven de huidige marktomstandigheden is het voor de eigenaar van 
kantoorpanden die bestemd zijn voor de verhuur noodzakelijk de voorraad kantoorpanden 
'up to date' te houden. Het verschijnsel waarbij een gebouw in functioneel, maar vooral in 
visueel opzicht wordt aangepast aan de hedendaagse eisen wordt upgrading genoemd. Dit 
onderzoek laat zien hoe door middel van de kostprijshuur-methode, de financiele conse
quenties van upgrading op korte termijn, inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

In deel 1 van het onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de vraag: "Wanneer en hoe 
wordt een kantoorgebouw gedurende de levensduur aangepast?" Dit heeft geresulteerd in 
de volgende conclusies en aanbevelingen: 

• Het moment van upgrading is afhankelijk van een groot aantal factoren. Redelijkerwijs 
kan worden aangenomen dat een kantoorgebouw dat bestemd is voor de verhuurmarkt, 
binnnen de beschouwingsperiode van een belegger twee maal een upgrading zal onder
gaan. 

• Het is niet mogelijk algemene uitspraken te doen over de aanpassingen die een kantoor
gebouw zal ondergaan. De aanpassingen zijn sterk afhankelijk van het type gebouw en 
het type huurder waaraan het gebouw wordt verhuurd. Daamaast is het beleid van de 
verhuurder van invloed op het programma van aanpassingen. Daarom is slechts het 
belang van gebouwprestaties voor verschillende type huurders aangegeven. 

• Voor het bepalen van de kostprijshuur dienen de gebouwprestaties vertaald te worden in 
bouwdelen met gelijke functionele levensduren. Door de complexe samenhang van de 
bouwdelen die voor elk gebouw uniek is, is het onmogelijk algemene uitspraken te doen 
over de functionele levensduur van bouwdelen. Voor elk gebouw waarvoor de kostprijs
huur wordt berekend, client opnieuw een indeling te worden gemaakt van bouwdelen 
met gelijke functionele levensduren. 
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• Om meer inzicht te krijgen in de toekornstige upgradings-ingrepen is het nodig de vraag 
van verschillende type kantoorgebruikers in kaart te brengen. Een gedetailleerd onder
zoek wordt aanbevolen, waarbij de vraag naar aanpasbare gebouwkenmerken van 
verschillende type kantoorgebruikers in kaart wordt gebracht. 

• De ingrepen die met een upgrading gepaard gaan, zijn sterk afbankelijk van de mogelijk
heden die het pand in bouwtechnisch opzicht biedt. Het is daarom onmogelijk gebleken 
algemene uitspraken te doen over welke bouwdelen er bij een upgrading worden aange
past. Onderzoek op het gebied van segmentatie van het kantorenaanbod op basis van 
bouwtechnische kenmerken is daarom gewenst. 

Deel 2 van het onderzoek laat zien hoe de kostprijshuur kan worden gebruikt bij de 
upgrading van kantoorgebouwen. Het volgende kan worden geconcludeerd: 

• Door berekening van de kostprijshuur kan op elk moment gedurende de levensduur van 
een gebouw worden getoetst of de markthuur in verhouding staat met de kosten verbon
den aan de geleverde prestaties van het gebouw. 

• Aangetoond is dat de kostprijshuur als referentie kan dienen voor het bepalen van de 
investeringsruimte nodig voor upgrading. De grootte van de investeringsruimte wordt 
bepaald door het verschil tussen de markthuur en de kostprijshuur van de bouwdelen die 
niet bij de upgrading zijn betrokken. De investeringsruimte is afbankelijk van de wijze 
van waardering van de kostprijshuur van de resterende bouwdelen. Waardering van de 
kostprijshuur op basis van de oorspronkelijke bouwkosten leidt tot een grotere 
investeringsruimte dan waardering tegen vervangingswaarde. De keuze tussen de twee 
benaderingswijzen wordt bepaald door het doel waarvoor men de kostprijshuur wil 
hanteren. Indien men tot doel heeft de oorspronkelijke investering terug te verdienen, 
wordt gewaardeerd tegen oorspronkelijke bouwprijzen. De kosten voor onderhoud, 
sloop en exploitatie dienen in dit geval echter wel te worden gei"ndexeerd. Gebruikt men 
de kostprijshuur voor het doorbelasten van de kosten van de geleverde gebouw
prestaties aan de huurder, dan geniet waardering tegen vervangingswaarde de voorkeur. 
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In deel 3 van het onderzoek is de ontwikkelde theorie toegepast op een praktijkvoorbeeld. 
Bij de berekening van de kostprijshuur van het voorbeeldpand zijn veel aannames gedaan. 
Gegevens over de oorspronkelijke investeringsuitgave, de uitgaven die gedaan zijn voor 
onderhoud, enz. had de eigenaar van het pand niet voorhanden. De reden hiervan is waar
schij nlijk logisch. Een belegger is immers niet ge1nteresseerd in de kostengeschiedenis van 
een gebouw. Hij neemt zijn beslissingen op basis van toekomstverwachtingen. Dit heeft 
geleid tot de volgende aanbeveling: 

• Om de kostprijshuur te kunnen gebruiken bij het nemen van investeringsbeslissingen, 
dienen de uitgaven voor aanschaf, onderhoud, sloop en exploitatie per cluster van bouw
delen te worden ge1nventariseerd. Het opzetten van een systeem voor het verzamelen 
van deze gegevens, wordt aanbevolen. Voor het bepalen van de toekomstige uitgaven, 
dienen net als bij een IRR-berekening aannames te worden gemaakt op basis van 
scenario's. 
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Bijlage 1. Voorbeeld functieblad 
(Bron: Stichting Bouwresearch) 

gebruikseisen: 

Geschlktheld voor gebrulk 

toegankelijkheid 

voldoende ruimte 

ordening van ruimten 

Levensduur 

duur:zaamheid 

veranderbaarheid 

Dlchtheld 

gasdichtheid 

vochtdichtheid 

vaste stolfen 

ongedlerte 

prestatiegroep: FUNCTIONALITEIT 
objectniveau: GEBOUW 

functies: 

is toegankelijk voor brede doelgroep 
is toegankelijk voor rolstoelgehandicapten 
biedt liftcapaciteit · 

dekt ruimtebehoefte 
biedt ruimte aan gebruiksfunctie 

biedt gunstig netto vloeroppervlak 
- bevordert efficient ruimtegebruik 

biedt goede relaties gebruiksfuncties 
bevordert organisatie gebruiksfuncties 
bled! adequate oriantatie 

biedt onderhoudsvoorzieningen 

A2 
blad 1/1 

behoudt luncties gedurende levensduur gebouw 

biedt uitbreidingsmogelijkheden 
biedt herindelingsmogelijkheden 
biedt infrastructuur voor leidingsystemen 

voorkomt binnendringen ongedierte 
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gebruikseisen: 

Gebrulksvelllgheid 

ongevallenbeveillglng 

inbraakbeveiliglng 

sociala conttola 

Brandvelllgheld 

brandvelllgheid 

Stabllltelt 

prestatiegroep: 
objectniveau: 

functies: 

VEILIGHEID 
RUIMTE 

biedt obstakelvrije routes 
bledt beveiligde installaties 
biedt beveiligde uitrusting 
biedt vaJbeveiliging 

biedt inbraakvrij vsnrsk 
voorkomt ongewsnste inloop 

bledt mogslijkhsid socials controls 
beperkt sociale controle 

bledt vluchtwegen 
beperkt risico ontstaan van brand 
beperkt branduitbreidingssnelheid 
biedt mogslijkheid branddeteclie 
beperkt rookontwikkeling 
biedt mogelijkheid rookdetectie 
biedt brandbestrifdlngsmiddelen 

C3 
blad 1/1 
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Bijlage 2. 

DE KOS11'RIJSHUUR ALS REFEREN17E BU BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANTOORGEBOUWEN 

Overzicht bouwelementen 
(Bron: Bouwkosten, Missel) 

Element: 

Variant-elementengroepen: 

Variant-elementen; 

Sub-elementengroepen: 

Sub-elementen: 

De puntnummering 

Door de gebruikers van de elementenmethode 
zijn verschillende wensen naar voren gebracht 
om de tabel voor kostentoepassingen 
praktischer te ma ken. Ondermeer ward een 
onderscheid gevraagd tussen dragende en 
niet-dragende elementen, alsmede een 
uitbreiding en aanpassing van de technische 
installatie-elementen. 

Om aan deze wensen te voldoen, die te zamen 
meer nummers zouden vragen dan in het 100-
tallige systeem beschikbaar waren, is besloten 
tot toepassing van zgn. puntnummers (binnen 
de haakjes). Di! biedt de mogelijkheid binnen 
een element een groat aantal varianten onder 
te brengen. 

Het aldus ontstane systeem kan als volgt 
warden weergegeven: 
(X-) elementengroep 
(XX) element 

(XX.X) 
(XX.XX) 

variant-elementengroep 
variant-element 

(XX.XX.X) sub-elementengroep 
(XX.XX.XX) sub-element 

Als voorbeeld van het systeem word! in het 
onderstaand overzicht de onderverdeling van 
element (31) gegeven. 
Daaruit blijkt !evens welke nevenschikkingen 
en samenstellingsmogelijkheden 
(verzamelingen) er zijn. 

Voorbeeldoverzicht van de onderverdeling van element (31) 

(31) Buitenwendopeningen 

I I I 1 I 

(31.0) (31.1) (31.2) (31.3) (31.4) 

Buitenwand- Buitenwand- Buitenwand- Buitenwand- Buitenwand-

openingen; openingen; openingen; openingen; openingen; 

algemeen niet gevuld gevuld met gevuld met gevuld met 

ramen deuren puien 

l 
I I I I I 

(31.20) (31.21) (31.221 (31.231 (31.241 
Ramen; Ramen; Ramen; Ramen; Ramen; 

algemeen draairamen uitzetramen klepramen schuiframen 

i 
I I T I I I 

(31.24.0) (31.24.1) 131.24.2) (31.24.3) (31.24.4) (31.24.51 

Schuiframen; Schuiframen; Schuiframen; Schuiframen; Schuiframen; Schuifram~n; 

algemeen kazijnen onder- lateien hang- en beglazingen 

dorpels sluitwerken 

(31.24.50) I I (31.24.511 I I (31.24.52) I I (31.24.53) 
Beglazingen; Beglazingen; Beglazingen; Beglazingen: 1 

algemeen enkel glas isolerend zonwerend 

glas glas 
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Overzicht van de elemententabel op numerieke volgorde 

Dit overzicht met de onderstaande analogie van in de prak1ijk ganghare 
verklaringen is niet ontleend aan het rapport toepassingen. De benamingen boven de 
'Elementenmethode 1991', maar opgesleld kolommen zijn, inclusief de codes, niet meer 
door de redactie van 'Bouwkosten' naar dan titels van elementengroepen. 

(1-1 FUNDERINGEN (2-1 RUWBOUW (3-) AFBOUW (4-1 AFWERKINGEN (5-J INSTALLATIES 

1111 8od1mvooni1ning1n 1211 Buirenwanden (31) Buitenw1ndop,ningen (41) Buitenw1nd1fwerk. 1511 W■rm1 ■·opwelclc ing 
111 .0) Algemeen 12T.01 Algemeen (31 .0) Algemeen (41 .01 Alg1mun IST.01 Aloemeen 
(11 .1) Grond (21 . 1) Niel eonstruc1 iel (31.11 Niet gevuld 141 .1 J 8uil1!nwtnd · 151.11 lokul 
(11 .21 Waier f21.2) Conscru clief (31 .21 Gevuld m,1 ram,n 1fwuking,n (51 .21 C,ntraal 

(31.J) Citvuld mu d,u111n (51 .31 Toegelevt!!lda w11mle 
131.4) Gavuld m■I p1Ji,n (S 1.41 Wu.-.te-loachlkopp,ling 

(St.SJ Bijronder 
---

1221 Binnenwandan 132) Bittnenw11ndo,ening1n (42) Binnuwandilfw■,k . 1521 Arvosrim 
122.01 Algemetn (32 .0) Algemeen (42 .01 Algtmten (52.0) Algemeen 
122.11 Nitl construc1itl (32.1) Nit1 gevuld (4 2. 11 Binntnwilnd· IS2.1) Regenwa1er 
122.2) Construttitl (32.21 Gevuld me! nmen 1fwerkingen IS2.2) Faecalii!n 

(32.31 Gevuld mu deuren 152.3) Afv■ lw11tet 

(32AJ Gevuld mu puien 152.4) Gecombinnrd 
152.S) Speci111I 
152.61 Vast vuil 

(131 Vloar■n op grondsl■v (23) Vloettn 1331 Yloeropettingen 1431 Vlo1r1fw1rlcingen (53) Water 
(13 .0) Algemeen (23 .01 Algemeen (33.0) Algemeen (43 .01 Algemeen (53.01 Algemeen 
(13 .11 Niel constructief (23 .11 Niel can.rn uctiel (33 .1) Ni11 gevuld (43 .11 Verhoagd (53 .11 Or inkw■ ler 

(13 .21 Constructief (23.21 Consuucllef (33 .2) Ge'otuld (43.21 Niel vuhongd (53.21 Verwarmd 1epwa1,r 
(53 .3) BedrijhWIIU 
153.4) Grbruiksstanm tn t:on drns 
153.5) WattJbehandrling 

(24) Trtppen an hellingen (341 BIJu1t,ad11"' 144) Trap- ■ 11 1541 Gatun 
leuningan hellingafwerkingen 

(24 .01 Algemeen 134.0) Algemeen (44.0) Algemetn (54.01 Algemeen 
(24 .11 Trapptn (34.1) B1l1111tadu (44 .1) Trapafwtrkingen (54.1) Brandslof 
(24 .21 Hellingen (34.2) leuningtn (44.2) Htllingalwerking1n 154.21 Perslucht e11 v11cuilm 
124.31 lldders en klimijms (54.31 Medisch 

(54.41 Techniich 
(54.5) Bijzonder 

145) Plalondafwerkingan (551 Koude-opwakking en 
-distributi■ 

145.0) Algamum (55.0) Algemeen 
(45.1) Verl,agd (55. IJ Lakaa/ 
(45 .2) Ni1111■rlugd 155.2) Cenlraal 

155.3) Dimibutie 

(16) Fu1dui1g1co..-1ruc1i■1 (561 Warml1tdi1trib11ti1 
(16.01 A19,.,.,. (56.0) AIQemHn 
(16. ti Yuteft an b1lhn (56.1) Weter 
(16.21 K1erw1nden· 156.21 S10<>m 

158.3) luch1 
(56.41 Bijzonde, 

1171 P■11lfuad1ringe11 (27) D■hn 1371 01kop1ning111 (47) 01hfw■rking1n 157) Luchtbahand11in11 
117.0) Algtm■1n (27.0) AlgemHn 137.0) Alg1m111n (47 .0) Algemeen (57.01 Algrmeen 
117.1) Niel geheid (27 .11 Nial constructiel (Jl.1) Nietgevuld (47 .11 Oakafwerkingen (57.11 Naluurlijke venlilatie 
(17.21 Geh1id (27 .21 Consuuc1ief (37.21 G,,,.ld (41 .21• Oakbekledingen (57.2) Lokale mechan. ahuigin'il 

(57.3) Cenlrale mech■ n . 1h11i9ing 
(57.4) Lohle mechan . ven1il11 if! 
(5 7 .51 Cen1r1le median . ventilatie 
(57.61 L1kaal 
15 7. J) c. ..... 1 -

IZI) He■H1ha■,c•t1atrltC1i• (lll f■kaaw,akht'IN 141) Afwerltit1 .. p1U:•ttu (51} «■ .. titl1 Hi,u■t n 1Hit1ir 
128.0) Al;,mun (38.01 illgtlllttll f48 .0J Algemetri 158.0} Alftmttn 
(28.1) Kolom111111n liggers 138.1) lnb111wp1kktnen (48 .1) Afwtrking1p1khHen 158.ll Specili,h rt91lin;1n 
(28 .2) Wud111 an 11foe,1n 158.2) Ctntnla 1n1lding, mtl ing tn 
(28 .3) Raimt■ • tenhtden 11uring 
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Overzicht van de elemententabel op numerieke volgorde 

Bij terrein en indirecte projectkosten is een 
andere code-opbouw gevolgd en is de 
onderverdeling op andere wijze in de verticale 
kolom uitgezet. 

(6-) INSTALIATIES 17-) VASTE V00RZIEN. (8-) L0SSE INVENTARIS (9-) TERREIN (0-) IND. PR0JECTV00RZ. 

1611 Centrele 1lektro11ch- 171) Vaste verkeers- (Bl) LDSSI (90.1) Grondvoorzicningen (0-.1) Warklernininri-chting 

ni1th1 vooriieningen voor1i1ning1n verlceeninnnlaris 

161 .0) Algemeen 17t.0t Algemtrn (81.01 Algemeen 

161 .1) Entrgie, noodstroom 171.t) St■ ndurd 181.11 s1,ndurd 

161 .21 Aarding 111.21 Bijzondu (81.21 Bijionder 

161.31 Kanalin1i1 
f61.4J· Eaergie, hoogsp■ oning 

(Bl .SJ" Ea1rgie.l11gspanning 
(61 .6r Efltri.iie, zur lage 

spanning 
161 .71• Bliksem1fleiding 

(621 Krachtstroom (721 VHtl gebruiklrl· (B2) loss• gebruiktrl• (90.2) Opst1llen (0-.2) Mataritelvoonieningen 

vot1ni1ning1n inv1nt1ri1 

(62.01 Algemeen (72.0) Al11emeen (82.0) Algemeen 

(82.11 H111111spannin11 (72.1) Standu,d (82.11 Stendurd 
(62.21 L111gspanning, onbewukt (7 2.2) Bijzonder {82.21 8ijzonder 

(82.31• Laagspanning. bewaakt 
!62.41" Lugspanning, 

9es11biliseerd 
(62.Sr l121gsp1nning, 

grc11mpenseud 

(&JI Vtrficltti"g (731 Vut, hblcen- 1831 lu11 19D.l) Omheining,n (0-.31 Aisicodtkking en dergelijl(e 

wocinitningen huket1in.Y1ntaris 

(83 .0} Algemun (73.0) Algerneen (83 .0) Algemeen 

(63 .1) Stand11td, onbnvaakl (73 .1) S1andurd (83.l) Standaard 

(63 .2) Calamiteiten. decenunl (73 .21 Bi j20nder (83 .2) Sijzonder 

(63 .3) Bij1t1nder. onbewHkt 
(63 .4t Standaard, btwaakt 
(83.5)" Calamiteiten. c1ntnal 
(63.&)• Bij2onder. bewaakl 
(63.7)" A,kl1m1 

(64) Communicatie (741 Vast ■ 11nit1ire (841 losU:11nit1ir1 (90.41 T1rreinefwerkingen 10-.4) Projeclotganisatie 

voonieningen i ■v1nt1ri1 

(84.0) Algemeen (74 .0) Algemeen (84 .0) Algemee11 

164.1) Si9n1l1n (7-4 .11 S111ndnrd (B4.1) Standa ■ rd 

164.2) Geluide11 (74.21 Bij1onde, (84.2) Bijm1der 

164.3) Bulden 
164.41 o, .. 
{64.5) Gl!tntegu111d systetm 
f64.6J- Antenn1•inrich1in11en 

(651 81niliging (751 Yuteanderhouds- (851 lou1 schoonmuk- (90.51 Terreinvoorzieningl!n; (0-.5) Bedrijlsorg~nisat ie 

vaouiening1n invt11t1ri1 werktuigbou-,-llundig 

(65.0J Al11emeen 175.0) Algemun (85 .0) Algemeen 

165. 1) Bnnd (75.11 S11ndurd (8S.1 I St1nd11rd 

(65.21 Bruk 175.21 Bijtonder (85.2) Bijzonder 

(65.3) Overlnl. detectie en 
1l1rmering 

(65.41 Social11 alarmering 
(65.51· Milie11-overtn1. detectie 

en 1l1rmering 

(66) Tnnsport (761 V■ stl opsl19voorz. (16) lo1H opslaginvent. (90.6) Tureinvoorii11ningen ; 

166.0) Algem1en (76 .0) Atoemeen (86.01 Algemren tl1ktrotechnisch 

166.11 Uhen (76. 1) S1andaa1d (86.11 S11nd11rd 
166.2) Rol1rappen en rolpadtn 176.21 Bljzandu 186.21 Bijronder 

(66.3) Goe:deren 
(66.41 Oocumenlen ----
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(6-l INSTAllATIES 

167)• Gebouwbthetrs
wooni111ir1gcn 

(67.0) A/g11me1m 
(67 .11 B1diening 1n 

sign1l1rinr;i 
167.21 Autom1tiuring 
167.3)" Regelins11/laties klimaat/ 

unilaif (op 1lstand) 

• vooru1tlopend op 

internationale 
acceptatie 

Overzicht van de elemententabel op numerieke volgorde 

(7-) VASTE VOORZIEN. (8-l lOSSE INVENTARIS (9-) 11:RREIN 

(90.7) Terreininrichtingen; 
■tand .. rd 

190.8) Terreininrichtingen: 
bij,onder 

(0-) IND. PROJECTVOORZ. 
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Bijlage 3. Exploitatie-overzicht volgens ROZ-IPD-Vastgoedindex 

Berekening Oefinitie Taxatie 

UITGANGSPUNTEN 
Beschouwde perioae 
Oisconterinasvoet {aerelateerd aan beschouwde oeriode) D. I 
lnflatie H . w 

1 Marlctrendement bii desinvestMnn ll=vit Yield) I 
2 Markthuurwaarde bii desinvesterina {Exit Gmss ERV) I 
3 =2/1 Eindwaarde (Exit Waarde) 
4 Restwaarde = · non I 
5 Reeele Huuraroei (tndexatie) a omioneel veld I 

INKOMSTEN '""r laar) B. 
6 CAantal Units or V.V.Ol • huur""' i:IM G./25 I 
7 OvellQ lnkomen oer laar + 17 .. 5 W/l 
8 =6+7 = Totaal Bruto lnkomsten 17.1 

EXPLOITATIEKOSTEN f oer laar1 B 
a Onroerende zaak belastina 13.2 I 
b OveMe belastin"'"" 13.2 W/1 
C Ertpachtcanoo 13.4 W/1 
d Verzel<erinaen 13.11 W/1 

Subtotaa/ Vaste Kosten (a+,,__J 
e Object Beheer 13.1 I 
f lnstandhoudinas Onde!houd finduslef achterstallia onderhoud) 13.6/26.1 I 

g Huurdersmutaties 13.7 I 
h Verhuuroourtage/Mari(etino 13.1 I 

Subtotaa/ Verlluurl<osten + Huurd«:smutatles (a+h) 
i Service Kosten eioen rekenino 13.10 I 
i BlW (niet verrekenbaar) 13.3 Wfl 
k Oninbare huren 13.8 I 
I Overig 13.9 I 

Subtotaal Overlge Kosten ( I + J + k +I J 
Huurvriie Perioden1Huul1(oninaen 17.2 I 
Structurele Mutalie-lfricliet~stand F c. 2 I 
lncidentele Mutatie-lfrr1........,,stand F c . 1 ' Aanvanosleeastand F d . I 
Structurele l__,s1and .. F b . I 

9 - Totaal van t:.XDloitatiekosten 

10 TOEKOMSTIGE KAPITAALINVESTERINGEN 10.1 
Renova ties 10.3 I 

11 OESINVESTERINGEN 

12 =(15 -16) - Netto Open Mali<twaarde oer 31/12 Vrij op naam 26.6 

13 Kopers Kosten (vaste afsoraak = 7%) 7% 
' := 312-13~ : Netto Open Marktwaarde Kopcrs Kosten 26.4 I 
I 

1.- ... .l~~L:..::cu--. u~ ~ -~=--= =- -~~---="-~ .. ~./. 



Basisjaar 1990 = 100 
lnclusief: 
- BTW. 
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Bijlage 4. Indexcijf ers 
(Bron: Bouwkosten, Missel) 

ConsumentenprijsindexciJfers --

De consumentenprijsindex !CPI) meet de gemiddelde prijsverandering van goede
ren en diensten die huishoudens voor hun levensonderhoud aanschaffen. 
Deze aankopen warden gedaan uit het netto besteedbaarinkomen. dat wil zeggen 
uit het brute inkomen minus verplichte afdrachten plus onttrekkingen uit bespa
ringen. 
Tot de verplichte afdrachten behoren directe belastingen, premies voor de sociale 
verzekeringen en het werknemersdeel van de ziekenfondspremie. 
Omwille van de vergelijkbaarheid word! voor particulier verzekerden de premie 
voor de ziektekostenverzekering ook als verplichte afdracht beschouwd en van het 
inkomen afgetrokken. 
De verzekerde medische zorg, inclusief eigen bijdragen, wordt in de CPI niet in be
schouwing genomen. 
De CPI houdt wel rekening met de prijsontwikkeling van overheidsdiensten en met 
consumptie gebonden belastingen, zeals onroerend zaakbelasting en motorrijtui
genbelasting. 
Naast de CPI word! een afgeleide CPI berekend. Deze wordt berekend als de gewo
ne index exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsver
hogende (zogenaamde indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belas
tingen. 
Hierbij word! a Ileen met het directe effect van tariefsveranderingen rekening ge
houden. Eenmaal per kwartaal vindt een schatting van het totale effect plaats. 
Voor drie bevolkingsgroepen word! maandelijks de consumentenprijsindex bere
kend. 

Consumentenprijsindex alle huishoudens 
lndexcijfers voor alle huishoudens hebben betrekking op alle huishoudens in Ne
derland. 
In deze index blijven consumptie-gebonden belastingen en overheidsdiensten 
buiten beschouwing. De medische zorg is daarentegen wel opgenomen. 

Jaarindexen alle huishoudens 

! £ 116~------------~ 

i I 114 
, 112 \-_L-J---1--+--I~~ 
I :;; 110 \-+--i--l--:.C_,,,,,S..,;.::c_+--!---1 I i 108 f-+-+-=,;,---s,.....'-:.+-+--+--;---l 
,~ 106 I 
! - j104 h,..,~q-+-+--+---+-+--'---i 
I 102 
i 1001---+-"---+-;....--+-+---+-.,...I ---i 

' ,98g1 95 

-- Index 
., •· •· Algeleide index Jaa,___., 

Jaarindexen alle huishoudens 

Jaar Index Afgeleide 
illiln --

1991 103.1 102.6 
1992 106,4 105,3 

1993 109.2 107.8 
1994 112.2 110.4 
1995 114,4 112.4 
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Utiliteitsbouw 

De indexcijfers in de grafiek betreffen telkens de cijfers van de maand januari van 
datjaar. 

140 

t 130 I 
~ 120 

I 
~ 

i 110 

100 

0 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

laar--

Januari 1 984 = 100 

lndexcijfers utiliteitsbouw 1 990 t/m 1996, exclusief BTW 

Jaar Omschrijving Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Diet. Nov. Dec. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1990 Totaal 111.I 112.1 112,7 112.7 113,7 113,7 113.7 115,0 115.0 115,0 115,0 115,4 

Loon 118.7 11B.7 11 B,7 11B,7 118,7 118.7 118.7 121.4 121.4 121.4 121,4 121,4 

Maleriaal 112,1 112,1 114,4 114.4 114,5 114,5 114,5 11B,1 11B,1 11B,1 11B.1 118,4 

Onderaannemer 110,1 110,1 110,1 110,1 111.7 111.7 111,7 111.7 111.7 111.7 111.7 112.2 

1991 Totaal 118,5 118.5 119,3 119,3 118,3 11B,3 118,3 118,3 11B.3 118.3 118,3 118.9 
loon 128.7 128,7 128.7 128.7 127,7 127.7 127.7 127,7 127:7 127.7 127.7 127.7 
Materiaal 119.2 119.2 122.3 122.3 121.4 121 ,4 121.4 121 ,4 121,4 121 ,4 121.4 121.1 

Ond1mannemer 115,3 115_j 115,3 115,3 114,3 114.3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 115,5 

1992 Totaal 119,6 119,6 119,9 121.7 121,6 121 ,7 121 ,7 121.7 121.7 122.2 122.2 122.2 

Loon 130,1 130,1 132.5 132,5 131.4 131,4 131,4 131.1 131,1 131,1 131,1 131, 1 

Materiaal 122.4 122,4 122,4 122.6 122,8 123.2 123,2 123.4 123.4 123,3 123,3 123,3 

Onderaannemer 115,5 115,5 115,5 118,3 118,3 118,4 11B.4 118,4 118,4 119,2 119,2 119,2 

1993 Totaal 122,4 122.4 122.4 123.0 123.1 123,1 123.1 123,1 123,1 123.l 123.l 123.1 

loon 131.1 131.1 131,1 131.1 129,8 129.8 129,8 129,8 129.8 129.8 129.8 129.8 

Materiaal 1 124.1 124.l 124,l 126,2 127.4 127,4 127.4 127,4 127,4 127,4 127.4 127.4 

Dnderaannemer 119.2 119,2 119,2 119,2 119.2 119,2 119.2 119.2 119.2 119.2 119.2 119,2 

1994 To1aal , 124.2 124.2 124,2 124,2 124,0 124,0 124,0 124.0 124,0 124,0 124.0 124,0 

loon 132.2 132,2 132,2 132,2 130.4 130.4 130,4 130.4 130.4 130,4 130.4 130.4 
Meterieal 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130,4 130.4 130.4 130.4 130.4 
Onderunnemer 119.2 119,2 119.2 119,2 119,2 119.2 119.2 119.2 119.2 119,2 119.2 119.2 

1995 Totaal 124,5 125,5 126,8 126,8 127.8 128.0 127,7 127.7 127.7 127,9 127,8 127 ,8 

loon 133,7 133.7 133.7 133.7 134,0 135.1 132,9 132,9 132.9 132,9 132,9 132,9 
Materiaal 130,6 130,8 133.4 133,4 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,5 137,5 

Onderaannemer 119,2 120,7 121.9 121.9 121,9 121.9 121.9 121.9 121,9 121,9 121,9 121 .9 

1996 Totaal 128,0 128,0 129.6 129.6 129.6 129.6 130.1 130.l 130.l 130,2 130,2 130.2 

loon 134.6 134,6 134.8 134,6 134,B 134.6 136,0 136,0 136.0 136,0 136,0 136.0 
Ma1eriaal 137.5 137,5 139.3 139,3 139,3 139,3 140,5 140.5 140.5 140.8 140.8 140.8 
Onderaannemer 121 ,9 121,9 123,8 123,8 123.8 123,8 123,8 123,8 123.8 123,8 123,8 123.8 
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Bijlage 5. Foto's van het pand aan het Chasséveld te Breda 
(Situatie voor upgrading) 
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(situatie voor upgrading) 
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(Situatie na upgrading) 
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~

k~'t1Dt'l_ . /" 

Bijlage 6. Situatietekening van het voorbeeldpand ~ 1 
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Bijlage 7. Plattegronden en doorsneden van het voorbeeldpand 
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DI 
(Plattegrond eerste verdieping na upgrading) 
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(Plattegrond tweede verdieping na upgrading) 
---
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(Gevelaanzichten voor upgrading) 

r 
11111111 U 111111111111111111 UO 11I11111011 ~ 111 llli 11111111 

II 111111 II II I 1111I1111111I11110111111 l!U 111111 no 1 !1111 II 
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(Doorsnede voor upgrading) 
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Bijlage 8. Uitwerking van de kostprijshuur van bet voorbeeldpand 
Chasseveld Breda 
situatle voor upgndlng prljspeil 1996 

Specificatie bouwkosten 
(bron: tekeningen) bron (39] totaal In 

sfb-code bouwdelen uitvoeringswljze hoeveelheden eenheid kosten totaal toeslagen• (Incl. toeslagen•) percentages 
10 fundering 6235 m2 Fl. 123,- Fl. 765. 970 , - Fl. 168.513 ,- Fl. 934.483 ,- 11,47% 
21 buitenwanden metselwerk 1184 m2 Fl. 211 ,- Fl. 249. 824 , - Fl. 54.961 ,- Fl. 304.785 ,- 3,74% 
22 binnenwaMen beton 1044 m2 Fl. 85 ,- Fl. 89.210 ,- Fl. 19.626 ,- Fl. 108.836 ,- 1,34% 

systeemwanden 360 m2 Fl. 171 ,- Fl. 61.560 ,- Fl. 13.543 ,- Fl. 75.103 ,- 0,92% 
binnenpuien 230 stuks Fl. 1.605,- Fl. 369.150 ,- Fl. 81.213 ,- Fl. 450.363 ,- 5,53% 

23 vloeren beton 6235 m2 Fl. 148 ,- Fl. 922.780 ,- Fl. 203.012 ,- Fl. 1.125. 792 ,- 13,82% 
cementdekvloer 6235 m2 Fl. 9 ,- Fl. 56.115 ,- Fl. 12.345 ,- Fl. 68.460 ,- 0,84% 

24 trappen en hellingen beton incl. bordes 4 stuks Fl. 2.842 ,- Fl. 11.368 ,- Fl. 2.501 ,- Fl. 13.869 ,- 0,17% 
traphekken 32 m1 Fl. 124 ,- Fl. 3.968 ,- Fl. 873 .· Fl. 4.841 ,- 0,06% 

27 dak plat dak 1498 m2 Fl. 94 ,· Fl. 140.512 ,- Fl. 30.913 ,· Fl. 171.425 ,- 2,10% 
patiodak 469 m2 Fl. 498 ,- Fl. 233.562 ,· Fl. 51 .384 ,· Fl. 284.946 ,- 3,50% 

28 hoofddraagkonstruktie kolommen en liggers, beton 729 m1 Fl. 123 ,- Fl. 89.667 ,- Fl. 19.727 ,- Fl. 109.394 ,· 1,34% 
dakopbouw 2 stuks Fl. 82.000 ,- Fl. 164.000 ,- Fl. 36.080 ,- Fl. 200.080 ,- 2,46% 

31 buitenwandopeningen aluminium kozijnen incl. glas 165 stuks Fl. 1.985 ,- Fl. 327.525 .- FL 72.056 ,· Fl. 399.581 ,- 4,91% 
vensterbanken 420 m1 Fl. 37 ,- Fl. 15.624 ,· Fl. 3.437 ,- Fl. 19.061 ,- 0,23% 
waterslagen 420 m1 Fl. 30 ,- Fl. 12.600 ,- Fl. 2.772 ,· Fl 15.372 ,- 0,19% 
handbediende deuren 3 sluks Fl. 23.589 ,- Fl. 70.767 ,- Fl. 15.569 ,- Fl. 86.336 .- 1,06% 
luifels 2 stuks Fl 10.000 ,- Fl 20.000 ,- Fl. 4400 ,· Fl. 24.400 ,· 0,30% 

32 binnenwandopeningen binnendeuren 90 stuks Fl 500 .- Fl. 45.000 ,- Fl. 9.900 .- Fl. 54.900 ,- 0,67% 
42 binnenw,mdafwerkingen stuc/spuitwerk 2948 m2 Fl. 31 ,· Fl. 89.914 ,· Fl. 19.781,- Fl 109.695 ,- 1,35% 

tegelwerk 1044 m2 Fl. 65 ,- Fl. 67.860 ,- Fl. 14.929 ,· Fl. 82.789 ,- 1,02% 
43 vloeratwerkingen tapijt 5340 m2 Fl. 85 ,- Fl. 453.900 ,- 'Fl. 99.858 ,- Fl. 553.758 ,- 6,80% 

tegelwerk 216 m2 Fl. 100 ,- Fl 21.600 .- Fl. 4.752 .- Fl 26.352 ,· 0.32% 
natuursteen 679 m2 Fl. 200 ,- Fl. 135.800 ,- Fl. 29.876 ,- Fl. 165.676 .• 2,03% 

45 plafondatwerkingen systeemplafond 6235 m2 Fl. 36 ,- Fl. 224.460 ,· Fl. 49.381 ,- Fl. 273.841 ,- 3,36% 
47 dakatwerkingen bitumeus 1498 m2 Fl. 28 ,- Fl. 41 .944 ,- Fl. 9.228 ,- Fl. 51 .172 ,- 0,63% 

randafwerking 188 m2 Fl. 20 ,- Fl. 3.666 ,- Fl. 807 ,· Fl. 4.473 ,- 0,05% 
51 warmte-opwekking gasgestookte ketels 6235 m2 Fl. 6 ,- Fl. 37.597 ,- Fl. 8.271 ,- Fl. 45.868 ,- 0,56% 
52 afvoeren gescheiden rioolstelsel 6235 m2 Fl. 4 ,- Fl. 26.623 ,- Fl. 5.857 ,- Fl. 32.481 .• 0,40% 
53 water boiler 6235 m2 Fl. 3 ,- Fl. 21.012 ,- Fl. 4.623 ,- Fl. 25.635 ,- 0,31% 
56 warmte-distributie radiatoren 6235 m2 Fl. 50 ,· Fl. 310.815 ,· Fl. 68.379 ,- Fl. 379.194 ,- 4,65% 
57 luchtbehandeling centrale mechanische afzuiging 6235 m2 Fl. 52 ,- Fl. 322.038 ,- Fl. 70.848 ,· Fl. 392.886 ,- 4,82% 
58 regeling klimaat en sanitair regelinstallatie 6235 m2 Fl. 14 ,- Fl. 89.161 ,· Fl. 19.615 ,· Fl. 108.776 .· 1,34% 
63 verfichting standaard met armaturen 6235 m2 Fl. 97 .- Fl. 605.419 ,- Fl. 133.192 ,- Fl. 738.611 ,- 9,07% 
64 communicatie communicatie-installatie 6235 m2 Fl. 7 ,- Fl. 43.520 ,- Fl. 9.574 ,- Fl. 53.095 .- 0,65% 
65 beveiliging brandbeveiligings-installatie 6235 m2 Fl. 12 ,- Fl. 72014 ,· Fl. 15.843 ,- Fl. 87.857 ,- 1,08% 
66 transport liften 6235 m2 Fl. 35 ,- Fl. 218.537 ,- Fl. 48.078 ,- Fl. 266.615 ,- 3,27% 

liltschachl 1 stuks Fl. 39.365 ,- Fl. 39.365 ,- Fl. 8.660 ,- Fl. 48.025 ,- 0,59% 
72 vaste gebruiksvoorzieningen buitenzonwering handbediend 117 stuks Fl. 1.270 ,- Fl. 148.590 ,- Fl. 32.690 ,- Fl. 181.280 ,- 2,23% 
73 vaste keukenvoorzieningen pantries 6 stuks Fl. 3.075 ,- Fl. 18.450 ,- Fl. 4.059 ,- Fl. 22.509 ,· 0,28% 
75 vaste sanitaire voorzieningen closetcombinatie 48 stuks Fl. 531 .- Fl. 25.488 .- Fl. 5.607 ,- Fl. 31.095 ,· 0,38% 

wastafelcombinatie 24 stuks Fl. 428 ,· Fl. 10.272 ,- Fl. 2.260 ,· Fl. 12.532 ,· 0,15% 
bouwkosten excl. honoraria: Fl. 8.146.240 ,- 100% 

honoraria deskundigen (15%): Fl. 1.221 .936 -
totale bouwkosten: Fl. 9.368.176 ,-

• Toeslag algemene bouwplaatskosten (12%), algemene bedrijfskosten (7%), wins! en risico (3%) 



Chasseveld Breda 
sit\Jatie voor upgrading 

Bouwdelen naar levensduur 

sflH:ode bouwdelen uitvoeringswijze 
21 buitenwanden metselwerk 
22 binnenwanden systeemwanden 
22 binnenwanden binnenpuien 
24 trappen en hellingen traphekken 

27 dak patiodak 
31 buitenwandopeningen handbediende deuren 
31 buitenwandopeningen luifels 
42 binnenwandalwerkingen stuc/spuitwerk 
42 binnenwandalwerkingen tegelwerk 
43 vloerafwerkingen tapijt 
43 vloe<alwerkingen tegelwerk 
43 vloeralwerkingen natuursteen 

45 plafondalwerkingen systeemplafond 

47 dakafwerkingen bitumeus 
47 dakafwerkingen randalwerking 
51 warmte-opwekking gasgestookte ketels 
53 water boiler 
57 luchtbehandeling centrale mechanische afzuiging 
58 regeling klimaat en sanitair regelinstallatie 
63 verlichting standaard met armaturen 
64 communicatie communicatie-installatie 
65 beveiliging brandbeveiligings-installatie 
72 vaste gebruiksvoorzieningen buitenzonwering handbediend 
73 vaste keukenvoorzJeningen pantries 
22 binnenwanden binnenpuien 
28 hoofddraagkonstruk~e dakopbouw 
31 buitenwandopeningen aluminium kozijnen incl. glas 

31 buitenwandopeningen vensterbanken 
31 buitenwandopeningen waterslagen 
32 binnenwandopeningen binnendeuren 
42 binnenwandalwerkingen stuc/spuitwerk 
43 vloerafwerl(ingen natuursteen 
45 plafondafwerkingen systeemplafond 
47 dakalwerkingen bitumeus 
52 alvoeren gescheiden rioolstelsel 
58 warmte.<fistributie radiatoren 
66 transport liften 
75 vaste sanitaire voorzieningen closetcombinatie 
75 vaste sanitaire voorzieningen wastafelcombinatie 
10 fundering 
21 bu~enwanden metselwerk 
22 binnenwanden beton 
23 vloeren beton 
23 vloeren cementdekvloer 
24 trappen en hellingen beton incl. bordes 
27 dak plat dak 
28 hoofddraagkonstruktie kolommen en liggers, beton 
66 transport liflschacht 
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(bron: bestek) 

percentage van 
bouwdeel dat (prijspeil 19961 

levensduur wordt verwiJderd bouwkosten 
12 5% Fl. 15.239 ,· 
12 Fl. 75.103 ,-
12 10% Fl. 45.036 ,-
12 Fl. 4.841 ,-

12 Fl. 284.946 ,-
12 Fl. 86.336 ,-
12 Fl. 24.400 ,-· 
12 50% Fl. 54.848 ,-
12 Fl. 82.789 ,-
12 Fl. 553.758 ,-
12 Fl. 26.352 .-
12 50% Fl. 82.838 ,-

12 30% Fl. 82.152 ,-

12 20% Fl. 10.234 ,-
12 Fl. 4.473 ,-
12 Fl 45.868 .-
12 Fl. 25.635 .-
12 Fl. 392.886 ,-
12 Fl. 108.776 ,-
12 Fl. 738.611 ,-
12 Fl. 53.095 ,-
12 Fl. 87.857 ,-
12 Fl. 181.280 ,-
12 Fl. 22.509 .-
25 90% Fl. 405.327 ,-
25 Fl. 200.080 .-
25 Fl. 399.581 .-
25 Fl. 19.061 ,-
25 Fl. 15.372 ,-
25 Fl. 54.900 ,-
25 50% Fl. 54.848 .-
25 50% Fl. 82.838 .-
25 70% Fl. 191.689 .-
25 80% Fl. 40.937 ,-
25 Fl. 32.481 ,-
25 Fl. 379.194 .-
25 Fl. 266.615 ,-
25 Fl. 31.095 ,-
25 Fl. 12.532 ,-
50 Fl. 934.483 .-
50 95% Fl. 289.546 .-
50 Fl. 108.836 ,-
50 Fl. 1.125.792 ,-
50 Fl. 68.460 .-
50 Fl. 13.869 ,-
50 Fl. 171.425 ,-
50 Fl. 109.394 .-
50 Fl. 48.025 -

tolale bouwkosten: Fl. 8.146.240 ~-

lnvesteringsuitgave naar levensduur 

honoraria 
levensduur bouwkosten deskundigen totaal 

12 Fl. 3.089.861 ,- Fl. 463.479 ,- Fl. 
25 Fl. 2.186.549 ,- Fl. 327.982 ,- Fl. 
50 Fl. 2.869.830 - Fl. 430.475 - Fl. 

Fl. 8.146.240,- Fl. 1.221.936,- Fl. 

De honoraria voor deskundigen dienen nog in bouwkosten verwerkt te warden. 

De oorspronkelijke investering als deel van de kostprijshuur 

lndexcijfers bouwk.: jan. 1984 100 
(bron: [39]) jan. 1985 102,2 

dee. 1996 130,2 
disconteringsvoet: 6,5% 

In 
procenten 

3.553.341 ,- 37,9% 
2.514.531 ,- 26,8% 
3.300.305 .- 35,2% 
9.368.176, 100.0% 

lnvesterlnsuitgave lnvesteringsuitgave gemlddelde In 
levensduur priJspell dee. '96 prijspeil Jan. '85 Jaarkosten procenten 

12 Fl. 3.553.341 ,- Fl. 2.789.181 ,· Fl. 341 .865 .- 50% 

25 Fl 2.514.531 ,- Fl. 1.973.772 ,- Fl. 161.813 ,- 24% 
50 Fl. 3.300.305 - Fl. 2.590.562 · Fl. 175.935 - 26% 

Fl. 9.368.176 ,- Fl. 7.353.515 ,- Fl. 679.613 .- 100% 
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Chasseveld Breda 
situatkt voor upgrading prljspell 1996 

De onderhoudskosten per bouwdeel 

sfb-<:ode bouwdelen 
21 buitenwanden 
22 binnenwanden 
22 binnenwanden 
24 trappen en hellingen 
27 dak 
31 burtenwandopeningen 
31 buitenwandopeningen 
42 binnenwandafwerkingen 
42 binnenwandafwerkingen 

43 vloerafwerkingen 
43 v1oerafwerkingen 
43 vloerafwerkingen 
45 plafondafwerkingen 
47 dakafwerkingen 
47 dakafwerkingen 
51 warmte-opwekking 
53 water 
57 luchtbehandeling 
58 regeling klimaat en sanitair 
63 ver1ichting 
64 communicatie 
65 beveiliging 
72 vasle gebruikSla>OIZieningen 
73 vaste keuke011001Zieningen 
22 binnenwanden 
28 hoofddraagkonstruktie 
31 buitenwandopeningen 
31 bu~enwandopeningen 
31 bu~nwandopeningen 
32 binnenwandopeningen 
42 binnenwandafwerkingen 
43 v1oerafwerkingen 
45 plalondafwerkingen 
47 dakalwerkingen 
52 afvoeren 
56 warmte-distributie 
66 transport 
75 vaste sanitaire voorzieningen 
75 vaste san~ire voorzieningen 
10 lundering 
21 bu~enwanden 
22 binnenwanden 
23 v1oeren 
23 vloeren 
24 trappen en hellingen 
27 dak 
28 hoofddr:aagkonstruktie 
66 transport 

uitvoeringswljze 
metselwerk 
systeemwanden 
binnenpuien 
traphekken 
patiodak 
handbediende deuren 
luifels 
stuc/spuitwerk 
tegelwerk 

tapijt 
tegelwerk 
natuursteen 
systeemplafond 
bitumeus 
randafwerking 
gasgestookte ketels 
boiler 
centrale mechanische afzuiging 
regelinstallatie 
standaard met armaturen 
communicatie-instollatie 
brandbeYeiligings-instalfatie 
buitenzorrwering handbediend 
pantries 
binnenpuien 
dakopbouw 
aluminium kozijnen incl. glas 
vensterbanken 
waterslagen 
binnendeuren 
stuc/spuitwerk 
natuursteen 
systeemplalond 
bitumeus 
gescheiden rioolstelsel 
radiatoren 
liften 
closetcombinatie 
wastafelcombinatie 

metselwerk 
beton 
beton 
cementdekvloer 
be ton incl. bo<des 
plat dak 
kolommen en liggers, beton 
liftschacht 

activitelt 

schilderen 
partieel herstellen 

schilderen 
voegen bijwerken 

partieel herstellen 
partieel herstellen 
partieel herstellen 

partieel herslellen 

inspectie/reparatie 
inspectie/reparatie 
inspectie/reparatie 
inspectie/reparatie 
inspectie/reparatie 
inspectie/reparatie 
inspectie/reparatie 
partieel herstellen 
partieel herstellen 
schitderen 

partieel herstellen 

schilderen 
schilderen 
partieel herstellen 

partieel herstellen 

inspectie/reparatie 

partieel herstellen 

partieel herstellen 

algemene inspectiE 

b.v.o.: 
6235 m2 

bron: (38) 

levensduur Jaarkosten 
12 Fl. 
12 Fl. 
12 Fl. 
12 Fl. 499 ,-
12 Fl. 9.258 .-
12 Fl. 
12 Fl. 
12 Fl. 12.501 ,-
12 Fl. 312 ,-
12 Fl. 2.058 ,-
12 Fl. 249 ,-
12 Fl. 1.029 ,-
12 Fl. 2.494 ,-
12 Fl. 873 ,-
12 Fl. 
12 Fl. 8.106 ,-
12 Fl. 1.247 ,-
12 Fl. 3.429 .-
12 Fl. 3.240 ,-
12 Fl. 2.592 ,-
12 Fl. 3.240 ,-
12 Fl. 9.180 ,-
12 Fl. 9.353 ,-
12 Fl. 143 ,-
25 Fl. 1.621 ,-
25 Fl. 
25 Fl. 5.487 ,-
25 Fl. 
25 Fl. 
25 Fl. 1.434 ,-
25 Fl. 12.501 ,-
25 Fl. 1.029 ,-
25 Fl. 
25 Fl. 3.492 ,-
25 Fl. 
25 Fl. 
25 Fl. 13.094 ,-
25 Fl. 
25 Fl. 
50 Fl. 
50 Fl. 1.247 ,-
50 Fl. 
50 Fl. 
50 Fl. 
50 Fl. 187 ,-
50 Fl. 
50 Fl. 
50 Fl. 

Fl. 109.893 -

onderhoudskosten naar levensduur 

indexcljfers bouwk.: 

levens-
duur 

12 
25 
50 

jan. 1984 
jan. 1985 
dee. 1996 

100 
102,2 
130,2 

onderhoudskosten onderhoudskosten 
prljspeil dee. '96 prijspeil jan. '85 
Fl. 69.802 ,- Fl. 54. lfJO .-
Fl. 38.657 ,- Fl. 30.344 ,· 
Fl. 1.434 ,- Fl. 1.126 -
Fl. 109.693 ,- Fl. 86.260 ,-

In procenten 

64% 
35% 

1% 
100% 
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Chasseveld Breda 
situatie voor upgrading 

sloopkosten naar levensduur 

prijspeil 1996 

levensduur sloopkosten bron 
12 Fl. 225.000 ,- gegeven 
25 Fl. 105.060 ,- "bouwkosten" (39) 
50 Fl. 128.628 ,- "bouwkosten" (39] 

Fl. 458.688 ,-

gemiddelde jaarkosten sloop 

indexcijfers: jan. 1984 
jan. 1985 

dee. 1996 

disconteringsvoet 

100 
102,2 
130,2 

6,5% 

b.v.o.: 
6235 m2 

per m2 b.v.o. 
Fl. 36,09 
Fl. 16,85 
Fl. 20,63 
Fl. 73,57 

in 
procenten 

49,1% 
22,9% 
28,0% 

100,0% 

levens- sloopkosten sloopkosten contante waarde gemiddelde 
duur prijspeil dee. '96 prijspeil jan. '85 sloopkosten jaarkosten 

12 Fl. 225.000 ,- Fl. 176.613 ,- Fl. 82.952 .- Ff. 10.167 ,-
25 Fl. 105.060 ,- Fl. 82.466 ,- Fl. 17.082 ,- Fl. 1.400,-
50 Fl. 128.628 ,- Fl. 100.966 ,- Fl. 4.332 ,- F/. 294 ,-

Fl. 458.688 ,- Fl. 360.045 ,- Fl. 104.366 ,- Fl. 11.862 ,-

133 
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Chasseveld Breda 
situatie voor upgrading 

jaarlijkse exploitatiekosten 

erfpachtcanon: 
onderhoudskosten: 
externe beheerkosten: 
interne managementkosten: 
belastingen: 
verzekeringen : 
subtotaal vaste beheerkosten: 

beheer- en publiciteitskoslen: 
courtagekosten: 
tenant improvements: 
tegemoetkoming in de huur: 
subtotaal commercli!le kosten: 

incasso-/proceskosten 
oninbaar/afboekingen 
derving service kosten 
overige lasten 
subtotaal onvoorziene kosten: 

BTW-lasten: 
subtotaal BTW-fasten: 

TOTALE LASTEN: 

prijspell 1996 

raming van de kosten 
Fl. 
Fl. 109.893 ,-
Fl. 22070 ,-
Fl. 12.261 ,-
Fl. 25.606 ,· 
Fl. 5.369 ,-

Fl. 175.198 ,-

Fl. 5.000 ,· 
Fl. 7.000 ,-
Fl. 2.400 ,-
Fl. 

Fl. 14.400 ,-

Fl. 
Fl. 
Fl. 70.400 ,-
Fl. 

FL 70.400 ,-

Fl. 36.400 ,· 
Fl. 36.400 ,-

Fl. 296.398 ,· 

-onderhoudskosten Fl. 109. 893 , -
totale overige jaarlijkse exploitatiekosten: Fl. 186. 505 , -

bron: 
aanname 
zie Kph onderhoud 
2,25% van theoretische huur 
1, 25% van theoretische huur 
19, 30 per f3. 000, - van 80% van de waarde 
f0,65 per f1 .000,- van 80% van de waarde 

aanname jaarlijks gemiddelde 
aanname jaarlijks gemiddelde 
aanname jaarlijks gemiddelde 
zit in tenant improvements 

gegeven: 

aanname: 

indexcijfers t 

huurniveau voor upgrading: Fl. 
verhuurbaar oppervfakte: 
theoretische huur: Fl. 
taxatiewaarde : Fl. 

servicekosten 
frictieleegstand (gemiddeld) 

Fl. 

sinds oplevering staat 1002 m2 leeg 
sinds ultimo 1995 staat 3350 m2 leeg 

185 ,- per m2 
5302 m2 

980.870 ,-
10.324.947 ,- voor upgrading 

55,00 per m2 
1280 m2 

courlagekosten hebben alleen betrekking op opvulling bij oplevering 
daarna heeft slechts 1 mutatie plaatsgevonden (780 m2) 

jan. 1984 
jan 1985 
dee. 1996 

100 
102,2 
130,2 

levens- overige expl. kosten overige expl. kosten in procenten 

100% 
100% 

duur prijspeil dee. '96 prijspell Jan. '85 
12 Fl. 186.505 ,- Fl. 146.396 ,· 

Fl. 186.505 ,-_ Fl. 146.396 ,-

De overige exploitatiekosten worden gemlddeld over de eerste functionele levensduur. 

Na upgrading verandwd de verhuursijuatie en zal een ander gemiddelde worden berekend. 
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Chasseveld Breda Kostprijshuur niet ge"indexeerd. 
situatie voor upgrading 

Totale kostprijshuur prijspeil 1985 

levens- jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse totale 
cluster duur investeringskosten onderhoudskosten sloopkosten indirecte kosten jaarkosten 
A 12 Fl. 341.865 ,· Fl. 54.790 ,· Fl. 10.167,- Fl. 146.396 .· Fl. 553.219 .• 
B 25 Fl. 161.813 ,· Fl. 30.344 ,· Fl. 1.400 ,· Fl. . Fl. 193.557 ,· 
C 50 Fl. 175.935 ,· Fl. 1.126 ,· Fl. 294 ,· Fl. Fl. 177.355 ,· 

Fl. 679.613 ,· Fl. 86.260 ,· Fl. 11.862 ,· Fl. 146.396 ,· Fl. 924 .131 ,· 

Kostprijshuur bouwdelen B en C 

!evens- jaarlijkse 
cluster duur investeringskosten 
A 12 Fl. 
B 25 Fl. 161.813 ,· 
C 50 Fl. 175.935 ,· 

Fl. 337.748 ,· 

Jaarlijkse opbrengst markthuur 

verhuurbaar oppervlakte: 

begane grond 
1e verdieping 
2e verdieping 

markthuur 

jaarlijkse huuropbrengsten 
-kostprijshuur cluster B + C 
kostprijshuur cluster A, nieuw 

waarvan investeringsdeel: 

prijspeil 1985 

jaarlijkse 
onderhoudskosten 
Fl. 

jaarlijkse 
sloopkosten 
Fl. 

jaarlijkse 
indirecte kosten 
Fl. 

Fl. 
Fl. 
Fl. 

Fl. 

Fl. 
Fl. 
Fl. 

Fl. 
Fl. 

30.344 ,- Fl. 
1.126 •• Fl. 

31.469 ,- Fl. 

1641 m2 
1789 m2 
1872 m2 
5302 m2 

225,00 per m2 

1.192.950 ,· 
370.912 ,· 
822.038 ,· 

1.400 .- Fl. 
294 •· Fl. 

1.695 ,- Fl. 

779.467 •· (bij levensduur van 7 jaar) 
523.979 •• (bij levensduur van wederom 12 jaar) 

totale 
jaarkosten 
Fl. 
Fl. 193.557 .· 
Fl. 177.355 •· 

• Fl. 370.912 ,· 
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136 DE KOSTPRJJSHUUR ALS REFERENTIE BIJ BE8USSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANI'OORGEBOUWEN 

Chasseveld Breda Kostprijshuur wel ge'indexeerd. indexcijfers: 
situatie voor upgrading 

Totale kostprijshuur prijspeil dee. 1996 

levens- jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse 
cluster duur investeringskosten onderhoudskosten sloopkosten indirecte kosten 

totale 

jan. 1984 
jan. 1985 
dee. 1996 

jaarkosten 
A 12 Fl. 435.526 ,· Fl. 69.802 ,· Fl. 12.953 ,· Fl. 186.505 .• Fl. 704.786 .• 
B 25 Fl. 206.145 ,· Fl. 38.657 .· Fl. 1.784 ,· Fl. . Fl . 246.586 ,· 
C 50 Fl. 224.137 ,· Fl. 1.434 ,· Fl. 375 ,· Fl. Fl. 225.946 ,· 

Fl. 865.808 ,· Fl. 109.893 ,· Fl. 15.112 ,· Fl. 186.505 ,· Fl. 1.177.317 ,· 

Kostprijshuur bouwdelen B en C prijspeil 1985 

levens- jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse 
cluster duur investeringskosten onderhoudskoslen sloopkosten indirecte kosten 
A 12 Fl. . Fl. 
B 25 Fl. 206.145 ,· Fl. 
C 50 Fl. 224.137 ,· Fl. 

Fl. 430.282 ,· Fl. 

Jaarlijkse opbrengst markthuur 

verhuurbaar oppervlakte: 

begane grond 
1e verdieping 
2e verdieping 

markthuur 

jaarlijkse huuropbrengsten 
-kostprijshuur cluster B + C 
kostprijshuur cluster A, nieuw 

waarvan investeringsdeel: 

Fl. 

Fl. 
Fl. 
Fl. 

Fl. 
Fl. 

. Fl. 
38.657 ,· Fl. 

1.434 ,· Fl. 
40.091 ,· Fl. 

1641 m2 
1789 m2 
1872 m2 
5302 m2 

225,00 per m2 

1.192.950 .• 
472.532 ,-
720.418 ,· 

. Fl. 
1.784 ,· Fl. 

375 ,· Fl. 
2.159 .• Fl. 

779.467 ,· (bij levensduur van 7 jaar) 
523.979 ,· (bij ievensduur van wederom 12 jaar) 

totale 
jaarkosten 
Fl. 
Fl. 246.586 .• 

. Fl. 225.946 .• 
Fl. 472.532 ,· 

100 
102,2 
130,2 



DE KOSTPRJJSHUUR ALS REFERENTTE BJJ BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANTOORGEBOUWEN 

Chasseveld Breda Kostprijshuur gedeeltelijk ge'indexeerd. indexcijfers: 
situatie voor upgrading 

Totale kostprijshuur prijspeil dee. 1996 

!evens- jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse 
cluster duur investeringskosten onderhoudskosten sloopkosten indirecte kosten 

totale 

jan. 1984 
jan. 1985 
dee. 1996 

jaarkosten 
A 12 Fl. 341.865 ,- Fl. 69.802 ,- Fl. 12.953 ,- Fl. 186.505 ,- Fl. 611.124 .-
8 25 Fl. 161 .813 ,- Fl. 38.657 ,- Fl. 1.784 ,- Fl. - Fl. 202.254 .-
C 50 Fl. 175.935 ,- Fl. 1.434 ,- Fi. 375 ,- Fl. Fl. 177.744 .-

Fl. 679.613 ,- Fl. 109.893 ,- Fl. 15.112 ,- Fl. 186.505 ,- Fl. 991 .122 .-

Kostprijshuur bouwdelen B en C prijspeil 1985 

levens- jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse jaarlijkse 
cluster duur investeringskosten onderhoudskosten sloopkosten indirecte kosten 
A 12 Fl. Fl . 
8 25 Fl. 161 .813 ,- Fl. 
C 50 Fl. 175.935 .- Fl. 

Fl. 337.748 ,- Fl. 

Jaarlijkse opbrengst markthuur 

verhuurbaar oppervlakte: 

begane grond 
1e verdieping 
2e verdieping 

markthuur 

jaarlijkse huuropbrengsten 
-kostprijshuur cluster B + C 
kostprijshuur cluster A, nieuw 

waarvan investeringsdeel: 

Fl. 

Fl. 
Fl. 
Fl. 

Fl. 
Fl. 

- Fl. 
38.657 ,- Fl. 

1.434 .- Fl. 
40.091 ,- Fl. 

1641 m2 
1789 m2 
1872 m2 
5302 m2 

225,00 per m2 

1.192.950 ,-
379.998 .-
812.952 ,-

Fl. 
1.784 ,- Fl. 

375 ,- Fl. 
2.159 ,- Fl. 

779.467 ,- (bij levensduur van 7 jaar) 
523.979 ,- (bij levensduur van wederom 12 jaar) 

totale 
jaarkosten 
Fl. 
Fl. 202.254 .-
Fl. 177.744 ,-

- Fl. 379.998 ,-
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Bijlage 9. 

DE KOSTPRJJSHUUR ALS REFERE/VTIE BIJ BESUSSINGEN AANGAANDE DE UPGRADING VAN KANTOORGEBOUWEN 

Voorbeeld gebruik van kengetallen 

Exclusief : 

- traphekken; 
- leuningen. 

\:c · 

lnclusief: 
- leuning; 
- baluster; 
- t bordes per verdleping. 

7 

(24) Trappen en hellingen 

(24)1115 Trappen, beton 

Standaard prefab trap met boom. plaatdikte 100 mm, optreoe 192.85 mm. 
aantreda 240 mm, verdiepingshoogte ± 3,30 m. prijs gebaseerd op fevering 
van 8 trappen. 
Gerekend op twee trappen [totaal 17 treden) om de verdiepingshoogte te 
overbruggen . 
In hat werk gestorte trap. beton B25, wapening FeB 500 HWL. 

Mt1triHI 81eedteinmm Ko$l!Al)U 

verdieping ----
PrefabtHiton,glad 900 I.BID .. 

I 000 I.B31.· 
t.lDD 1.860,· 
uoo t .881.· 

Pntab b:atvn. loopvlak uitgtwnsen SOD 2.320,, 
grind 1.000 2.341,· 

l.tOO 2.310.· 
1.200 2.391.-

(24)1311 Spiltrappen. staal 

Optrede 185 mm. aantrede 165 mm, trapbreedte 960 mm, thermisch verzinkt. 

Yetdie,ing,11 Ka1ttnper trede 

301.· 
198,, 
286,· 

(24)1511 Trapbordessen, beton 

Standeerd prefab bordes zonder schrobrand, plaatdikte 160 mm. 
plaatbreedte 1.000 mm. Oplegging op hoekstaal 100 x 1 00 x 1 0 mm. 
Prijs gebaseerd op levering van 4 bordessen. 
In het werk gestorte trapbordes, beton 825, wapening FeB 500 HWL. 

M11triHI l11tgteinmm Knstenpersotli. 

Pt1bbba1on.gl1d 1.100 981.· 
1.400 1.011,· 
2.60D 1.045.· 
2.800 I 070. · 

Pref1bbe1an.ui1aewassen 1.200 1.060. · 

grind 2400 1 100.· 
1600 1140,• 
2.BOO 1.1)0, • 
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