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Voorwoordl 

In navolging van de recentelijke boekhoudschandalen lijkt de roep om openheid van boeken aan de 

orde van de <lag. Menigeen kan zich waarschijnlijk de affaires rond onder meer Enron, Parmalat en 

Ahold nog herinneren. Momenteel is met de invoering van de IFRS en Basel II een nieuw hoofdstuk 

toegevoegd aan het boek "transparantie" in de intemationale financiele wereld. Daar waar overal in het 

bedrijfsleven de roep om transparantie door belegger en toezichthouder toeneemt, zo neemt ook de 

roep om transparantie binnen de vastgoedbeleggingsmarkt toe. Niet alleen vanwege bovengenoemde 

affaires en de daaropvolgende maatregelen met betrekking tot financide rapportages, maar ook 

vanwege het kunnen bewerkstelligen van een meer accurate waardering van vastgoed. In het bijzonder 

lijkt het gebrek aan transparantie zich nog voor te doen op de bedrijfsruimtemarkt. Gezien het relatief 

jonge karakter van deze beleggingsmarkt ontbeert het aan een gedegen inzicht in de karakteristieken 

van deze beleggingsmarkt. Met het transparanter maken van de beleggingskenmerken en de 

verklarende variabelen voor de waarde van bedrijfsmatig vastgoed, moet het in de toekomst mogelijk 

zijn een efficienter allocatiebeleid te kunnen voeren in deze vastgoedcategorie. Deze scriptie tracht 

daarin bij te dragen. 

De scriptie is tot stand gekomen in het kader van mijn afstudeeronderzoek aan de Technische 

Universiteit Eindhoven onder begeleiding van de heer Robert Weisz, verbonden aan de 

capaciteitsgroep vastgoedmanagement, de heer Kees Kokke, verbonden aan de capaciteitsgroep 

operations, planning and accounting van de faculteit Technische Bedrijfskunde en de heer Kaj Deana, 

verbonden als senior researcher aan Bouwfonds Asset Management, waar ik het onderzoek heb mogen 

uitvoeren. Ik wil clan ook Bouwfonds Asset Management bedanken voor de mogelijkheid en de 

faciliteiten die zij geboden heeft voor het uitvoeren van het onderzoek. 

Verder wil ik mijn dank betuigen aan de heer Willem Keeris, die mij in eerste instantie begeleid heeft, 

maar gedurende het jaar een nieuwe betrekking bij de Technische Universiteit Delft heeft geambieerd 

en mijn begeleiding stop heeft moeten zetten. Ook dank ik mevrouw Appel voor haar hulp bij het tot 

stand komen van deze scriptie. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen in mijn onderzoek, zowel binnen als buiten 

Bouwfonds Asset Management. 

Eindhoven/ Amersfoort, juli 2004 

Marco Behling 
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Samenvatting I 

Als beleggingsmarkt is de bedriifsruimtemarkt een relatief jonge markt. Pas sinds 1995 wordt de 

performance van deze markt door verschillende instanties, zoals de IPD, gevolgd. Jarenlang hebben 

beleggers deze markt links laten liggen. Vanwege het grate aandeel eigenaar - gebruikers in de markt 

werd deze niet interessant geacht om in te beleggen, vanwege de geringe ruimte om te investeren. Als 

gevolg is er over de bedrijfsruimte als beleggingsmarkt weinig bekend. Thans is er echter opvallend veel 

belangstelling voor deze markt door beleggers. Met name de particuliere belegger investeert veelvuldig 

in deze markt. Het verkrijgen van inzicht in de karakteristieken van deze markt is dan ook van belang 

voor vastgoedbeleggingsinstellingen om de allocatie-efficientie te verhogen. 

Ten behoeve van die allocatie is het van belang de vaardigheid te ontwikkelen om objecten te 

herkennen, die mogelijk een out-performance kunnen leveren. Deze out-performance is niets anders 

dan het over-, dan wel ondergewaardeerd zijn van het vastgoedobject ten opzichte van de markt. Deze 

out-performance wordt met name gerealiseerd op regionaal en objectniveau. Door regionale 

specialisaties en economische prestaties treden verschillen op in de regionaal gerealiseerde 

rendementen. Het forecasten van performance zal daarom op eenzelfde !age aggregatieniveau mogelijk 

gemaakt moeten worden ten einde deze forecasting bruikbaar te maken. De beleggingskarakteristieken 

van de verschillende objecten kunnen dan uitgezet worden in rendement/ risico profielen, waarmee 

vervolgens op basis van regionale ontwikkelingen de toekomstige rendement/ risico profielen van die 

objecten bepaald kunnen worden, de objectpotenties. 

De doelstelling van dit onderzoek is dan ook als volgt te omschrijven: 

Het ontwerpen van een indicatiemodel ter bepaling van regionale oijectpotenties aan de hand van 

vastgoedmarktindicatoren en oijectspecifieke indicatoren, opdat op meer gestructureerde JVijze 

acquisitiebeslissingen in bedrijftmatig vastgoed gemaakt kunnen ivorden, ten behoeve van bet 

structureren van bedrijfsruimte portefeuilles. 

Forecasting data 

Aangezien de verschillende verklarende indicatoren vastgesteld moeten worden op regionaal en 

objectniveau, dienen in eerste instantie de kenmerken van de bedrijfsruimtemarkt en de diverse 

objecten in die markt onderkend te worden. Na het onderkennen van die karakteristieken zullen de 

verschillende indicatoren hiermee in verband gebracht moeten worden, om de voorspellende en 

verklarende indicatoren voor de waardeontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed vast te kunnen stellen. 

Deze verklarende indicatoren spelen op een aantal deelmarkten die, binnen de vastgoedbeleggingsmarkt 

als geheel, te onderscheiden zijn. Deze deelmarkten zijn als volgt: 

Macro- economie; 

Ruimtemarkt; 

Bouwproductiemarkt; 
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Beleggersmarkt; 

Gebruikersmarkt. 

De waarde van vastgoed wordt bepaald door de interactie van indicatoren op die verschillende 

deelmarkten. De druk op de ruimtemarkt wordt veroorzaakt door aanpassing van de voorraad 

beschikbare ruimte. Deze aanpassing wordt veroorzaakt door nieuwbouwproductie van bedrijfsruimte. 

Deze aanpassing van de voorraad heeft een over - dan we! een onderaanbod tot gevolg wat leidt tot 

meer dan we! minder ruimte op de markt. Deze ruimte op de verhuurmarkt veroorzaakt veranderingen 

in de huurprijsniveaus. Een krappe markt zal leiden tot hogere huurprijsniveaus. Omgekeerd; in een 

ruimere markt zullen de huurprijsniveaus dalen. De hoogre van de huurprijs be1nvloedt in directe mate 

de waarde van het vastgoed. Deze waarde staat echter ook onder invloed van de prijsvorming van de 

nieuwbouwproductie. Een hoge productie impliceert een grote vraag naar ruimte, waarmee de 

bouwkosten stijgen en de prijs van het vastgoed zal doen toenemen. Dit alles staat onder invloed van 

macro-economische ontwikkelingen als economische groei, rente en inflatie. Bij een ruime 

economische groei is de bereidheid van ondernemers om te investeren en te herhuisvesten groter dan 

in een recessie. Een opwaartse markt heeft daarmee een gunstige werking op de waarde van vastgoed. 

Inflatie en rente be1nvloeden de bouwkosten, huurprijzen en de aanvangsrendementen die 

respectievelijk daar 1n verdisconteerd ZlJn. Een !age inflatie, en rente, maakt lagere 

aanvangsrendementen mogelijk, waarmee de waarde minder onder druk komt te staan. De rente is 

daarmee een van de meest bepalende variabelen in de waardeontwikkeling van vastgoed. 

Vanuit deze theorie omtrent de prijsbepaling in de vastgoedmarkt komt naar voren <lat een aantal 

indicatoren met name een rol spelen in de forecasting en verklaring van de waardeontwikkeling van 

bedrijfsmatig vastgoed. Vanuit de verschillende deelmarkten blijken opname/ aanbod verhoudingen, 

nieuwbouwproductie, verleende bouwvergunningen, rente, productievolumes in de aan bedrijfsruimte 

gelieerde bedrijfstakken en huurprijsniveaus een voorspellende dan we! een verklarende rol te spelen. 

Om op regionaal aggregatieniveau forecasting bruikbaar te maken zullen deze indicatoren waar 

mogelijk naar <lat aggregatieniveau gedifferentieerd moeten worden. Op regionaal niveau spelen de 

huisvestingsdynamiek en de productiestructuur een belangrijke rol. Het investeringsklimaat van een 

regio wordt hierdoor mede bepaald. Met het verdisconteren van de vastgoedmarktindicatoren naar het 

niveau van het regionale investeringsklimaat wordt het mogelijk om de economische prestaties van de 

regio te kunnen voorzien, waarmee het tevens mogelijk wordt gemaakt om vanuit <lat 

investeringsklimaat de waardeontwikkeling van het regionaal aanwezige bedrijfsmatige vastgoed te 

kunnen bepalen. 

Property data 

Aangezien de bedrijfsruimtemarkt een grate diversiteit aan gebouwen kent en een grote diversiteit aan 

gebruikers is de verwachting <lat de verschillende bedrijfsgebouwen, verschillende relaties hebben met 

de verschillende deelmarkten en daarmee verschillende indicatoren hebben voor de verklaring van de 

waardeontwikkeling van die gebouwen. 

De volgende hypothese is daarbij opgesteld: 
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De bedrijfsmimtemarkt is onder te verdelen in verschillende generiek o!Jecttypen met verschillende 

objectkarakteristieken en onderling verschillende rendement/ 1isico profielen. 

Deze generieke objecttypen lnmnen opgesteld worden door middel van het bepalen van de 

bedrijfsactiviteiten van de verschillende gebruikerscategorieen van bedrijfsruimte. Op basis van die 

activiteiten wordt bepaald, welke transformaties en interne processen daarbij plaatsvinden om per 

gebruikerscategorie te kunnen bepalen, welke homogene specificaties aan die gebouwen gewenst zijn. 

Er zijn een drietal objecttypen te onderkennen, welke in gebruik en standaardisatiegraad wezenlijk van 

elkaar verschillen. Deze drie objecttypen zijn als volgt gedefinieerd: kantoorachtig, distributiecentra en 

productiehallen. 

Op basis van historisch transactiedata blijkt dat deze drie objecttypen ook daadwerkelijk verschillende 

beleggingskarakteristieken bezitten. De drie objecttypen vertonen een verschillend verloop van de 

waardeontwikkeling gedurende de beschouwde periode, op basis waarvan verschillende rendement/ 

risico profielen op te stellen zijn voor die objecttypen, welke als uitgangspunt gelden voor de 

potentiebepaling. 

Naast een rendement/ risico profiel, bezit een object een bepaalde mate van verhandelbaarheid. Deze 

verhandelbaarheid geeft een indicatie van de mate waarin een object verhandeld kan worden in de 

markt. Deze is te meten door het bepalen van de transactievolume van het betreffende objecttype ten 

opzichte van de transactievolume van de gehele bedrijfsruimtemarkt. De indicator geeft in feite de 

liquiditeit van het objecttype weer. De specifieke kenmerken van een objecttype geven vervolgens de 

verklaring voor die verhandelbaarheid. De eigenschappen dat een objecttype moet bezitten wil dat 

object liquide, verhandelbaar, zijn voor een brede groep gebruikers. Daarbij geldt, hoe hoger de 

standaardisatiegraad, hoe meer verhandelbaar een object wordt verondersteld te zijn. De 

verhandelbaarheidindex die opgesteld kan worden, is daarmee een vertaling van huisvestingseisen van 

bedrijfsruimtegebruikers naar beleggereisen, uitgedrukt in de liquiditeit van het object. Daarnaast geeft 

deze index op regionaal niveau indirect uitdrukking aan de productiestructuur. De mate van handel in 

een bepaalde objecttype geeft de verplaatsdynamiek weer binnen de regio, waarmee uitdrukking wordt 

gegeven aan de marktstructuur in die regio. 

Modelvorming 

Om de potentie van bedrijfsruimten te kunnen meten, zullen de verklarende variabelen voor de 

waardeontwikkeling, uit de genoemde deelmarkten, en hun onderlinge samenhang onderkend moeten 

worden. In eerste instantie zal dit voor de gehele markt vastgesteld moeten worden, zodat deze als 

referentiereeks voor de objecttypen kan gelden. De verklarende variabelen worden clan verdisconteerd 

worden naar het regionale niveau. Deze regionaal verklarende indicatoren komen voort uit het 

investeringsklimaat van een regio. De kwaliteit van het regionale investeringsklimaat is afhankelijk van 

de relaties tussen de aanwezige bedrijvigheid en de urbanisatiegraad van die regio. De mate van handel 

in een object geeft voorts de mate van vraag naar dat object in de regio weer en geeft daarmee indirect 

uitdrukking aan de productiesamenstelling van de regio. 
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De h.-waliteit van het regionale investeringsklimaat is te bepalen aan de hand van een aantal indicatoren, 

die uitdrukking geven aan de verschillende marktrelaties binnen een regio en aan de voor- en nadelen 

van de mate van urbanisatie; de indicatoren stedelijkheid en ruimtelijkheid van een regio. Binnen dit 

drietal van indicatoren worden de econornische prestaties en het investeringsklimaat van een regio 

bepaald. Bijvoorbeeld door uitdrukking te geven aan de beschikbaarheid en kwaliteit van 

bedrijventerreinen, de huurprijsniveaus in de regio, maar ook de aanwezige overige bedrijvigheid, en 

ontwikkeling van de regionale beroepsbevolking. Door rniddel van het plaatsen van de verschillende 

vastgoedmarktindicatoren voor de bedrijfsruimtemarkt binnen dit kader is naast de econornische 

prestatie van die regio, eveneens de ontwikkeling van de waarde van het vastgoed te bepalen, waarmee 

het investeringsklimaat een indicatie geeft van de economische ontwikkelingsrichting, maar tevens een 

indicatie geeft van de waarde ontwikkelingsrichting van de aanwezige bedrijfsruimten. 

Vanwege de relatie tussen econornische ontwikkeling en de productiestructuur in de regio en de relatie 

tussen deze productiestructuur en de regionale waardeontwikkeling van bedrijfsruimten, is door middel 

van het vaststellen van het investeringsklimaat en de regionale economische prestaties, de 

waardeontwikkeling van bedrijfsruimte te bepalen. Hiermee is vervolgens de objectpotentie van de 

verschillende objecttypen in de regio vast te stellen. 

Het verdisconteren van de verschillende vastgoedindicatoren, die voortkomen uit de theorie omtrent de 

prijsbepaling in de bedrijfsruimtemarkt, naar het regionale investeringsklimaat lijkt een adequate 

methode om de kwaliteit van het regionaal investeringsklimaat voor bedrijfsruimte te bepalen en 

daarmee uiteindelijk een indicatie geeft voor de objectpotenties van bedrijfsruimten in de regio. 

9 



Inleidingl 

Het onderzoek dat is uitgevoerd, is een onderzoek naar regionale forecasting met betrekking tot de 

bedrijfsruimternarkt. Feitelijk is het onderliggende onderzoek een verkennend onderzoek naar de 

beleggingskarakteristieken van bedrijfsmatig vastgoed. De bedrijfsruimtemarkt is een nog relatief jonge 

beleggingsmarkt, waardoor de regionale rendementsverschillen en waardeverklarende factoren nog niet 

geheel inzichtelijk zijn in relatie tot de bedrijfsruimten die in de markt zijn gepositioneerd. 

Om de bedrijfsruimtemarkt inzichtelijker te maken heeft het onderzoek zich primair gericht op een 

tweetal vlakken, namelijk het inzichtelijk maken van l) forecasting data en 2) property data. De eerste 

data betreffen de indicatoren die de marktontwikkeling h.-unnen beschrijven en de relaties tussen 

ontwikkeling en indicatoren. De tweede data betreffen de karakteristieken van de markt en de objecten 

in die markt. Deze data zijn de onderlegger aan de hand waarvan een methodiek en een indicatiemodel 

is onl:\vikkeld, waarmee regionale objectpotenties te forecasten moeten zijn. 

De scriptie is derhalve opgebouwd uit een tweetal delen. Het eerste dee! betreft de theorievorrning en 

de modellering vanuit de problematiek die geschetst is in hoofdstuk l. De hoofdstukken 2 en 3 

behandelen vervolgens de deelproblematiek, welke de uitgangspunten vormen voor de modelvorrning. 

In hoofdstuk 4 wordt het modelvorm gegeven en voorts worden in hoofdstuk 5 de conclusies 

genomen. 

Onderlegger van de modelvorming is het uitgevoerde onderzoek met betrekking tot de verschillende 

data vanuit de verschillende deelmarkten van de vastgoedrnarkt. Deze analyses zijn te vi.nden in de dee! 

twee van het onderzoek betreffende de indicatoren en data. Hier wordt de markt beschreven aan de 

hand van de indicatoren en de objecten. Het ontwikkelde indicatiemodel is aan de hand van de 

bevindingen hierin vormgegeven. Afsluitend is het ontwikkelde model getoetst aan de hand van een 

casus. 
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Theoretische overwegingen 

Vastgoedmarkt chaotisch? 



Forecasting blijft precair 

Verschuiving naar 
huurdermarkt 

Probleemverkenning I 1 

1.1 Aanleiding 

Binnen Nederland kunnen de woningmarkt en kantorenmarkt inmiddels als volwassen 

beleggingsmarkten gezien worden. De markt voor bedrijfsmatig onroerend goed daarentegen is nog 

voor veel partijen een ondoorzichtige markt. Toenemende flexibiliteit van bedrijven, alsmede hun 

hogere kwaliteitseisen aan het vastgoed, hebben een verdere verschuiving van eigenaar - gebruiker 

naar huurdersmarkt gestimuleerd. Door deze ruimte wordt het interessanter voor niet-gebruikers om in 

deze markt te investeren. De vraag van vastgoedbeleggers naar dit product wordt versterkt door hoge 

gerealiseerde rendementen en een krappe kantorenmarkt, waardoor meer beleggers uitwijken naar 

andere vastgoedbeleggingsmarkten, waaronder de bedrijfsruimtemarkt. 

Voor een 'research based' benadering Voor de productontwikkeling en performancemeting van haar 

(bedrijfsruimte)fondsen, heeft Bouwfonds Asset Management (BfAM) zowel h.-wantitatief als kwalitatief 

inzicht nodig in de beleggingsmarkt voor bedrijfsruimte. Vanwege de toenemende vraag naar het 

product bedrijfsruimte vanuit de beleggers en vanwege de geringe kennis die marktpartijen over de 

beleggingsmarkt voor bedrijfsruimte is er vanuit BfAM vraag naar meer inzicht in de specifieke 

beleggingskenmerken van deze markt. Inmiddels komt er steeds meer data beschikbaar en kunnen 

onderzoeken naar het cyclische gedrag en naar het risico- rendementsprofiel van deze markt worden 

uitgevoerd. 

1.2 Probleemschets 

Een vastgoedbeleggingsinstelling (VBI) overweegt om in een object te investeren ten einde dat object 

op te nemen in de vastgoedportefeuille. Om die acquisitiebeslissing te kunnen maken zal het 

management over bepaalde informatie moeten beschikken om de investering te kunnen 

verantwoorden. Als beleggingsmiddel heeft vastgoed echter een aantal karakteristieken welke het 

verantwoorden van de investeringsbeslissing bemoeilijkt. Met name het kapitaalintensief en illiquide 

karakter van deze beleggingscategorie bepalen dat deze investeringen lange termijn beleggingen zijn. 

Dit maakt het voorspellen van het verwachte rendement en risico van belang voor het te voeren beleid. 

Doordat de vastgoedmarkt als weinig transparant en inefficient wordt beschouwd door het gebrek aan 

(gedeelde) informatie, is het maken van voorspellingen momenteel nog een precaire wetenschap. 

Deze ondoorzichtigheid van de vastgoedmarkt manifesteert zich met name in de bedrijfsruimtemarkt. 

Wegens het grote aandeel eigenaar - gebruikers op die markt, was de bedrijfsruimtemarkt aanvankelijk 

niet interessant voor "buitenstaanders". De ruimte om te investeren was erg krap en de 

bedrijfsruimtemarkt werd door de beleggers gemeden. Er werd immers slechts voor de specifieke 

gebruikers ontwikkeld, die het object in eigendom kregen. Langzaam begint zich in de markt echter een 

verschuiving af te tekenen naar een huurdermarkt. De markt wordt momenteel nog gedomineerd door 

eigenaar - gebruikers, maar door een tendens waarin eigenaar - gebruikers hun vastgoed afstoten komt 

er steeds meer ruimte vrij voor niet-gebruikers om te investeren. Door de schaarste in de van oudsher 

populaire kantorenmarkt, wijken veel beleggers uit naar andere markten, waaronder de 
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W aarde als allocatie -
indicator 

Verhogen allocatie -
efficientie 

bedrijfsruimtemarkt, gebruik makend van de vrijkomende ruimte. 

Anderzijds verwachten aandeelhouders en participanten in vastgoedfondsen, de beleggers, steeds meer 

verantwoording over het gevoerde beleid. De kwaliteit van her management staat in toenemende mate 

in belangstelling. In hoeverre heeft het management (meer) invloed op de performance van de 

vastgoedportefeuille clan de marktwerking? De kwaliteit van het management wordt voornamelijk 

gemeten aan de hand van de performance van de vastgoedportefeuilles. De resultaten van een 

vastgoedportefeuille worden daartoe afgezet tegen een gekozen benchmark. Aan de hand van de 

performance ten opzichte van deze benchmark wordt de performance van de vastgoedportefeuille 

bepaald en daarmee indirect de kwaliteit (van het beleid) van het management. De performance van de 

portefeuille is (mede) afhankelijk van een juiste objectwaardering en formulering van de 

rendementseisen van op te nemen objecten in de portefeuille, of van objecten die reeds in de 

portefeuille opgenomen zijn. Vanwege de karakteristieken van vastgoedobjecten (niet deelbaar, 

illiquide, inertie van transacties, et cetera) wordt de vastgoedmarkt beschouwd als inefficient. Wat in 

deze context met name van belang is, is de efficientie van de (object) allocatie. Wanneer de waardering 

(positionering) van objecten de marktbeweging kan weerspiegelen, kan dat een goede indicator zijn 

voor het toewijzen van investeringen I Bro'rn & .\f:HYstak. 20(liJI . De waardering is afhankelijk van het 

verwerken van informatie en dat heeft vervolgens alles te maken met de transparantie van de markt, of 

beter geformuleerd het gebrek daaraan. 

Daar vastgoed zich in twee markten manifesteert, namelijk de vastgoedmarkt en de financide markt zal 

de performance meting in dezelfde context geplaatst moeten worden. Dit houdt in dat de parameters 

voor het meten van het risico en het rendement eveneens in die context moeten worden geplaatst. De 

performance van de vastgoedportefeuille moet in eenduidige termen uitgedrukt worden, zodat 

zodoende ook de kwaliteit (het beleid) van het management in zuivere bedrijfseconomische termen 

uitgedrukt kan worden. 

Het beleid van het management kan opgehangen worden aan twee keydrivers: rendementsoptimalisatie 

en risicoreductie. Door middel van rendement/risico - profielen wordt door het management getracht 

de optimale vastgoedportefeuilles samen te stellen. Uit onderzoek op basis van UK-IPD data is 

gebleken dat objectselectie de grootste contributie heeft ten aanzien van de gerealiseerde out -

performance van de portefeuille [\lork\• Fund \lamgcmcnr, 2(l!Jll . Van een gemiddeld gerealiseerde 

totale out - performance van 2.6% is 1.2% toe te schrijven aan stock selection. De unieke 

karakteristieken van elk vastgoedobject bieden de mogelijkheid onderscheidend te zijn J 1--:u.:ns, 2U(l:'\j . 

Een juiste objectselectie is dus fundamenteel voor de performance van de vastgoedportefeuille en 

daarmee voor de constructie van portefeuilles. Het is zaak de juiste karakteristieken te onderscheiden 

die de objecten een mogelijke meerwaarde bieden. De selectie van objecten bewijst daarmee een 

onderscheidend vermogen te hebben dat als derde keydriver op kan treden voor beleidsbepaling en het 

bepalen van de kwaliteit daarvan JI(ccrn;. :200:\j . Hoe beter de verwachte performance van een object 

bepaald kan worden, hoe minder de onzekerheid dat die performance niet gehaald wordt. Risico is 

immers de onzekerheid dat een verwachting niet uitkomt. Het herkennen van objecten (objectselectie) 
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Regionale forecasting 

met een bepaald profiel, die een bepaald rendement kunnen behalen en het herkennen van het verloop 

van die rendementen worden daarmee een belangrijk forecasting - instrument, ook met betrekking tot 

risicoreductie, voor het samenstellen van portefeuilles. 

Tegen een achtergrond van het een worden van Europa, bli1kt regionale forecasting en regionale 

allocatie een belangrijke richtlijn te worden. Door het efo worden van de Europese markt (onder 

andere in de Economisch Monetaire Unie) zullen de rendementen in de aangesloten landen gaan 

convergeren. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is het gelijktrekken van de verschillende 

renteniveaus. Regionaal gezien zullen de rendementen echter gaan divergeren, doordat de verschillende 

regio's zich meer zullen gaan specialiseren [Eichhnlrz & J.ic. I ')')'!J . Beleggers zijn geinteresseerd in het 

realiseren van out - performance. Out - performance wordt grotendeels bereikt door een juiste selectie 

van de objecten, zoals is gebleken uit het onderzoek van Morley Fund Management. In dit kader moet 

een zo laag mogelijk aggregatie - niveau gezocht worden. Wil forecasting daadwerkelijk bruikbaar en 

hanteerbaar zijn, clan client het forecasting - onderzoek op het laagst mogelijke niveau plaats te vinden 

r \hen. 2l)(IJ ]. 

1.3 Probleemstelling 

De probleemstelling die opgesteld kan worden naar aanleiding van de probleemschets, luidt: 

Bou1efimds Asset Management wens! voor het samenste/len van vastgoedportefeuilles meer inzjcht te verkrijgen 

in de beleggingskenmerken van de bedrijfsruimtemarkt. Momenteel is aan de o!Ji:cten in die mark! nog niet een 

npresentatief en betrouwbaar rendement/ risico profiel toe te kennen. Het op gestructureerde wijze samenstellen 

van optimale vastgoedportefeuilles, door middel van he! toevoegen of afstoten van oijecten uit de 

bedrijfsruimtemarkt, is daardoor onvoldoende goed mogef!jk. 

Door het inzjchtelijk maken van de beleggingskenmerken zal uiteindelijk door het koppelen van regionale 

vastgoedmarktindicatoren en o!Ji:ctspecifieke indicatoren een indicatiemodel moeten kunnen worden 

gemodelleerd, opdat de onderlinge performance van oijecten inzjchtelijk gemaakt kan worden. Op basis van die 

performance - indicatie zullen uiteindelijk meer gestructureerde acquisitiebeslissingen mogelijk gemaakt moeten 

kunnen worden voor het structureren van de bedrijfsruimte portefeuilles. 

1.4 Doelstelling 

De doelstelling, die hierbij opgesteld kan worden, luidt als volgt: 

Het ontwerpen van een indicatiemodel fer bepaling van regionale oijectpotenties aan de hand van 

vastgoedmarktindicatoren en oijectspecifieke indicatoren, opdat op meer gestructureerde wijze 

acquisitiebeslissingen in bedrijfsmatig vastgoed gemaakt kunnen worden, ten behoeve van bet structureren 

van bedrijfsruimte portefeuilles. 
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Fig. 1.1 Allocatiekader 
(bewerkt naar Verhaegh) 

1.5 Onderzoekskader 

Er zijn drie hoofdfactoren die van invloed zijn op de asset allocatie: externe factoren, 

beleggingsmarkten en klanten j\'crh:1egh, 2001J . In feite kan het door Verhaegh gepresenteerde model 

voor institutionele beleggers (IB) omgezet worden naar een model voor objectallocatie voor 

vastgoedfondsen van vastgoedbeleggingsinstellingen. De betrokken factoren zijn voor omzetting naar 

<lat model aan te passen in: externe factoren, beleggingsmarkt bedrijfsruimte en stakeholders. De 

externe factoren blijven inhoudelijk gelijk van aard. De beleggingsmarkt betreft in <lit onderzoek de 

markt voor bedrijfsmatig vastgoed en de betrokken partijen zijn de participanten in het fonds, maar 

ook de gebruikers van het vastgoed en het management betrokken bij het beheer van property en 

portefeuille. Het kader voor asset allocatie voor de institutionele beleggers is zodoende aan te passen, 

waarna volgend model wordt verkregen, waarmee tevens het kader van <lit onderzoek is bepaald. 

Prognose 
rendement/ risico 

Property data 
Markten en obiecten 

Bcleggingsmarkt bcdrijfsruimte 

Exteme factoren 

Forecasting data 
lndicatoren en cyclus 

Allocatiekader 
voor 

objectselectie 

Bepalen 
beleggingsvoorwaarden 

Onderzoekskader 

Bepalen rendement -
en prestatie - eisen 

Randvoorwaarden 

Stakeholders 

De probleemverkenning en het opgestelde onderzoekskader geven aanzet tot een aantal 
hoofdonderzoeksvragen: 

1. Welke exteme factoren zjjn van invloed op de bedrijftruimtemarkt? 

2. Wat zjjn de specifieke kenmerken van de bedrijftruimtemarkt en de oijecten in die markt? 

3. Welke voonvaarden worden gesteld door de beleggers, gebruikers of door de verplichtingen? 

4. Hoe is dit in een model vorm te geven ter indicatie van oijectpotentie bij de oijecta//ocatie? 

Deze hoofdvragen leiden tot een aantal deelvragen: 

a. Welke (macro-)economische ontwikkelingen en indicatoren beinvloeden de bedrijftmatige vastgoedsector? 

b. Welke data kunnen gebruikt worden met het oog op betrouwbaarheid en representativiteit? 

c. Hoe verloopt de rycliciteit nationaal en regionaal gezjen? 

d. Welke specifieke karakteristieken kennen markt en of?jecten en wat zjjn daarmee de beleggingskenmerken? 

e. Hoe verlopen rendement en risico van de markt en van de objecten nationaal en regionaal gezjen? 

f Welke randvoonvaarden worden gesteld door de stakeholders? 

g. Hoe worden momenteel portefeuilles opgebouwd binnen BJAM? 

h. Wat is de invloed op de huidige wijze van structurering van portefeui//es? 
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1.6 Onderzoeksopzet 

Vanuit dit principe volgt een onderzoeksopzet, waarbij het te doorlopen proces als volgt is: 

1. Literatuurstudie naar de theorie over vastgoedbeleggingen en bet management daaromtrent 

Verkrijgen van een theoretische achtergrond betreffende het investeren 111 vastgoed, de 

beleggingsmarkten, de financiele aspecten en de daaraan verbonden managementaspecten. 

2. Ana!Jses met betrekking tot de beleggingsmarkt voor bedrijfsmimte 

Het verkrijgen van inzicht in de kwalitatieve aspecten van de markt voor bedrijfsmatig vastgoed. Het 

betreft clan segmentaties, kenmerken van gebruikers en bedrijventerreinen en karakteristieken van 

objecten in die markt 

3. Bepalen van de bedrijfsmimtemarkt indicatoren en bet ryc!ische gedrag 

Het vaststellen van het cyclische gedrag aan de hand van opname en aanbod in de markt voor de markt. 

Voorts de relatie tussen de economie en de beleggingsmarkt voor bedrijfsmatig vastgoed door middel 

van het analyseren van de macro-economie, de indicatoren en het voorspellende karakter daarvan voor 

de bedrijfsruimtemarkt in het bijzonder en daarmee het trachten te voorspellen van de omslagpunten 

aan de hand van de bepaalde leading indicatoren uit de economie. 

4. Bepalen van de belangen en randvoorwaarden van de betrokken partijen 

Het verkrijgen van inzicht van de belangen voor de verschillende partijen betrokken bij het 

investeringsproces en de invloed daarvan op de gevonden beleggingskenmerken bij het onderkennen 

van kritische factoren bij het opstellen van selectiecriteria. 

5. Ana!Jses met betrekking de pmtaties van de properties 

Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen de markt voor bedrijfsmatig vastgoed en de objecten die 

zich in die markt bevinden. Door het koppelen van de te onderscheiden objecten en de verwachte 

prestaties van die objecten door zowel beleggers als gebruikers zal de objectpotentie bepaald moeten 

kunnen worden. 

6. Het ontwerpen van een indicatiemodel aan de hand van de bepalende indicatoren 

Het vaststellen van de kenmerken van beleggingsmarkt in termen van indicatoren en het opstellen van 

een model aan de hand van die gevonden bepalende indicatoren aan de hand waarvan objectselectie 

plaats zal moeten vinden. Dit zal vorm gegeven worden als een indicator voor de performance van 

objecten gesegmenteerd naar regio. 

7. Evaluatie en conclusies 

Aan de hand van een casestudie wordt het indicatie model getoetst op toepasbaarheid. Tevens worden 

de gevolgen voor de huidige wijze van structurering vastgesteld. Op basis hiervan worden conclusies 

getrokken en aanbevelingen opgesteld. 
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Figuur 1.2 
Onderzoeksopzet 

Een en ander leidt vervolgens tot onderstaand schema: 

;------------- ------------------------ ------------' 
1. Sq!mcntat1c hcdn1fsru11ntt·markt 

Kwantificeren van scgmcntatie 

Vaststellen objecttyperingen 

2. Oh1cctprcslatics 

Beleggingsprocessen en partijen I 
t 

Bcleggingsvoorwaarden bcleggers 

y 
Prestatievoorwaacden gebruikcrs 

Koppeling voorwaa.rdcn en objecten 

Indicatoren objcctpotentie 

5. Cascstudic/ C\ alu,11ic 

Selecteren regio / o bjecten 

y 

I 

Invoeren indicatoren I 
~------· 

Vergelijking en evaluatie 

1. 7 Afbakening 

' ' ' ' 

I 

3. Bcdriifsruinucn en n1acro-cconomic 

Cycliciteit van de markt 

Ruimtelijkc segmentatie 

Vaststellen bepalende indicaroren 

y 
Kwantificeren van indicatoren 

5. l\lodclkring 

I Randvoorwaarden perfonnancemeting I 
'Y 

Modclindicatoren I • ,, 
I ModeJvorming "potentie indicator" I 

Dit onderzoek richt zich op de bedrijfsruimtemarkt. Derhalve zullen volgens de definitie van 

bedrijfsruimte, die ruimten met een groter aandeel kantoorruimte clan 50% van het vloeroppervlak of de 

kasstromen niet in dit onderzoek meegenomen worden. 

Voorts heeft dit onderzoek betrekking op het vaststellen van de kenmerken van de Nederlandse 

bedrijfsruimtebeleggingsmarkt. Buitenlandse vastgoedmarkten zullen slechts genoemd als vergelijking. 

Evenzo worden ook andere vastgoedmarkten slechts ter vergelijking aangehaald. 

De locatie wordt onderkent als een van de meest bepalende factoren voor de waardeontwikkeling. Daar 

dit onderzoek tracht een regionaal indicatiemodel vorm te geven, zullen de regionale karakteristieken 

verkozen worden boven de locationele karakteristieken in begrippen van verklarende variabelen. 
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Tot slot client opgemerkt te worden dat dit onderzoek zich met name zal richten op kwantitatieve 

onderzoek. Het bepalen van de verklarende factoren voor de waardeontwikkeling en de kenmerken van 

de markt als beleggingsmarkt staan voorop. 
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Marktefficientie 

Heterogeen 

De vastgoedbeleggingsmarkt I 2 

In de doelstelling van dit onderzoek is een van de onderliggende doelen het inzichtelijk maken van de 

beleggingsmarkt voor bedrijfsruimte. Voor het beschrijven van de vastgoedmarkt worden bepaalde 

factoren gehanteerd die een bepaald aspect van die markt beschrijven. Om die factoren te kunnen 

bepalen wordt in dit hoofdstuk de werking van de vastgoedbeleggingsmarkt omschreven. Voorst wordt 

de bedrijfsruimtemarkt zoals die momenteel inzichtelijk is kort beschreven. 

2.1 Efficientie van de vastgoedbeleggingsmarkt 

De vastgoedmarkt is te omschrijven als ondoorzichtig. Deze ondoorzichtigheid ontstaat door een 

gebrek aan beschikbare informatie. Een efficiente markt duidt een marktsituatie aan welke gekenmerkt 

wordt door een volkomen transparantie van de processen en volledige mededinging van de betrokken 

beleggers I kcn1s. :2()11 l.1j . Deze theorie impliceert dat vragers en aanbieders beschikken over dezelfde 

(hoeveelheid) informatie op (ongeveer) hetzelfde moment. Alie marktpartijen zijn daardoor in staat deze 

marktinformatie in een vastgoedprijs uit te drukken en op basis van die marktinformatie eveneens 

inzicht zouden kunnen verkrijgen in de ontwikkeling van die vastgoedprijs. Een markt wordt dus 

efficient geacht, wanneer de waarde van het vastgoed alle marktinformatie weerspiegelt ilho\\·11 & 

.\J:m Sl;lk. 2!.1()1.1j. 

Deze marktinformatie is in de vastgoedmarkt niet vrij beschikbaar voor alle marktpartijen. Het gebrek 

aan gedeelde marktinformatie ligt aan het feit dat de markt onvoldoende gedocumenteerd is, geen 

continue prijsvorming kent en een sterk heterogeen karakter heeft. leder object is uniek en inzicht in de 

verschillende karakteristieken in relatie tot de waarde van die objecten wordt daardoor beperkt. 

De vastgoedmarkt kan daarmee in enkele termen kort gekenmerkt worden. Vastgoed: 

is een stukgoed; 

is ondeelbaar; 

is inert en illiquide; 

omvat hoge transactiekosten. 

Wat van belang is met betrekking tot de marktinformatie is de zogenaamde a/locational efficiency. Wanneer 

waarderingen een redelijke weerspiegeling zijn van de ontwikkelingen in de markt, dan kunnen deze een 

signaal leveren voor de allocatie van te plaatsen investeringen !Brown & .\lar,s1.1k. 21·10111 . Het doe! van 

een waarderingsmodel is dan vervolgens het schatten van het marktprijsevenwicht, waartegen de 

potentide (ver)koopprijs van een object kan worden afgezet. Het verschil in de waardering en de prijs 

weerspiegelt dan de mate waarin abnormale rendementen behaald kunnen warden. Het inzichtelijk 

maken van de markt is dus van belang voor de allocatie efficientie. 
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Verschillende deelmarkten 

Fig. 2.1 Werking van 
de vastgoedmarkt 

2.2 De vastgoedbeleggingsmarkt in theorie 

Vastgoed is in twee markten te plaatsen, namelijk de vastgoedmarkt en de financiele markt. De 

karakteristieken van het vastgoed moeten daarom eveneens in deze context geplaatst worden l 1-.:ecris, 

200lb] . De karakteristieken van de afzonderlijke objecten in de markt zullen financieel beschreven 

moeten worden, opdat de performances van de verschillende deelmarkten in de vastgoedmarkt met 

elkaar vergeleken kunnen worden, maar ook de performance tussen de afzonderlijke objecten in die 

deelmarkten. Het is daarom van belang de verschillende bepalende rendementsbeinvloedende factoren 

te onderkennen en te beschrijven, opdat aan de hand van deze factoren de markt beschreven kan 

worden. 

De vastgoedbeleggingsmarkt kan in theorie in verschillende markten onderverdeeld worden, namelijk 

een beleggersmarkt en een gebruikersmarkt. De beleggersmarkt is dat dee! van de markt dat het 

vastgoed als rendementsdrager beschouwd. De gebruikersmarkt is dat dee! van de markt dat het 

vastgoed als productiemiddel, clan we! kostenpost, beschouwd [Kos, 2UOJ] . D aar de twee markten twee 

verschillende uitgangspunten hanteren is het van belang een relatie te leggen tussen de gebruikseisen van 

de gebruiker en de rendementseisen van de belegger, zodat er een match verkregen wordt van de 

verschillende factoren die spelen in het spanningsveld tussen vraag en aanbod. Er is echter nog een 

deelmarkt waarmee rekening gehouden client te worden. Deze derde markt betreft de bouwmarkt en 

deze bepaalt de ruimtedruk op de vastgoedmarkt. De bouwmarkt is op zijn beurt weer onder te verdelen 

in nieuwbouwproductie, het verruimen van de bestaande voorraad, en renovatie, het aanpassen van de 

bestaande voorraad. 

Deze markten zijn onderling tegen elkaar uit te zetten volgens een model opgesteld door Wheaton en 

DiPasquale (1996). Dit model biedt een raamwerk, waarmee nagegaan kan worden hoe exogene 

schokken met een oorsprong in de gebruikers-, belegging- en/ of bouwmarkt gevolgen heeft voor de 

ontwikkeling van deze drie deelmarkten 11-.:os, 2001] . Dit model ziet er als volgt uit: 

Asset valuation 

Price$ 

Market for space 

Stock (sq. ft .) 

S= C/d 
(aS = C- dS) 

Construction sector Construction (sq. ft.) Stock adjustment 

P =price 
R =rent 
i =cap rate 
D =demand 
S =stock 
C = construction volume 
d = depreciation rate 
f(C) =replacement value 

Dit model geeft weer dat er een sterke interactie bestaat tussen de belegging-, gebruikers- en 

bouwmarkt. Het huurniveau in de gebruikersmarkt (verhuurmarkt) wordt bepaald door een gegeven 

voorraad op die markt. Dit huurniveau bepaalt op zijn beurt weer de vastgoedprijs in de beleggersmarkt, 

welke vervolgens weer invloed uitoefent op de bouwproductie. De gerealiseerde prijzen in de 

beleggersmarkt stimuleren namelijk de bouwproductie, waardoor veranderingen in de voorraad 
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Endogene en exogene 
krachten 

Fig. 22 de ruimtemarkt 

Economische groei bepaalt 
ruimtedruk 

optreden met als gevolg dat de huurprijzen een nieuw evenwicht zoeken met het aanbod in de markt. 

De verschillende factoren die spelen in de ruimtemarkt en de bouwmarkt bepalen dus de huurprijzen in 

de vastgoedmarkt en voorts de waarde van het vastgoed. Het is daarom van belang de relatie tussen 

deze verschillende factoren te onderkennen. 

2.3 Bepalende factoren in de vastgoeddeelmarkten 

Het model van Wheaton en DiPasquale impliceert dat, wanneer men de vastgoedmarkt wil beschrijven, 

verschillende aspecten beschreven moeten worden welke ingrijpen op de verschillende deelgebieden van 

de vastgoedmarkt. Het vaststellen van die aspecten is noodzakelijk om de vastgoedmarkt te kunnen 

beschrijven. Daarbij is het van belang die factoren te selecteren die, bij het waarderen van 

vastgoedobjecten, de ontwikkeling van de markt en de waarde(ontwikkeling) van objecten zo 

betrouwbaar mogelijk kunnen weergeven. 

De vastgoedmarkt blijkt onderhevig aan een aantal exogene en endogene krachten en processen l\.an 

.\[aam·n. 2U031 , waaruit de rendementsbepalende factoren bepaald kunnen worden. De krachten, die van 

invloed zijn op de ontwikkeling van de vastgoedmarkt, hebben betrekking op de economische structuur, 

ruimtevraag en - aanbod, kapitaalstromen en investeringsresultaten. Binnen dit krachtenspel spelen een 

vijftal processen een hoofdrol spelen: 

1. Economie - verhuurmarkt (gebruikersmarkt); 

2. Economie - vastgoedbeleggingsmarkt; 

3. Inflatie en rente - vastgoedbeleggingsmarkt; 

4. Fiscale veranderingen - vastgoedbeleggingsmarkt; 

5. Speculaties binnen de vastgoedbeleggingsmarkt. 

Naar aanleiding van de drie theoretische deelmarkten en de bovengenoemde krachten en processen 

kunnen de rendementsbepalende factoren onderverdeeld worden in ruimtelijk - economische factoren, 

vastgoedspecifieke factoren en financieel - economische factoren. 

Ruimtelijk - economische factoren 

Van belang op de ruimtemarkt is het evenwicht tussen vraag en aanbod. Dit evenwicht wordt bepaald 

door zowel de nationale als de regionale economie. De mate van economische groei bepaalt de 

ruimtevraag binnen die context. Hier bestaat dus een sterke relatie tussen de economische groei van een 

gebied en de ruimtedruk binnen dat gebied. Naast de ruimtevraag worden ook de bouwkosten bepaald 

door de mate van economische groei. Een sterke vraag naar rueuwe ruimte stimuleert de 

nieuwbouwproductie, welke de bouwkosten naar een hoger niveau drijven. Dit samenspel op de 

ruimtemarkt zorgt voor een gegeven evenwicht waarin de huurprijzen bepaald worden door de 

ruimtedruk in een bepaald gebied. 

De ruimtelijk - economische factoren zijn dus van belang bij het bepalen van de mate van ruimtedruk in 

een regio. Het inzicht in deze factoren draagt bij aan het inzicht in de ontwikkeling van de afzonderlijke 

regio's ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de macro - economie. De ruimtelijk - economische 
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Rente en inflatie bepalen 
investeringsklimaat 

Investeringsafweging 

factoren bepalen in belangrijke mate de ontwikkeling van de vastgoedmarkt in de regio. 

Financieel- economische factoren 

Op de financiele markt speelt een aantal aspecten een belangrijke rol die van invloed zijn op de 

vastgoedmarkt en de waardepaling van het vastgoed in die markt. De belangrijkste van deze aspecten 

zijn: de inflatie, de rente en de belastingwet. 

Op de financiele markt wordt de risicovrije rentevoet bepaald. Deze rentevoet wordt bepaald door de 

Qange) rente in de financiele markt. Deze lange rente staat onder invloed van de inflatie en deze is 

waarscbijnlijk de oorzaak van het fluctuerende beeld <lat de Qange) rente laat zien over de afgelopen 20 

jaar [!-.."'· .21.lril[ . De inflatie is verdisconteerd in de rente en heeft daarmee invloed op het verloop van 

de rente. De hoogte van de inflatie bepaalt het investeringsklimaat op de vastgoedmarkt. Een !age 

inflatie en !age rente stimuleren het doen van investeringen en hebben uiteraard ook invloed op de 

bouwkosten, waardoor de bouwproductie weer wordt be!nvloed. 

De belastingwet ten slotte is genoemd vanwege de heffingen op de inkomstenbelasting. De invloed dus 

op het resultaat na belastingen van de investering en daarmee van belang voor het bepalen van het 

minimale vereiste rendement en daarmee de overweging om te gaan investeren in een bouwproject dan 

wel het acquireren van een bestaand object. 

Vastgoedspecifieke factoren 

De vastgoedmarkt ondervindt, zoals gezegd, invloed vanuit de ruirntemarkt en de financiele markt. In 

deze markt komen de factoren uit de overige twee markten samen en bier wordt de afweging gemaakt 

of het rendabel is om een bepaald object al dan niet te acquireren of een ontwikkelingsproject te 

financieren. Vanuit de ruirntemarkt worden de verwachte cashflows en risico's voor de specifieke 

objecten vastgesteld aan de hand van de markthuurprijzen en de match tussen gebruiker en 

objectspecificaties. Deze zijn van invloed op de objectspecifieke risico - opslag. Dit leidt tot een 

rendementseis waaraan een object moet voldoen wil het in aanmerking komen voor acquisitie. 

2.4 De Europese vastgoedbeleggingsmarkt 

Om de vastgoedbeleggingsmarkt in een bredere context te plaatsen, wordt bier kort ingegaan op de 

Europese vastgoedbeleggingsmarkt. Deze blijkt de laatste jaren aan nogal wat veranderingen onderhevig 

te zijn geweest. Door het steeds invloedrijker worden van de Europese Unie wordt meer en meer 

regelgeving in Europees verband vastgelegd. Vee! van deze regelgeving is monetair en juridisch van 

aard. Dit uit zich bijvoorbeeld in een harmonisering van de belastingstelsels en wetgeving. Het meest tot 

de verbeelding spreekt natuurlijk de invoering van een Europese valuta, de euro. 

Deze veranderingen hebben aanzienlijke consequenties voor het beleggen in vastgoed tot gevolg. De 

landelijke verschillen in de regelgeving worden kleiner ten gevolge van de harmonisering van die 

regelgeving, welke de transparantie van de Europese vastgoedmarkt ten goede zal komen. Door de 

harmonisering van de belastingen kan verwacht worden <lat bijvoorbeeld transactiekosten minder 
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dramatische verschillen zullen gaan vertonen. Ook zal door de harmonisering van de wetgeving meer 

inzicht ontstaan in de verschillende economische markten binnen Europa. Door de invoering van de 

euro vallen in Europees verband de valutarisico's (zo goed als) weg. Mede hierdoor zal ook het volume 

aan investeringen in vastgoed in andere EU landen toenemen. Dit effect wordt versterkt door de 

huidige !age inflatie. Als gevolg hiervan en het convergeren van de renteniveaus zullen de rendementen 

van het vastgoed binnen de EU gaan convergeren, doordat de verschillende markten een groter 

onderling verband gaan tonen. 

Hier tegenover staat de verwachting dat de regionale economische rendementen meer zullen gaan 

divergeren. Regionale ontwikkelingen worden op termijn belangrijker geacht clan de verschillende 

landelijke ontwikkelingen als gevolg van het toenemen van regionale specialisatie f Eichholrz & Lie. 

199'J] . Denk bijvoorbeeld aan de Randstad als dienstencentrum, Rotterdam als industrieel havengebied 

en de assen Rotterdam - Arnhem en Rotterdam - Venlo als logistieke assen. Dit beeld wordt 

onderschreven tijdens een conferentie van de IPD over investeren in Europa. De Europese economieen 

convergeren in toenemende mate wat blijkt uit de slinkende verschillen in economische groei tussen EU 

landen. Dit verschil is teruggelopen van 7-8% in de jaren negentig tot 4% in 2002 [\an Doorn l::\C. 

2(HJ3J . Ook hier wordt onderkend dat ondanks de convergerende economieen op nationaal niveau, de 

regio's binnen de verschillende landen zich meer een meer zullen onderscheiden door specifieke 

regionale kenmerken. Dit beeld geeft aanleiding tot het vertalen van de aspecten in de genoemde 

deelmarkten van de vastgoedmarkt naar een regionaal niveau, opdat de ontwikkeling van de 

vastgoedmarkt ook op een regionaal niveau beschreven kan warden. 

2.5 De bedrijfsruimtemarkt nader beschouwd 

De vastgoedbeleggingsmarkt is onder te verdelen in een aantal deelmarkten met betrekking tot het soort 

vastgoed. De te onderscheiden deelmarkten betreffen de volgende categorieen: 

woningmarkt 

kantorenmarkt 

winkelmarkt 

bedrij fsruimtemarkt. 

Waar de vastgoedmarkt algemeen bestempeld kan warden als niet-transparant, geldt de sector 

bedrijfsmatig vastgoed zonodig als nog minder transparant. Van oudsher werd de bedrijfsruimtemarkt 

als beleggingsmarkt gemeden. Dit gebrek aan belangstelling heeft er toe geleidt dat de 

bedrijfsruimtemarkt slecht gedocumenteerd is. De laatste jaren lijkt de markt voor bedrijfsmatig 

vastgoed zich echter te ontpoppen als een serieuze beleggingsmarkt die steeds professioneler wordt. 

Was in 1996 het belegde volume ongeveer 7 procent van het totale beleggingsvolume. In 2002 was dit 

volume gestegen tot 13 procent, wat neerkomt op een belegd volume van ongeveer 630 rniljoen euro 

I k relwr & Dekker:;. 2\lU.'>! . Het documenteren van de markt en het monitoren van de ontwikkelingen is 

een noodzaak wil deze markt serieus benaderd kunnen warden. Hieronder volgt in het kart een 

beschrijving van de kenmerken van de bedrijfsruimtemarkt, zoals deze momenteel gelden, aan de hand 

van de eerder onderscheiden deelmarkten. 
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2.5.1 Gebruikersmarkt 

Uit literatuurstudie blijkt dat de tweeledige markt van distributiecentra en traditionele bedrijfshallen 

grofweg verder in vieren gedeeld kan worden, te weten: distributie, handel, productie en overige. Deze 

onderverdeling is echter te grofmazig wil men uiteindelijk een onderscheid kunnen maken in 

objectspecificaties. De doorgaans meer fijnmazige gehanteerde segmenteringen !open nogal uiteen !de 

S 11 :c .vrncp, 2(111"\, R< >/. 2111.n UU, l'Y!K. \ Rl )\f l /.. lt)(lf\I . Een eenduidige segmentatie van de 

markt is momenteel nog niet aan de orde. Op het moment wordt door de werkgroep · segmentatie van 

bedrijfsruimte' van de Stichting ROZ Vastgoedindex gewerkt aan een segmentering van de markt op 

basis van onderscheidende rendementskarakteristieken. Echter tot concrete eindresultaten is het nog 

niet gekomen. De Stec Groep en Buck Consultants International gebruiken een segmentatie gebaseerd 

op gebruikersvoorkeuren. Een benadering dus, respectievelijk vanuit de beleggersmarkt (ROZ) en 

vanuit de gebruikersmarkt (BCI, Stec Groep). Deze benaderingen dienen tot elkaar gebracht te worden 

om uiteindelijk een match te kunnen maken tussen gebruikerseisen en beleggereisen, welke de totale 

potentie van het object moet aanduiden. 

Een veel gehanteerde segmentering is de volgende en geeft goed weer welke segmenten er in de markt 

te onderscheiden zijn op basis van bedrijfsactiviteiten !Stec Croep. 2\lO:'iJ : 

Productie; 

Groothandel; 

Logistiek; 

Reparatie en onderhoud; 

Anders. 

De locatie is een van de meest bepalende factoren voor de performance van een vastgoedobject. Om de 

performance van die objecten te kunnen karakteriseren zal de factor locatie in ogenschouw genomen 

moeten worden. Het type bedrijventerrein bepaalt namelijk voor een groot dee! de bestemmingen die 

aan dat terrein toegekend zijn. Daarmee wordt de bedrijvigheid op dat terrein bepaald en dus het type 

gebruiker dat zich op dat terrein mag vestigen. In de publicatie 'Ruimte voor regio's' van de ministeries 

van EZ en VROM worden een vijftal typen bedrijventerreinen onderscheiden: 

Industrieterreinen; 

Zeehavengebieden; 

Gemengde terreinen; 

Distributieterreinen; 

Kantoorlocaties. 

Aan de hand van de milieucategorieen, bestemmingen en terreintypen is een nadere segmentatie van 

deze bovengenoemde bedrijventerreinen opgesteld IBU . ]lJ')f\ l lcrslnch, 2(111.\! . Deze is als volgt: 

Zware industrieterreinen; 

Zeehaventerreinen; 

Gemengde terreinen; 

Hoogwaardige bedrijvenparken; 

Dis tributieparken. 
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2.5.2 Ruimtemarkt 

De bedrijfsruimtemarkt kent in navolging van het economische malheur een sterke terugval in de vraag. 

Dit wordt onder andere gevoed door de discrepantie tussen vraag en aanbod. Waar de vraag met name 

gericht is op hoogwaardige nieuwbouwprojecten, bestaat het aanbod met name uit bestaande, veelal 

verouderde bedrijfsruimten lJl.l. 2tHJ.)j . Het laatste jaar is een overaanbod ontstaan van hoogwaardige 

nieuwbouwprojecten. Dit uit zich in een hoge leegstand. Desondanks blijkt de bedrijfsruimtemarkt een 

zeer dynamische markt te zijn. Bijna 30% van de bedrijven gaat verhuizen of overweegt te gaan 

verhuizen in de komende twee jaar. Met name de huurders in de bedrijfsruimtemarkt blijken erg 

dynamisch. Huurders verhuizen twee keer zo vaak als eigenaar - gebruikers [:-;tee\ .rc•q). 2\)())1 . 

Als gevolg van de terugval in de vraag loopt in vrijwel alle provincies de uitgifte van bedrijventerreinen 

terug. Daarbij is de hoeveelheid terstond uitgeefbare ruimte eveneens aan het teruglopen. Dit heeft tot 

gevolg dat in enkele provincies op termijn schaarste wordt voorzien aan uitgeefbare grond voor 

bedrijventerreinen. Deze schaarste ontstaat doordat de vraag sterk gericht is op nieuwe kavels, zodat 

bedrijfsruimte op maat ontwikkeld kan worden. Bedrijven blijken eerder geneigd naar een nieuwe locatie 

uit te wijken dan de bestaande locatie te gaan herontwikkelen of te verhuizen naar een ander bestaand 

object. Herontwikkeling blijkt een nog te complexe en te <lure onderneming. Door de voorziene 

schaarste wordt echter het belang van herontwikkeling vergroot. Er is dan ook een tendens te 

bespeuren, waarin meer aandacht lijkt te ontstaan voor het herontwikkelen van verouderde 

bedrijventerreinen. 

De markt wordt door het grote aandeel eigenaargebruikers Langzaam begint zich in de markt echter een 

verschuiving af te tekenen naar een huurdermarkt. Hoewel de markt nog gedomineerd wordt door 

eigenaargebruikers bedraagt het aandeel huurders momenteel tussen 10 en 20 procent. De verwachting 

is dat dit over 5 jaar zo'n 30% bedraagt !Bruil en Dne,;sen. 2(1U.31 . Inmiddels is gebleken dat de 

huurdermarkt reeds een groter aandeel van de markt betreft, hoewel de verschillende onderzoeken hier 

niet geheel in overeenstemming zijn. De Stec Groep heeft aan de hand van een ruim opgezet 

gebruikersonderzoek (1.400 respondenten) bepaald dat de bedrijfsruimtemarkt momenteel al voor 32% 

uit huurders bestaat 1:-;rtc Cn,cp, 21.l(l'.'>I . De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) gaat 

echter uit van een aandeel huurders van 20%. 

Vanwege kwaliteit-, flexibiliteit- en liquiditeitoverwegingen halen tegenwoordig in toenemende mate 

ondernemingen in deze sector de eigen bedrijfsruimte van de balans om de zo vrij gekomen middelen, 

die anders ten behoeve van bijvoorbeeld het beheer en herinvesteringen aangewend zouden worden, 

voor de bedrijfsvoering aan te kunnen wenden. Bedrijven keren terug naar hun core business 

iJ'ropL·n1·'-,,J .. forccu'i 21J(1+J . Veelal gebeurt dit door middel van sale and leaseback constructies, wat 

inhoudt dat de gebruiker het pand verkoop en weer terughuurt van de belegger die het pand gekocht 

heeft l\ 'an Tien en, l <J991 . Deze trend lijkt zich in 2004 verder uit te breiden. Het afstoten van vastgoed 

door eigenaren zal een grote vaart nemen. Het transactievolume op de vastgoedbeleggingsmarkt in sale 

and lease back transacties bedroeg in 2002 zo'n 10%, oftewel een waarde van circa€ 470 miljoen lJ LL. 

2i"l(J:'>I. Meer en meer bedrijven zoeken dan ook naar professionele eigenaren. Door deze tendens komt 
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er meer ruimte op de bedrijfsruimtemarkt voor niet-gebruikers om te investeren. Tegenwoordig 

investeren clan ook steeds meer beleggers in bedrijfsmatig onroerend goed gebruik makend van die 

vrijgekomen ruimte, zowel direct als indirect, waarbij met name het indirecte beleggen aan populariteit 

wint. 

2.5.3 Beleggersmarkt 

Als gevolg van de recent ontwikkelde aandacht voor de bedrijfsruimtemarkt wordt de performance van 

deze markt nog maar kort gevolgd door de IPD/ ROZ index. Feitelijk zijn de overige sectoren even 

kort gevolgd, alleen zijn de data voor deze sectoren teruggerekend naar het verleden. De trackrecord 

van deze sector is in Nederland bijvoorbeeld aanzienlijk korter clan de Amerikaanse en Britse 

equivalenten. In deze twee laatstgenoemde markten beslaat de trackrecord al zo'n twee tot drie 

decennia. De trackrecord voor de Nederlandse situatie bestaat vanaf 1995, terwijl de aanbeveling is om 

met betrekking tot betrouwbaarheid en representativiteit van de data, trackrecords te beschouwen met 

een minimale periode van 25 jaar !Linghmek (naar I lordijk). 20(13! . Mede door deze korte trackrecord is 

er weinig inzicht in het cyclische gedrag van de bedrijfsruimtemarkt noch is er inzicht in de kenmerken 

van deze markt. Directe verbanden met de algemene Nederlandse conjunctuur en indicatoren, zoals 

bijvoorbeeld de werkgelegenheid of industriele productie, kunnen mogelijk voorspellend en verklarend 

optreden voor de vastgoedcyclus. Voor de kantorenmarkt zijn dergelijke verbanden reeds aangetoond 

[\.an . .\laancn, 2003! . Vanuit deze achtergrond zal herleid moeten worden hoe de vastgoedcyclus voor 

de bedrijfsruimtemarkt verloopt. 

Bedrijfsruimte lijkt een goede 'diversifier' te zijn in tijden van economisch of vastgoedcrises. In de 

Britse markt is gebleken <lat in slechte tijden <lat ' Industrial Property' gemiddeld zo'n 8,1 % hoger scoort 

clan 'All Property'. Ook blijkt binnen de sector 'Industrial' een diversificatie te bestaan. In tijden van 

slechte economie en direct daarna lijken de 'Warehouses' beter te presteren clan de overige sectoren in 

de bedrijfsruimtemarkt. Vice versa lijken deze overige sectoren in een hoogconjunctuur een betere 

performance te tonen ten opzichte van de 'Warehouses' !Tate-;, 1999]. Dir uit zich in het verband met 

het Bruto Binnenlands product. De economische cyclus lijkt een veel lagere invloed te hebben op de 

rendementen van de bedrijfsruimten clan bij de andere vastgoedmarkten, zoals blijkt uit onderstaande 

IPD data uit de Britse vastgoedmarkt l~tcH·no-. 2illJ4] : 

All Property Rttai/ Office I ndustria/ Distribution warehouses 

22 years 0.57 0.47 0.62 0.39 0.19 

De gerealiseerde rendementen op de bedrijfsruimtemarkt lijken ook gunstig. Vergeleken met de andere 

commerciele vastgoedmarkten laat de bedrijfsruimtemarkt structureel een hoog totaal rendement zien. 

Het 8-jarig gemiddeld totaal rendement bedraagt circa 12,2% !ll'D R\ J/. \";i-;tgocchmk:-., 2U(l."J! , waarvan 

het grootste aandeel op rekening van het directe rendement komt namelijk zo'n 9,3%. 

All Property Rt tail Industrial Annua/jsed over 

NED 11.6 10.8 11.7 12.2 8 years 
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De bedrijfsruimtemarkt wordt vaak bestempeld als een markt met een hoog risico, zowel op markt- als 

op objectniveau. De hoge gevoeligheid voor de macro-econornie en het specialistische karakter van de 

gebruikers (waardoor gebruiksspecifieke vereisten aan een object worden toegekend) worden met name 

voor <lit hoge risico verantwoordelijk geacht. Vaak werken de argumenten gebruikt om het hoge risico 

aan te tonen stigmatiserend. Het beeld van een hoge beheerintensiteit en daarmee hoge beheerkosten. 

Daarnaast bestaat er een bodemvervuilingrisico bij bepaalde activiteiten wat de nodige bijkomende 

beheeractiviteiten met zich meebrengt. In het onderzoek van Van Tienen (1999) naar de 

bedrijfsruimtemarkt is gebleken uit interviews met beleggers (die overigens niet nader genoemd zijn) <lat 

het beheer van bedrijfsruimte niet veel duurder is dan het beheer van winkelruimten. Wel werd 

aangegeven <lat het beheer een ander karakter heeft [\ "an TH.~nen. 19')9] . Uit bovenstaande blijkt <lat het 

nog ontbreekt aan een duidelijk beeld betreffende de risico's van zowel markt als object. 

2.6 Resume 

Er blijkt een aantal factoren een rol te spelen in de beschrijving van de ontwikkeling van de 

vastgoedbeleggingsmarkt. Er is echter een ta! van factoren die specifiek van invloed zijn op de 

verschillende vastgoeddeelmarkten. Vanuit de macro- en ruimtelijk econornische context wordt het 

belangrijk de verschillende bepalende marktindicatoren te onderkennen en te segmenteren naar regio, 

zodat regionale marktindicatoren verkregen worden, welke de regionale ontwikkelingen beschrijven en 

daarmee de potentie of het investeringsklimaat van een regio kan aanduiden. Voorts dienen de 

verschillende object- en locatiegebonden indicatoren bepaald en beschreven te worden. 

Deze indicatoren hebben zoals gezegd betrekking op de drie (theoretische) deelmarkten van de 

vastgoedmarkt. De vastgoedmarkt blijkt onderhevig aan een aantal exogene en endogene krachten en 

processen, waaruit de bepalende indicatoren gedestilleerd kunnen worden. Vanwege de verschillende 

deelmarkten zullen de marktindicatoren vanuit deze verschillende deelmarkten betrokken moeten 

worden. Vervolgens zal onderzocht moeten worden welke indicatoren met name van toepassing zijn op 

de bedrijfsruimtemarkt om deze te kunqen beschrijven. 

27 



Extern risico 

Performance indicatie I 3 

In hoofdstuk 2 is een beeld geschetst van de werking van de vastgoedmarkt en is een korte beschrijving 

gegeven van de bedrijfsruimtemarkt. In dit hoofdstuk wordt onderzocht, aan de hand van de opgestelde 

deelmarkten, welke data gebruikt lnmnen worden om de bedrijfsruimtemarkt te beschrijven. Meer in 

relatie tot het beschrijven van te verwachten ontwikkelingen; welke input is nodig om de beoogde 

output te verkrijgen? 

3.1 Beleggingsrisico's 

Investeren gaat gepaard met verschillende risico's. Bij het acquireren van nieuwe objecten voor de 

vastgoedportefeuille zal clan ook gekeken worden naar de performance en de risico's van het 

betreffende object. De acquisitiestrategie en de daarbij gehanteerde criteria zijn daarbij afhankelijk van 

de doelstellingen van het betreffende vastgoedfonds waarin het object opgenomen zal worden. De 

uitgangspunten voor de te maken acquisities zijn onder te verdelen in segmentkeuze, locatiekeuze en 

rendementseisen. De gewenste samenstelling van een portefeuille is op te stellen aan de hand van de 

volgende kenmerken I\ .m DriL.J. i')'JKJ : 

Regio; 

Leeftijd van de objecten; 

Type objecten; 

Aanvangsrendement; 

Totaal rendement; 

Verwachte IRR; 

Risico's. 

Deze risico's zijn onder te verdelen in interne en externe risico's. De interne risico's zijn de risico's ten 

gevolgen van de activiteiten van de belegger. Bijvoorbeeld: financiering Qeverage), liquiditeit en (asset) 

management. De externe risico's zijn het gevolg van de marktontwikkelingen en overige ontwikkelingen 

buiten de invloedssfeer van de belegger J\an de \·ckk. 2!JO-iJ . Voor de waardebepaling dienen 

variabelen opgesteld te worden die zowel het marktrisico als het objectgebonden risico meten: het 

externe risico. Deze variabelen, de risicofactoren dienen bepaald en gekwantificeerd te worden, waarna 

de onderlinge samenhang vastgesteld kan worden. Er client vervolgens bepaald te worden of, en in 

welke mate, de verschillende factoren een verschillende invloed hebben op het rendement. 

De informatie die daarvoor wordt gebruikt bestaat uit historische data, de huidige ontwikkelingen en de 

verwachtingen voor de toekomst. Op basis van het verleden en de zichtbare trends in het heden wordt 

in feite een visie ontwikkeld over het verloop van de ontwikkelingen in de toekomst. Hierbij is een 

aantal aandachtspunten van belang J\':rn Dnel. i 9'l8J: 

het reduceren van beleggingsrisico's; 

het optimaal inschatten van de toekomstige cashflows; 

het timen van de investering op basis van visie. 
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Spreiding in risicoprofielen 

3.1.1 risicoreductie 

Het reduceren van de beleggingsrisico's met betrekking tot het samenstellen van een portefeuille 

bestaande uit een categorie vastgoed, wordt van belang gezien de (in meer of mindere mate) gelijke 

karakteristieken van het vastgoed in die portefeuille. Daardoor bestaat er een gelijkgerichte correlatie 

tussen de objecten in de portefeuille, waardoor het risico weinig gediversifieerd wordt [I ,:111,.,,hruc k, 

211('!"\ J. Een manier van het spreiden van het risico is door middel van diversificatie over verschillende 

typen objecten binnen de vastgoedcategorie met verschillende risicoprofielen en dus mogelijk 

verschillend gerichte correlaties. Een andere wijze van risicospreiding binnen dezelfde vastgoedcategorie 

is bijvoorbeeld door spreiding in de expiratie van de huurcontracten. 

Diversificatie is in primus mogelijk over segment, geografische spreiding, objectgrootte, ouderdom en 

dergelijke. Met betrekking tot de diversificatie zal dus onderzocht moeten worden of er verschillende 

karakteristieken bestaan voor de verschillende objecten die het mogelijk maken het risico te spreiden. 

Voor deze objecten zal clan een inschatting gemaakt moeten worden van de cashflows en de te 

verwachten rendementen om de aan te tonen of diversificatie over de verschillende objecttypen 

daadwerkelijk leidt tot de gewenste risicoreductie. Voorts zal op basis van de ontwikkelde visie de 

investering op het juiste moment geplaatst moeten warden om optimaal gebruik te kunnen maken van 

de opwaartse fase van de vastgoedcyclus. 

3.2 Te hanteren invalshoeken 

Vanuit de hoofdstukken een en twee is gebleken dat in eerste instantie de beleggingskenmerken van de 

bedrijfsruimtemarkt onvoldoende doorzichtig zijn om de vastgoedobjecten in deze markt in een juist 

rendement/ risicoprofiel te kunnen plaatsen. Daarbij is tevens gebleken dat de markt een grote 

verscheidenheid aan gebruikers, en daarmee aan objecten, kent. Dit impliceert dat de problematiek 

vanuit de vraagoptiek, door rniddel van twee invalshoeken benaderd client te worden. Vanuit de 

beleggersmarkt en vanuit de gebruikersmarkt. Door middel van het matchen van de gehanteerde 

uitgangspunten in beide deelmarkten zal het risico optimaal gereduceerd kunnen worden. Het object (als 

aanbod) is de verbindende schakel tussen beide. Deze moet aan de vraag van gebruiker en belegger, 

uitgedrukt in respectievelijk huisvestingseisen en rendementseisen, voldoen. 

3.2.1 invalshoek I: gebruikers 

lnzake de gebruikersmarkt staat de verhuurbaarheid, clan wel de verhandelbaarheid, van de objecten 

centraal. Van belang is, in hoeverre de objecten voldoen aan de huisvestingseisen van de gebruikers in 

de markt. De mate van verhuurbaarheid van een object is daarmee afhankelijk van een aantal factoren, 

zoals objectspecifieke karakteristieken, locatiekenmerken en de veroudering van zowel locatie als object. 

Dit alles is samen te vatten onder de mate van courantheid van een object. Courantheid wordt hier 

uitgelegd als de mate waarin een object verhuurbaar is. Wanneer een object courant is, voldoet deze aan 

de eisen van de gebruikers, of van een bepaalde gebruikersgroep, en is daarmee goed verhuurbaar. De 

mate waarin objecten aan de huisvestingseisen kunnen voldoen, bepaalt de courantheid van dat object 

en daarmee de verhuurbaarheid. 
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3.2.2 invalshoek II: beleggers 

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is aangehaald, zien beleggers het vastgoed als rendementsdrager. De 

waarde, het (geprognosticeerde) rendement en het risicoprofiel Z!Jn doorslaggevend bij 

acquisitiebeslissingen en het structureren van de portefeuilles. Vanuit deze markt is de taxatieleer dan 

ook bepalend. De waardebepaling van vastgoedobjecten, de doelstellingen van het vastgoedfonds en 

risicoreductie vormen de uitgangspunten bij acquisitiebeslissingen. De verschillende onderliggende 

factoren in deze deelmarkt moeten worden vastgesteld en vervolgens zal de invloed daarvan op de 

performance van de objecten bepaald kunnen worden. De vraag van de beleggers is een vraag naar een 

goed renderend beleggingsproduct. 

3.3 Potentiemeting 

Het begrip potentie kan omschreven worden als een toekomstig rendement/ risico profiel, dat client te 

voldoen aan een beleidsmatig vastgesteld rendement/ risico profiel [Bi eke''>, '.201101 . De potentie van 

bedrijfsruimteobjecten kan gemeten worden, waarbij de verschillende objecten behorende bij de 

verschillende segmenten van de bedrijfsruimtemarkt, ten opzichte van elkaar gepositioneerd kunnen 

worden ten behoeve van acquisitiebeslissingen. Potentiemeting is daarmee een wijze van forecasting. 

3.3.1 Forecasting van het rendement/ risico profiel van een object 

Forecasting wordt gedefinieerd als het op wetenschappelijke basis aantonen, dan wel voorspellen, van 

toekomstige ontwikkelingen. De zinsnede 'op wetenschappelijke basis' is in verband met forecasting 

nogal precair. Het voorspellen van de toekomst is geenszins 100% nauwkeurig en daarmee niet voor 

100% wetenschappelijk aan te tonen. Forecasting betreft dan vooral het benaderen van een meest voor 

de hand liggend toekomstig scenario aan de hand van historische data. Het is dus van belang de 

relevante, beschikbare data te analyseren en vervolgens naar de toekomst te vertalen. 

Een indicator is een getal dat een betrouwbare aanwijzing is voor de waarde van iets l\.an Dale. 20031 . 

Een indicator kan dan ook omschreven worden als een verschijnsel dat op iets wijst. Een factor die een 

situatie aangeeft en aanwijst hoe die situatie verloopt. Met andere woorden: indicatoren beschrijven een 

situatie en hoe deze situatie zich zal ontwikkelen. Een indicator client dus een bepaalde mate van 

betrouwbaarheid te bezitten wil het verloop van een situatie nauwkeurig en betrouwbaar beschreven 

kunnen worden. Met het oog op de gebrekkige informatievoorziening in de vastgoedmarkt is 

betrouwbaarheid afhankelijk van de mate waarin de beschreven situatie benaderd kan worden. Om een 

betrouwbare forecasting te verkrijgen, zullen die indicatoren gekozen moeten worden, die het meest 

betrouwbaar blijken en de werkelijke situatie zo nauwkeurig mogelijk kunnen benaderen. 

Door rniddel van het combineren van indicatoren uit zowel de gebruikersmarkt en de beleggersmarkt 

worden twee verschillende invalshoeken gecombineerd. Een rendementsgerichte benadering versus een 

gebruiksgerichte benadering. Door het matchen van deze twee benaderingen zal een zo nauwkeurig 

mogelijk beeld geschetst moeten kunnen worden, doordat voldaan moet worden aan verschillende eisen 

vanuit twee verschillende invalshoeken. Wanneer een object aan de eisen van de beide invalshoeken zal 

voldoen is de verwachting dat een object in theorie optimaal verhuurbaar is. 
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3.3.2 deehnarkten en indicatoren 

Het meten van potentie geschiedt op basis van een aantal factoren dat voortkomt uit de in het vorige 

hoofdstuk beschreven werking van de vastgoedmarkt. Deze factoren zijn dus geworteld in de 

verschillende vastgoeddeelmarkten: ruimtemarkt, bouwmarkt, beleggersmarkt en de gebruikersmarkt. 

De eerst genoemde deelmarkten maken onderdeel uit van de vastgoedmarkt als geheel, en vormen de 

uitgangspunten waarin de waarde van het vastgoed mede door wordt bepaald. Deze deelmarkten 

worden dan ook als onderdeel van de beleggersmarkt beschouwd, maar zullen afzonderlijk worden 

beschreven, net als de macro-economische factoren. 

Er client uiteindelijk een match gemaakt te worden tussen potentie voor de belegger en potentie voor de 

gebruiker. De gebruikerseisen vertalen zich in een vraag naar bepaalde huisvesting, waarmee de 

aantrekkelijkheid van een dergelijk object wordt verhoogd, waarmee de potentie van dat object voor de 

belegger wordt verhoogd. De verhuurbaarheid vormt zo een extra criterium voor de belegger. De 

factoren die van belang zijn bij de potentiemeting zijn cruciale factoren welke uit te werken zijn naar 

indicatoren. Deze cruciale factoren nemen plaats in de verschillende deelmarkten en worden daarom 

ook geplaatst binnen die markten. 

Ruimtemarkt 

Binnen deze markt wordt de vraag naar bedrijfsruimte bepaald. De voorraad op de markt, het 

beschikbare aanbod bepaalt de ruimtedruk op de markt. Dit bemvloedt het huurprijsniveau: hoe hoger 

de druk, hoe hoger de huurprijzen. Dit resulteert uiteindelijk weer in een vraagverandering. De 

verhoudingen vraag, aanbod en opname spelen in deze markt een belangrijke rol. 

Bouwmarkt 

De nieuwbouwproductie bepaalt voor een dee! de ruimtedruk. Om het verhuurrisico voor de bestaande 

bouw in te schatten is het van belang de nieuwbouwproductie in te kunnen schatten. De verleende 

bouwvergunningen geven een indicatie van de nieuwbouwproductie op korte en middellange termijn. 

Dit zou een goede indicator kunnen zijn om de toekomstige ruimtedruk op de verhuurmarkt uiteindelijk 

te kunnen voorspellen. Daarnaast zijn uitgifte van bedrijventerreinen in hoeveelheid en type en de 

bouwkosten belangrijke indicatoren voor de bouwproductie. Ook onttrekking van vastgoed aan de 

markt speelt een rol binnen deze markt. De vervangingsbouw hangt af van de vraag en de kwaliteit van 

de bestaande voorraad, wat zich verhoudt in de vervangingswaarde en nieuwbouwkosten. Ook het 

beleid is hierop van invloed. Bijvoorbeeld door middel van het uitgeven van bedrijventerreinen. 

Beleggersmarkt 

Deze markt is de feitelijke markt waar het vastgoed gewaardeerd wordt. Hier wordt de pnJS van 

vastgoed vastgesteld. De huurprijzen bepalen mede de waarde van een object, waarmee de begrippen 

totaal rendement, direct rendement en indirect rendement, naast de gerealiseerde huurprijzen, binnen 

deze deelmarkt van belang zijn, evenals het aanvangsrendement dat bepaald wordt door de rente. 
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Gebruikersmarkt 

De gebruikersmarkt wordt hier gedefinieerd als de vraagzijde van de markt. De huisvestingseisen van de 

te onderscheiden gebruikers in de bedrijfsruimtemarkt staan centraal. Deze huisvestingseisen zijn uit te 

werken naar locatietype voorkeuren en objectkarakteristieken. Gezien de grote verscheidenheid aan 

gebruikers in de markt zal een uitwerking naar gebruikerscategorie en bijbehorende huisvestingseisen de 

voorkeur genieten om de objecten te positioneren ten opzichte van elkaar, waarbij onderscheid is 

gemaakt naar potentie voor de typen gebruikers op de markt. 

3.4 Regionale forecasting 

Het aggregatie-niveau speelt een belangrijke rol in het bepalen van de te verwachten performance. 

Regionaal gezien treden er bijvoorbeeld verschillen op in werkgelegenheid en overheidsinvloed, die 

invloed uitoefenen op de huur-en waardeontwikkeling. Daarnaast spelen objectgebonden risico's een 

rol en de impact daarvan op het rendementsverloop. Vanuit de beleggers "point-of- view" geschiedt de 

beleidsvorming en dus de acquisitiebeslissing vanuit een top-down benadering. Gezien de 

mogelijkheden om out-performance te kunnen realiseren door middel van objectselectie, lijkt een 

bottom-up benadering vanuit de objectpotentie een gewenste situatie. De performance indicatie zal 

daarom op het juiste aggregatieniveau afgestemd moeten worden. 

Om de forecasting meer bruikbaar te maken zal deze op een laag aggregatie - niveau plaats moeten 

vinden. De verschillende regionale ontwikkelingen Z!Jn bepalend voor de verschillende 

concurrentieposities die de betreffende regio's ten opzichte van elkaar 1nnemen. Deze 

concurrentiepositie, de regionale performance, is een onderliggende verklarende factor voor de 

waardebepaling van het vastgoed, de bedrijfsruimtemarkt in <lit kader in het bijzonder. De regionale 

concurrentie bepaalt in grote mate het investeringsklimaat in die regio en heeft daarmee invloed op de 

vestigingsdynamiek van bedrijven. 

3.4.1 verplaatsingsdynamiek 

Er zijn verschillende theorie die trachten de onderliggende motieven voor het verplaatsingsgedrag van 

bedrijven te verklaren. Er zijn drie meest gangbare theorieen: de klassieke theorie, de behouvioural 

theorie en de institutionele theorie I \hen. 2(1() l !. De eerste gaat uit van de homo economicus die vanuit 

kosten besparende overwegingen een ander vestigingsplaats kiest om bijvoorbeeld de transportkosten te 

drukken door zich dichter bij de afzetmarkt te vestigen. De tweede theorie gaat uit van 

gedragsoverwegingen, de perceptie van de omgeving, die de homo psychologicus ertoe brengen zich elders 

te vestigen. De derde theorie gaat uit van vestigingsplaats als een investeringsoverweging. De locatie is 

daarmee een onderdeel geworden van de investeringsstrategie van het bedrijf. 

Vanuit de gebruikers gezien verklarend is voor de regionale verplaatsingsdynamiek een tweetal aspecten 

van belang die de vestigingsplaatstheorieen empirisch benaderen: 

1. mutaties in bedrijfspopulatie; 

2. ruimtelijke voorkeur. 
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Regionale push, pull en 
keep factoren 

Ad. 1. De mutaties in de bedrijfspopulatie geeft direct inzicht in de mate van ontwikkeling van de 

regionale bedrijvigheid. Door middel van het registreren van de oprichtingen, verplaatsingen en 

opheffingen is inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de regionale bedrijvigheid. 

Ad. 2. De ruimtelijke voorkeuren van de bedrijfsruimtegebruikers geven een beeld van de voornaamste 

aspecten waaraan locatie en huisvesting moet voldoen. Deze ruimtelijke voorkeuren zijn dus uit te 

drukken in huisvestingseisen en, in het bijzonder, locatievoorkeuren. 

3.4.2 regionale indicatoren nader beschouwd 

In de praktijk zal de verplaatsingsdynamiek niet door slechts efo van de vestigingsplaatstheorieen 

verklaard worden, maar zal het een combinatie van alle drie betreffen. Deze verplaatsingsdynamiek is 

daarmee afhankelijk van de in een regio aanwezige push, pull en keep factoren. De push - factoren 

betreffen de economische ontwikkelingen in de regio, die uitgelegd kunnen worden als de marktrelaties 

binnen de regio en daarmee de regionale productiestructuur bepalen. De pull - factoren hebben 

betrekking op het productiemilieu, de generieke regionale condities voor het functioneren van de 

bedrijven, die in uitdrukking komen in de verschillende DES1ERP - factoren. De laatste factoren, de 

keep - factoren, zijn moeilijker te bepalen aangezien deze voor een groot dee! bepaald worden door de 

perceptie van de regio van de aanwezige bedrijvigheid, maar is desalniettemin een zeer bepalende factor. 

De verplaatsingsdynarniek en daarmee de concurrentie tussen de verschillende regio's is te bepalen aan 

de hand van de bovengenoemde push, pull en keep factoren. Onderstaand zullen deze factoren nader 

beschreven worden. 

productiestructuur 

De regionale productiestructuur is het gevolg van de marktrelaties binnen de regio en geeft uitdrukking 

aan de economische prestaties van de regiol'- 1 ·I, 2tJI 1 I j. Naast de regionale productievolumes naar 

bedrijfstak geeft het bruto regionaal product uitdrukking aan deze economische performance. Deze 

twee indicatoren zijn dan ook het meest voor de hand liggend voor het beschrijven van de regionale 

economische prestaties. Daarnaast is het aandeel werkgelegenheid in de industriele sector en het aandeel 

(industrieel) toegevoegde waarde een uitdrukking voor de verplaatsingsdynamiek [:-.H l, 2(111 >J . 

Naast deze twee indicatoren geven ook de regionale investeringen en innovatiestructuur van de regio 

inzicht in de economische prestaties van een regio. Regio's met een hoge investering- en innovatiegraad 

lijken betere economische prestaties te leveren. De bedrijvigheid kent hier een hoger niveau, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. 

Als laatste kunnen de mutaties in de bedrijfspopulatie aangemerkt worden als verklarende factor. Deze 

mutaties geven inzicht in het verloop van het type bedrijvigheid met het mutatiesaldo als indicatie voor 

de totale ontwikkeling binnen de regio. 
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Tabel 3.1 regionaal 
onderscheidende 
karakteristieken 

[NEI,2001) 

productiemilieu 

Het productiemilieu geeft uitdrukking aan de regionale condities voor de bedrijvigheid. Deze factoren 

stellen de specifieke randvoorwaarden aan de vestigingskeuze van bedrijfsruimtegebruikers. Het 

vaststellen van deze factoren leidt tot het onderscheiden van onderscheidende regionale karakteristieken 

(ORK) I \hL·n. ~111.\Jj . Deze condities kunnen uitgedrukt worden in de volgende (meest bepalende) 

factoren: 

arbeidsmarkt; 

vestigingssituatie; 

infrastructuur; 

leefomgeving; 

regionale overheid. 

perceptie 

De perceptie van de regio is de waardering voor de regio zowel van binnenuit als van buitenaf. Dit 

aspect betreft clan ook de subjectieve interpretatie van de gebruiker van de regio als motief om te 

herhuisvesten binnen clan we! buiten de regio. 

3.4.3 regionaal investeringsklimaat 

Bovenstaande factoren ZlJn echter niet de eruge (meest verklarende) factoren die de 

verplaatsingsdynamiek van bedrijven verklaren. Het totale investeringsklimaat is een gevolg van de 

wisselwerking tussen de genoemde factoren en is bepalend voor de verplaatsingsdynarniek. Op basis van 

onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken is Nederland opgedeeld in een aantal regio's, waarvan de verschillende 

karakteristieken zijn bepaald en waaraan vervolgens een typering is gegeven. De typering is gebaseerd op 

de stedelijkheid, ruimtelijkheid en de marktrelaties binnen de regio, uitgedrukt in urbanisatievoordelen, 

urbanisatienadelen en lokalisatievoordelen, zoals hieronder afgebeeld: 

urbanisatievoordekn 

( stedelijkheid) 

beschikbaarheid personeel 

kapitaalmarkt 

Stedelijke omgeving 

kwaliteit bedtijventerreinen 

beschikbaarheid kantoor-/ bedtijfsruimte 

beschikbaarheid bedtijventerreinen 

infrastructuur 

kennisin frastructuur 

urbanisatienadekn 

(ruimtelijkheid) 

natuurlijke omgeving 

loonniveau 

woningaanbod 

prijs bedrijfs- en kantoorruimte 

houding werknemers 

houding overheden 

criminaliteit 

subsidies en premies 

con estie 

!oka!isatievoordekn 

( marktrelaties) 

aanwezigheid zakelijke diensten 

toeleveranciers 

afnemers 

samenwerkingsverbanden 

ondememerschap en innovatie 

con curren tie 

De volgende regiotyperingen ZlJn te onderscheiden op basis waarvan de concurrentie tussen de 

verschillende regio's te bepalen is mede in relatie tot de productiestructuur van de regio["- 1:1. '.)1() I[ : 

Space regions; 

Balanced regions; 

Retreating regions; 
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Fig. 3.1 productiestructuur 
en investeringsklimaat 

Internationale context: 
off shoring lijkt mee te 
vallen 

Vital regions; 

Specialised regions; 

Cool city regions. 

Op basis van deze typering (zie voor volledige uitleg bijlage I) k:unnen uitspreken gedaan worden 

omtrent het investeringsklimaat. De aantrekkelijkheid van de betreffende regio voor een bepaald type 

bedrijfstak en de mogelijke ontwikkelingsrichting van die regio. De verplaatsingsdynamiek van bedrijven 

is afhankelijk van de concurrentiepositie van de regio en het investeringsklimaat dat er binnen die regio 

heerst. Het gevolg van de verplaatsingsdynamiek ten gevolge van de verschillen in investeringsklimaat 

en daarmee de concurrentiepositie van de regio komt tot uitdrukking in de (veranderingen in) 

productiestructuur, werkgelegenheid en investeringen, et cetera in een regio. 

---------------------------------- -------- ------------------------------------------------ --

Re rumaal ID\Cstcrm rsklimaat 

Marktrelaties I 
Stedelijkheid I 

Ruimtelijkheid I 

Regionale marktstructuur tgv 

verplaatsingsdynamiek 

Rceionalc c(·onomischc ont\\ ikkcl1n2 

Regionale indicatoren I 

\ 

' -------------------------------------------------------------------------------------------;' 

Verplaatsingsproblematiek op macro- niveau 

Met betrekking tot de regionale forecasting, regionale specialisatie en de lange tennijn ontwikkelingen hierin en de daarmee 

samenhangende dynamiek in de verplaatsing van bedrijvigheid volgt hieronder een noot over de verplaatsingsdynamiek op 

macro - niveau. 

Op basis van verschillende enquetes en prognoses is de afgelopen jaren een somber beeld geschetst van de industriele 

sector binnen Nederland. Het beeld dat uit deze enquetes en prognoses naar voren komt, is dat de Nederlandse industriele 

productie zich in hoog tempo aan het verplaatsen is naar lagelonenlanden in Oost- Europa en Azie. Uit macro

economische gegevens is echtcr niet af te leiden dat de productie daadwerkelijk naar deze lagelonenlanden wordt 

overgeheveld. Het zogenaamde off shonftg (verplaatsen van werkgelegenheid naar het buitenland) lijkt mee te vallen, 

wanneer de toegevoegde waarden, industriele werkgelegenheid en import/ export ratio's tussen Nederland en enkele 

lagelonenlanden worden vergeleken. 

Verder blijkt op basis van netto investeringen dat Nederland recentelijk een netto instroom kent van investeringen. Dat 

betekent dat er meer in Nederland is geinvesteerd dan dat er investeringen vanuit Nederland in het buitenland zijn gedaan. 

Een leegloop van Nederland als productieland lijkt niet op handen. Overigens blijkt het, op basis van de 

werkgelegenheidscijfers niet goed te gaan met de industriele sector, maar dat is niet het gevolg van off shoring sec, maar is 

met name het resultaat van de technologische ontwikkeling en de-industrialisering ten gevolge van de toenemende vraag 

naar diensten. Het lijkt dan ook dat de hightech en ICT sector een groter aandeel in de totale productiecapaciteit gaan 

innemen [SEO, 2004). 
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Site en Setting 

Objectkarakteristieken 

3.4.4 ruimtelijke voorkeuren 

Naast forecasting op regionaal niveau zal voor de verschillende objecten het rendement en de cashflow 

bepaald moeten warden. Deze cashflows en rendementen zijn afhankelijk van regio, locatie en de 

objectkarakteristieken. Beleggers zijn voomamelijk geinteresseerd in out - performance. Deze out -

performance is voomamelijk te realiseren door middel van objectselectie, zoals is gebleken uit 

onderzoek van Morley Fund Management (1999). Op basis van IPD - UK data bleek objectselectie het 

grootste aandeel te hebben in de gerealiseerde out - performance. Dit impliceert dat forecasting op 

objectniveau plaats zal moeten vinden. Het schatten van de te verwachten cashflows en 

rendementsverwachtingen zullen bij dragen aan het reduceren van de beleggingsrisico's. De timing van 

de investering zal vervolgens gebaseerd moeten kunnen warden op het inzicht in het verloop van de 

cyclus van de betreffende vastgoedcategorie en het effect daarvan op de performance van de 

vastgoedobjecten. Zoals gezegd zullen de regio's verschillende specialisaties kennen waardoor iedere 

regio een bepaald soort bedrijvigheid zal trekken, met daarbij een type vastgoed dat aansluit op de 

bedrijfsactiviteiten van die bedrijvigheid. Met betrekking tot bedrijfsmatig vastgoed zal dus onderzocht 

moeten warden waar de verschillende typen bedrijvigheid zich bij voorkeur vestigen. Welke 

karakteristieken zij eisen van hun huisvesting en welke kenmerken de vestigingslocatie moet bezitten. 

Locatie 

De locatie wordt beschouwd als de bepalende factor voor de performance van het object. Het kunnen 

aanduiden van locaties in kwantitatieve zin lijkt daarom zinvol om de ontwikkeling van de verschillende 

locatietypen met elkaar te kunnen vergelijken. Van belang zijn in dat kader de site en de setting. De site 

betreft de locatie an sich in fysieke kenmerken, zoals bereikbaarheid en imago. De setting betreft de 

randvoorwaarden die de prestaties van dat terrein bepalen. In dat kader spreekt men van 

invloedsfactoren zoals bijvoorbeeld de regionale economische groei, regionale bedrijvigheid en het 

potentieel aan arbeidskracht in de regio. 

Object 

Het onderkennen van objectkarakteristieken is van groat belang bij de forecasting van de performance 

van objecten en het bepalen van het objectgebonden risico. Dit laatste is van belang voor het bepalen 

van de rendementseis waaraan het object zal moeten voldoen. Het onderkennen van 

objectkarakteristieken wordt bij een groat gebrek aan gedocumenteerde marktinformatie met betrekking 

tot die karakteristieken nogal precair, vanwege de uniciteit van de vele gebouwen in de 

bedrijfsruimtemarkt. Er zal daarom een benadering, een zogenaamde proxy van de objectspecificaties 

opgesteld warden aan de hand van beschikbare marktinformatie en interviews Met andere woorden er 

zal warden onderzocht of er een aantal generieke objecten binnen de categorie bestaan die in 

verschillende profielen plaats nemen, clan we! verschillend ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn 

wat betreft potentie. 

3.5 Dataverzameling 

Vanuit de theorie van de vastgoedmarkt en uit de literatuur zijn verschillende indicatoren vastgesteld. 

Deze indicatoren zijn opgesteld aan de hand van de zogenaamde DESTERP - factoren. De 
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Tabel 3.2 indicatoren 

vastgoedmarkt staat onder invloed van deze factoren in meer of mindere mate. Naast de 

marktindicatoren op deelmarkt niveau spelen de indicatoren vanuit de macro-econornie een dicterende 

rol bij de ontwikkeling van de vastgoedmarktindicatoren. Deze zullen derhalve eveneens uitgewerkt 

worden. Tot slot spelen de locatie- en objectspecifieke factoren vanuit de gebruikersmarkt een 

bepalende rol. Zoals in paragraaf 3.3 is besproken, zijn de indicatoren in verschillende (deel)markten 

geplaatst, te weten: 

nationale econornie; 

ruimtemarkt; 

bouwmarkt; 

beleggersmarkt; 

ge bruikersmarkt. 

De verschillende bronnen, waar uit de geselecteerde indicatoren zijn betrokken zijn onder andere: 

Verhaegh (2001), Kos (2000), Aben (2001) en verschillende rapporten van her ministerie van EZ. 

Uitgewerkt naar de verschillende indicatoren wordt de volgende groslijst van indicatoren verkregen, al 

dan niet uit te werken op regionaal niveau: 

Dee/mark! 

Macro - economie 

Ruimtemarkt 

Bouwmarkt 

Beleggersmarkt 

Gebruikersmarkt 

Economische groei 

Renteniveau 

Indicatoren 

Prognose werkgelegenheid 

Producentenvertrouwen 

Bedrijfstakontwikkeling 

Industriele productie 

Inflatie 

Regionale productiestructuur 

lnnovaties 

lnvesteringen 

Bestaande voorraad 

Leegstandspercentage 

Verhoudingen aanbod - opname 

Uitgifte bedrijventerreinen (in ha) 

Verleende bouwvergunningen 

Gerealiseerde nieuwbouw in m2 

Bouwkosten per m2 

Bruto aanvangsrendement 

Gerealiseerde huurprijzen per m2 

Gerealiseerde verkoopprijzen per m2 

Totaal rendement per jaar 

Direct rendement per jaar 

Indirect rendement per jaar 

Gebruikerscategorieen 

H uisvestingseisen 

Objectkarakteristieken 

V erhandelbaarheid 
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In her volgende hoofdsruk warden kart de verschillende bevinclingen voor de deelmarkten besproken 

en zijn de bepalende factoren geselecteerd, waarna de modellering van het indicatiemodel volgt. Voor de 

uitgebreide analyses wordt verwezen naar dee! twee van de scriptie. In dit dee! Indicatoren en Data zijn 

deze indicatoren per deelmarkt nader uitgewerkt en dienen als naslagwerk bij de scriptie. 

3.6 Resume 

De potentie van een object is afhankelijk van de potentie voor gebruiker en belegger. Beide actoren 

hanteren verschillende uitgangspunten waaraan het object zal moeten voldoen. Door het matchen van 

beide sets eisen zal het object voldoen aan de minimale eisen voor beide partijen en wordt de 

uiteindelijke potentie van <lat object verhoogd. De onderlinge relaties tussen de verschillende eisen en de 

factoren die deze tot uitdrukking brengen zullen beschreven moeten warden alvorens, de potentie van 

het object daadwerkelijk te kunnen bepalen, waarbij deze factoren gedifferentieerd moeten kunnen 

warden naar regionaal aggregatieniveau. 
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Modelvorming 

Effenen van dynamische instabiliteit 



W aardeverklaring 

Waardeverklaring naar 
segment 

Regionale objectpotenties 

Modelvorming I 4 

Om tot een vergelijking van de verschillende objectpotenties te komen, zal naast een historische 

performance, een toekomstige performance opgesteld moeten worden, op basis waarvan de 

verschillende objecten onderling vergeleken kunnen worden, maar ook ten opzichte van het 

markttotaal. De te verwachten prestaties zijn dan uit te zetten in te verwachten rendement/ risico 

profielen: de potentie van de objecttypen. 

4.1 Theorievorming 

In de probleemschets is naar voren gekomen dat de efficientie van de objectallocatie verhoogd client te 

worden. Het onderkennen van onder - of overgewaardeerde objecten moet leiden tot het kunnen 

realiseren van out - performance. Om de allocatie-efficientie te verhogen client er onderscheidt te 

worden gemaakt naar regio en object. Om echter de waardeverklarende factoren te onderkennen zullen 

in eerste instantie op nationaal niveau deze variabelen vastgesteld moeten worden, opdat 

verdiscontering naar regio en object plaats kan vinden. 

Met name in een ondoorzichtige markt als de bedrijfsruimtemarkt is inzicht in de karakteristieken van 

belang. De verklarende variabelen voor de waardeontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed zijn nog 

relatief onbekend. Het verklaren van de waardeontwikkeling en het op basis daarvan kunnen 

voorspellen van een waardeontwikkeling is daardoor uiterst precair. Van belang hierbij is gebleken het 

regionale niveau. Op dit niveau vindt de verplaatsingdynarniek van de bedrijvigheid plaats, welke volgt 

uit het investeringsklimaat en daarmee de productiestructuur van de regio bepaalt. 

Daarbij lijkt de markt te bestaan uit een dusdanige hoeveelheid specifieke objecten, dat hierin een meer 

homogeen onderscheidt gemaakt client te worden. Aan deze diverse objecten met een overeenkomstig 

karakter zijn daarom generieke kenmerken toegekend. De op deze wijze ontstane segmentering geeft 

een uitgangspunt om verschillende objecten in de markt te kunnen vergelijken op basis van (regionale) 

waardeontwikkelingen. 

De performance van vastgoed is afhankelijk van een groot aantal variabelen, dat speelt op een 

verscheidenheid aan deelmarkten en aggregatieniveaus. Niet alleen macro-economische factoren 

bei:nvloeden de performance, maar ook de verschillende locatie en objectgebonden karakteristieken zijn 

daarvoor bepalend. In de hier voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende indicatoren in context 

met de bedrijfsruimtemarkt geanalyseerd. Uitgangspunt bij dit onderzoek was het onderkennen van 

verschillende objecttypen met verschillende rendement/ risico profielen en de daarvoor verschillende 

verklarende variabelen. Het uiteindelijke beoogde resultaat is het vormgeven van een indicatie model 

waarin de regionale potentie van deze objecttypen onderscheiden moeten kunnen worden. Met andere 

woorden: welke regionale ontwikkelingen geven een beeld van de waardeontwikkeling van de 

objecttypen? 
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Samengevat, is uit de theorie en de voorgaande analyses gebleken dat de performance van vastgoed 

afhankelijk is van de onderliggende factoren in: 

Macro - economie; 

vastgoedeconomie; 

regionaal investeringsklimaat; 

locatie- en objectkarakteristieken. 

Voor het modelleren dienen uit de bovenstaande deelmarkten verschillende indicatoren gekozen 

worden die de ontwikkeling in de bedrijfsruimtemarkt van diverse kanten kan beschrijven om een zo 

volledig mogelijk beeld te scheppen. Daartoe client dus minimaal een indicator geselecteerd te worden 

uit de theoretische markten: 

Macro - economie; 

Ruimtemarkt; 

Bouwmarkt; 

Gebruikersmarkt; 

Beleggersmarkt; 

Om de potentie van bedrijfsruimten te kunnen meten, zullen de verklarende variabelen voor de 

waardeontwikkeling, uit de bovengenoemde deelmarkten, en hun onderlinge samenhang onderkend 

moeten worden. In eerste instantie zullen voor de gehele markt deze verbanden onderkend moeten 

worden om de waarde van bedrijfsmatig vastgoed vast te kunnen stellen. Vervolgens kan ingezoomd 

worden op het regionale niveau. De regionaal verklarende indicatoren komen voort uit de 

productiestructuur van een regio. Deze structuur is afhankelijk van de relaties tussen de aanwezige 

bedrijvigheid en de urbanisatiegraad van die regio, het investeringsklimaat. De verhandelbaarheid van 

een object heeft hier mee te maken. De mate van handel in een object geeft de mate van vraag naar dat 

object in de regio weer en geeft dus indirect uitdrukking aan de productiestructuur van de regio. Deze 

verhandelbaarheid wordt bepaald aan de hand van de transactievolumes per objecttype ten opzichte 

van de totale transactievolume van bedrijfsruimte. De locatie- en objectkarakteristieken gelden 

vervolgens als verklaring voor die verhandelbaarheid. 

4.2 Modelvorming 

De uitwerking van het model ter bepaling van de objectpotenties bestaat uit een aantal stappen. In het 

eerste proces worden de verklarende variabelen en de prestatie van bedrijfsruimte vastgesteld als 

referentiekader, een benchmark waartegen de prestaties van de objecttypen afgezet kunnen worden en 

meetbaar mee gemaakt kunnen worden. 

In het tweede deelproces worden de verschillende bedrijfstakgebonden indicatoren en regionale 

indicatoren verbonden aan de prestaties van de objecttypen waarmee de regionale prestaties van de 

objecten bepaald en verklaard kunnen worden. 
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Fig. 4.1 mcthcxliek 
potentiemeting 

Tot slot volgt de vergelijking van de objectpotenties onderling en ten opzichte van de 

bedrijfsruimtemarkt in het geheel. Dit leidt tot een methodiek die onderstaand puntsgewijs 1s 

uitgewerkt: De methodiek die hieruit afgeleidt kan worden is afgebeeld in de onderstaande figuur: 

Pr· i ·m · 1n r • ri fr 1m ·01 rk V crklarcn marktprcstatics 

Bedrijfsruimtebeleggingsmarkt 
Indicatoren deelmarkten 

Historische waardeontwikkeling 
V erl<larende variabelen 

lndicatie van prestaties bedrijfsruimte I 

Sc rmcntatic Be al in r 1n\ cstcnn rsklin1aat 

lntcrn proces en transformaties 
Regiotyperingcn 

Generieke objecttypen 

Regionale verklarende 
Historische waardeontwikkeling variabelen 

O bjectkarnk teristieken Verhandelbaarheid 

REGIONALE OBJECTPOTENTIES I 

' ------------------------------------------------------------------------------------------' 

Door middel van het invullen van een regressievergelijking met verwachte waarden van de verklarende 

variabelen wordt een verwachte waarde verkregen van de afhankelijke variabele. Wanneer de 

verschillende objectpotenties bepaald zijn, volgt er een onderlinge vergelijking. De verwachte waarde 

van objecten, wordt zoals gezegd verd.isconteerd met de verhandelbaarheid van het object. Deze 

verhandelbaarheid drukt in feite een bepaalt risico uit, dat de richting van de ontwikkeling van het 

object moet aanduiden. Verd.isconteert in de waarde geeft het dus een totale uitdrukking van de 

potentie, een rendement/ risico profiel, waarin verwachte waarde en verhandelbaarheid van het object 

zijn uitgedrukt. 
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Correla ties 

Kruis correlaties 

Regressieanalyse 

Vervolgens is door middel van een ranking de onderlinge potentie te vergelijken. Deze ranking is aan te 

tonen door middel van de Treynor - index, welke een ranking mogelijk maakt van individuele assets. 

Deze ratio geeft de verhouding tussen het gerealiseerde rendement en het risico van de objecten weer. 

Door middel van deze verhoudingsgetallen kan snel inzicht verkregen worden in de prestaties van 

objecten onderling. 

4.3 Statistische analyses en indicatiemodel 

De verschillende indicatoren en hun verklarende kracht voor de waardeontwikkeling van bedrijfsmatig 

vastgoed, kunnen worden vastgesteld door middel van correlatie, kruiscorrelatie en regressieanalyse. In 

<lit onderzoek is getracht vast te stellen welke indicatoren voorspellend zijn voor de 

waardeontwikkeling op de bedrijfsruimtemarkt. Daartoe is voornamelijk gebruik gemaakt van correlatie 

en kruiscorrelatie analyses. 

De correlatie is het verband tussen twee variabelen. Dit verband verklaart de richting waarin de 

verschillende variabelen zich bewegen ten opzichte van elkaar. De correlatiecoefficient kan een waarde 

aannemen tussen -1 en 1, waarbij een negatieve coefficient een tegengestelde beweging inhoudt, een 

positieve coefficient een gelijkgerichte beweging en rond een waarde van 0 is er niet of nauwelijks een 

verband. 

Kruis correlatie is de correlatie tussen twee tijdreeksen. De waarnemingen van de beide tijdreeksen 

worden gecorreleerd op verschillende tijdstippen, zowel leading als lagging. Hierdoor zijn verschillende 

variabelen te onderkennen, die een indicator zijn voor de ontwikkeling of waarde van een afhankelijke 

variabele. In <lit geval is de waarde van bedrijfsmatig vastgoed als afhankelijke variabele gekozen, in het 

bijzonder de waarde van de drie objecttypen, om vast te stellen welke indicatoren een sterk verband 

tonen en welke time lag er bestaat tussen de indicatoren en de waarde. 

Een regressieanalyse is een multivariate analyse om de samenhang tussen verschillende variabelen vast 

te stellen. Door middel van het analyseren van verschillende samenhangen van een afhankelijke 

variabele met enkele onafhankelijke variabelen wordt een verklarend model voor de ontwikkeling van 

de afhankelijke variabele verkregen. Hieruit volgt een regressievergelijking, waarmee de waarde van de 

afhankelijke variabele Y verklaard kan worden door de afhankelijke variabelen X. Door middel van het 

toevoegen en weglaten van de verschillende onafhankelijke variabelen kan een model verkregen 

worden die de waarde van Y moet verklaren door middel van N aantal X. Deze vergelijking kent een 

volgend uiterlijk. 

Y=rx + ~1X1 + ~zX2+ ~3X3 + ~4Xi+ . . . .. .... .. .. + ~nXn + £; 

Waarin: ~ = regressiecoefficient; 

£ = error term. 

In geval van <lit onderzoek betreffen de data tijdreeksen. De analyse wordt clan een timeseries, waarmee 

de regressievergelijking een volgend verband krijgt: 
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Betrouwbaarheid 

Y,= ()(+~,A,+ ~1 B,+ ~ 3 Cr + ~4Dr + ... . ... .. ... + ~.,X, + v, 

Waarin: A, B, C. .. = onafhankelijke variabelen; 

v, = residu tijdreeks. 

Wanneer blijkt, uit de autocorrelatie (correlatie tussen de residuen v,_, en v, , oftewel de correlatie van 

de reeks met zichzelf) en de kruiscorrelatie, dater een time lag aanwezig is, client deze verdisconteerd te 

worden in de regressievergelijking. De afhankelijke variabele Y, volgt dan bijvoorbeeld uit de waarde 

van een onafhankelijke variabele X,_,. Waarmee een volgende samenhang ontstaat, voor bijvoorbeeld 

de waarde met de variabelen: huur, rente en leegstand: 

Waarde 1= ()( + ~1rente1 + ~1leegstand1. 1+ ~3 huur, + v, 

Met betrekking tot de verschillende indicatoren en het onderzoek naar de voorspellende krachten 

daarvan, zijn een aantal indicatoren verklarend en voorspellend voor de waardeontwikkeling in de 

bedrijfsruimtemarkt. In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende indicatoren in relatie tot de 

waarde van de markt en de objecttypen geevalueerd worden. Dit zal in principe neerkomen op het 

traceren van de meest verklarende leading indicators en de lead time daarvan op de waarde van 

bedrijfsmatig vastgoed. Een van de moeilijkheden met tijdreeksen is echter de doorkruisendheid van de 

variabelen. Er hoeft niet altijd een autonoom verband te bestaan tussen de verschillende variabelen. Er 

bestaat een kans op indirecte bemvloeding van de andere geanalyseerde variabelen. In dat geval wordt 

niet de juiste invloed gemeten en daarmee kan niet de juiste samenhang worden vastgesteld, waarmee 

de regressieanalyses onbetrouwbare resultaten geven. 

Daarbij ZIJn de gebruikte tijdreeksen van een dusdanig korte aard, dat er na verwachting geen 

betrouwbare regressievergelijking opgesteld kan worden met deze data. Voor de gehele 

bedrijfsruimtemarkt kan gebruikt gemaakt worden van een datareeks van 1990 tot 2001. De 

significantieproblematiek geldt met name wanneer op objecmiveau gerekend wordt. De bruikbare 

datareeks van reele gemiddelden heeft dan betrekking op een periode, die loopt van 1996 tot 2001. 

Voorts client de opmerking gemaakt te worden dat de gebruikte data jaarcijfers betreffen. Hiermee 

blijven seizoensinvloeden buiten beschouwing. Gevolg is we! dat de rekenwaarde van de jaarcijfers een 

gemiddelde is van alle waamemingen in dat jaar, waarmee de significantie enig geweld aan wordt 

gedaan, doordat het aantal waamemingen afneemt. Deze zijn dus verdisconteerd in de jaarlijkse 

gemiddelden. 

Een ander probleem betreffende de betrouwbaarheid hangt samen met de hoeveelheid geregistreerde 

data. Ieder jaar wordt er meer data geregistreerd ten opzichte van het jaar ervoor, doordat er meer 

aandacht uitgaat naar deze markt. Het gevolg is dat er ieder jaar meer transacties en meer aanbod 

geregistreerd wordt, waarmee het rekenen met deze cijfers onbetrouwbare uitkomsten kan genereren. 

Bijvoorbeeld: het aanbod bedrijfsruimte wordt vanaf 1995 geregistreerd. Aanvankelijk zal niet alle 

aanbod geregistreerd worden, waardoor er in de eerste jaren weinig aanbod is ten opzichte van de jaren 

daarna, omdat er nauwkeuriger en professioneler geregistreerd wordt. Wanneer op basis van deze 
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Fig. 4.2 
waardeontwikkeling per 
vastgoeddeelmarkt 

[VTIS, Strabo, 2004] 

gegevens een verband gezocht wordt, clan is bijvoorbeeld de correlatie tussen de waarde en het aanbod 

een positieve, aangezien de waarde in die tijd gestegen zal zijn, rnaar ook het aanbod, omdat er meer m2 

aanbod is geregistreerd. Dit betekent echter nog niet dat een vergroting van het aanbod een 

waardevermeerdering van bedrijfsruimte inhoudt. De uitkomsten van de verschillende analyses zullen 

clan ook kritisch beschouwd moeten worden en dienen als uitgangspunt voor nader onderzoek. 

4.3.1 karakterisering bedrijfsruimtemarkt 

Om een beeld te verkrijgen van de situatie zoals deze bestaat voor het verloop van de rnarkt voor 

bedrijfsruimten als afzonderlijke objecten, worden de karakteristieken van de bedrijfsruimtemarkt 

gebaseerd op historische gerealiseerde transacties. Hieruit moet voor zowel de rnarkt als de objecttypen 

een karakterisering volgen, dat als uitgangspunt client voor het bepalen van de verklarende indicatoren 

en vervolgens uiteindelijk als referentie geldt bij het bepalen van de objectpotenties (zie voor de 

volledige karakteristieken van de markt bijlage VI). Voorts is deze waarde het uitgangspunt om de 

regionale indicatoren te bepalen. De relaties met de verschillende indicatoren uit de verschillende 

deelmarkten worden bepaald, waarmee een voorspellende indicator verkregen wordt voor de waarde. 

Vervolgens zal deze in relatie gebracht worden met het regionale investeringsklimaat. 

Waardeontwikkeling in de bedrijfsruimtemarkt 

De waardeontwikkeling van de rnarkt is bepaald aan de hand van transactiedata uit het VTIS bestand. 

De waardebepaling is tot stand gekomen via de volgende eenvoudige rekensom, op basis van de BAR 

-methode: 

AV= AR * (100/ Y) 

waarin; AV = gemiddelde waarde/ m 2; 

AR = gerealiseerde gemiddelde huurprijs / m2; 

Y = gerealiseerd bruto aanvangsrendement. 

Bovenstaande formule leidt tot onderstaande figuur voor de periode 1990 - 2003 en geeft een beeld 

van de waardeontwikkeling van de bedrijfsruimtemarkt gedurende die periode. De waarde van 

bedrijfsruimte lijkt zich te stabiliseren na een groeiperiode van circa tien jaar. De bedrijfsruimtemarkt 

kende gedurende die periode een stabiele en aanzienlijke waardegroei, maar lijkt zich recentelijk meer te 

stabiliseren rond een niveau van € 620,- / m2. De gemiddelde waardestijging per m2 per jaar is 

aanzienlijk in deze markt, met 8% per jaar. 
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Fig. 4.3 regionale 
waardeontw:ikkeling 

[VTIS, Strabo, 2004] 

De huurprijzen in de bedrijfsruimtemarkt liggen significant lager clan in de retail en kantorenmarkt. In 

deze markten worden volgens VTIS respectievelijk waarden van rond de € 3.000,- en € 1.500,

genoteerd. De waardeontwikkeling per jaar is in de bedrijfsruimtemarkt echter groter. De 

respectievelijke waardegroei per jaar in de retail en offices is 3% en 6%. 

Wanneer naar de waardeontwikkeling per regio gekeken wordt, clan blijkt op grond van de beschikbare 

data in VTIS het provinciale niveau het laagste niveau, waarmee gerekend kan worden. Wenselijk zou 

zijn om met data op COROP - niveau te reken, gezien de wens van het laagst mogelijke 

aggregatieniveau, maar de data op dat niveau zijn ontoereikend om een significante rol van betekenis te 

kunnen spelen in het verklaren van de waardeontwikkeling in relatie tot de regionale ontwikkelingen. 

Uit onderstaande figuur, waarin de waardeontwikkeling van enkele provincies zijn afgebeeld, blijkt dat 

er regionale verschillen bestaan in de waardeontwikkeling, zoals verwacht mag worden. Grofweg kan 

geconstateerd worden dat de randstedelijke regio's beter presteren clan de meer perifeer gelegen regio's . 

Deze laatste regio's (bijvoorbeeld Groningen en Friesland) zijn aan te duiden als space regions of 

balanced regions (Achterhoek) Hier is een gebrek aan een sterke marktstructuur of bestaat er een 

delicate balans daarin, als gevolg van het ontbreken van voldoende bevolking en bedrijvigheid. De 

waardeontwikkeling in deze regio's is derhalve minder sterk. De randstedelijke regio's kennen een 

sterkere waardeontwikkeling, waarbij de waarde van bedrijfsruimte op een beduidend hoger niveau 

liggen. Met name Noord- en Zuid - Holland noteren hoge waarden. 
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Waardeontwikkeling van de generieke objecttypen 

Om de prestaties van de generieke bedrijfsobjecttypen te kunnen bepalen, zijn de twee gebruikte 

transactiesystemen (BTIS en VTS) gekoppeld, waarmee een relatie tussen huurontwikkeling naar 

objecttype en aanvangsrendement te leggen is. Daartoe is per postcode en huisnummer de gebruiker 

van het object getraceerd om de relaties tussen gebruikproces en objecttype en vervolgens de 

waardeontwikkeling te kunnen leggen. De waardeontwikkeling per opgesteld objecttype kent daarmee 

onderstaand verloop voor de periode 1996 - 2003. Het aantal transacties per jaar voor 1996 zijn te 

weinig om een betrouwbaar beeld weer te geven van de waardeontwikkeling in die periode en zijn 

daarom niet meegenomen. 
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Fig. 4.4 
waardeontwikkeling per 
generiek objecttype 

[VTIS, Strabo, 2004] 

Tabel. 4.1 Treynor-index 
en Sharpe - ratio 
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Uit deze figuur is op te merken dat de distributiecentra een volatieler verloop van de 

waardeontwikkeling laten zien dan de kantoorachtigen en de productiehallen. Deze laatste twee 

genoemden vertonen een stabieler beeld wat betreft waardeontwikkeling. Duidelijk is te zien dat ten 

opzichte van de overige twee objecttypen, de distributiecentra een waardestijging lijken door te maken, 

waar de overige twee objecttypen een waardedaling laten noteren. Wanneer de distributiecentra dit 

verloop blijft handhaven, kan dat aanleiding geven om distributiecentra als diversifier in de portefeuille 

op te nemen, daar deze in een neerwaartse markt nog een positieve rendementsontwikkeling laat zien 

vergeleken met de andere objecttypen. 

Naast het uiteindelijk plaatsen van de prestaties van de objecttypen in rendement/ risico profielen kan 

tevens inzicht verkregen worden door middel van het geven van een ranking. De onderlinge prestaties 

van de drie objecttypen verhouden tot elkaar als in onderstaande tabel is weergegeven. Het lijkt dat, op 

basis van beide ranking methoden, zowel Treynor als Sharpe, distributiecentra het best renderen in 

verhouding tot hun risicoprofiel. 

R Rf p (] T- index S- ratio Ranking 

distributiecentra 0,42 0,0652 1,001 1,49 0,350 0,373 

kantoorachtigen 0,17 0,0652 1,133 0,34 0,108 -0,038 2 

productiehallen 0,03 0,0652 0,588 0,23 -0,089 -0,279 3 

4.3.2 waardeontwikkeling en indicatoren 

Vanuit de redenering dat het regionale investeringsklimaat een indicatie is voor de regionale 

ontwikkelingsrichting, is de relatie gelegd met de waardeontwikkeling van bedrijfsruimten. Om deze 

relatie te leggen is de productiestructuur van het bedrijfsleven in verband gebracht met de 

waardeontwikkeling in de bedrijfsruimtemarkt. Hiertoe zijn de volgende indicatoren geanalyseerd, die 

uitdrukking geven aan de marktrelaties en de productiestructuur: productievolumes, toegevoegde 

waarden, arbeidsvolumes en het bruto regionaal product. 

Daamaast zijn er verschillende indicatoren geanalyseerd die betrekking hebben op de stedelijkheid en 

ruimtelijkheid, zoals: aanbod bedrijfsruimte, uitgifte bedrijventerreinen, huurprijsniveaus, 

bereikbaarheid en congestie en arbeidspotentieel. 
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Tabel. 4.2 enkcle 
correlaties 
(zie meer bijlage IV) 

Uit de verschillende analyses met correlaties en kruiscorrelaties is gebleken dat op nationaal niveau het 

productievolume, dus de bedrijfstakontwikkeling, een goede indicator lijkt voor de waardeontwikkeling 

van bedrijfsruimten. Wanneer de relaties beschouwd worden op regionaal niveau clan blijkt de regionale 

productie verklarend op te treden voor de waardeontwikkeling. Wanneer de regionale 

waardeontwikkeling verklaard client te worden, lijkt het bruto regionaal product (uitgedrukt in 

volumetotalen) het meest voor de hand liggend, temeer deze indicator een goed beeld geeft van de 

economische ontwikkeling van de betreffende regio. 

Met betrekking tot de vastgoedmarktindicatoren blijkt een aantal dat verklarend werden verondersteld, 

een minder significant verband te vertonen met de waardeontwikkeling. Zo lijkt het verband tussen 

waarde en leegstand niet bijzonder sterk. Het verband met de opname van bedrijfsruimte is sterker 

gebleken. Ook het verband met de verleende bouwvergunningen is minder sterk gebleken clan 

aangenomen, hier is de relatie met de uitgifte van bedrijventerreinen sterker gebleken. 

productie T oegevoegde arbeidsvofume op name rente terrei1111itgi.fte 

Waarde 

Waarde 0,894 0,903 0,881 0,744 -0,798 -0,824 

Bovengenoemde indicatoren zijn vervolgens in verband gebracht met de verschillende objecttypen. 

Daartoe zijn de prestaties van de verschillende objecten tegen elkaar uitgezet. Wanneer op dezelfde 

wijze als bij het vaststellen van de verbanden met de markt, de cross correlations met de verschillende 

objecttypen worden vastgesteld, clan blijkt dat voor de verschillende objecttypen het verband met de 

productie, arbeidsvolume en toegevoegde waarde in de betreffende bedrijfstakken sterk te zijn. Daarbij 

geldt tevens dat deze verbanden nauwelijks een time lag kennen. De verbanden zijn het sterkst bij time 

lag = 0. De ontwikkeling van de waarde van de verschillende objecttypen lijkt voor een dee! afhankelijk 

van de specifieke ontwikkelingen per de bedrijfstak, hoewel de waardeontwikkeling per objecttype niet 

direct af te leiden is uit de specifieke productiestructuren per bedrijfstak. De waarde lijkt ook te 

reageren op de structuurontwikkeling in niet-direct aan het objecttype gelinkte bedrijfstakken. Dat dit 

onderscheidt niet strikt te maken is, ligt waarschijnlijk aan de onderlinge verbondenheid van de 

verschillende bedrijfstakken. De marktrelaties tussen de verschillende bedrijfstakken zijn dusdanig dat 

een ontwikkeling in de ene tak een reactie in een volgende bedrijfstak tot gevolg heeft. Dit is mogelijk 

een gevolg van het outsourcen van bedrijfsactiviteiten, waarmee de relaties tussen de verschillende 

bedrijven in de bedrijfskolom, toeleveranciers, afnemers, distributeurs et cetera een sterk verband 

ton en. 

Om de relatie tussen investeringsklimaat en waardeontwikkeling van bedrijfsruimte te kunnen leggen, 

zal gezien de veronderstelde relatie tussen investeringsklimaat en regionale ontwikkeling, het verband 

tussen regionale ontwikkeling en waardeontwikkeling gelegd moeten worden. De verschillende 

geanalyseerde indicatoren worden verklarend geacht voor met het regionale investeringsklimaat , de 

regionale ontwikkeling en de relaties met de waardeontwikkeling van bedrijfsmatig vastgoed. Dit 

resulteert in de volgende indicatoren gekoppeld aan vastgoeddeelmarkt en invloedsgebied van het 
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Tabel. 4.3 regionale 
indicato ren 

Fig. 4.5 indicatiemodel 
objectpotentie 

AV = gemiddelde waarde 

E = verwachting 

ARV = gemiddelde regionale 
waarde 

Ti = verhandelbaarheid 
index 

investeringsklimaat: 

lnvloedsgebied 

marktrelaties 

Macro-economie 

economische groei 

bedrijfstakontwikkeling 

innovaticniveau 

Stedelijk/ ruimtelijk arbeidsvolume 

Ri1imlemarkt 

opname 

aanbod 

Bo11wmarkt C ebmikmmarkl Beleggmmark l 

vestigingsdynamiek 

terreinuitgifte verhandelbaarheid prijsniveaus 

Na het verwerken van de resultaten en statistieken, lijkt een volgend model verklarend als 

indicatiemodel voor de bepaling van de regionale potentie: 

;------------------------------------------------------------------------------------ , 
' ' ' ' 

AV= f (bedrijfstakontwikkeling, opname, terreinuitgfifte, huurprijsontwikkeling, rente, nieuwbouw) 

icatieve waarde aencricke ob"ec • en 

E (ARV) kantoornchtigen = E (~ + p,X. + p, X.+ p.1X, + ~,x .. + v,) 

E (ARV) distributiecentra = = E (~ + ~,X. + ~, X.+ ~.1X. + ~,x,, + v,) 
~--------~----~--------~------------------------------------------..--<•A 

'---E--(AR ___ v_>_P_•_od_,_•c_•_ie_h_•_n_en __ =_= __ E~~~+-~_,x~,+ __ p_, _x._+ __ ~'-X.~+~~-'x __ .. _+_v_,)~~----------~--~~ij 

-------------------- , 
' 

Generieke bedrijfsruimte objecttypeo 

~n rt_•Jrinnaal in\ cstt•nnoskhmaal 

economische groei, productiestructuur, vestigingsdynamiek, beroepsbevolking 

,------------------------------------------,------------------------------------------\ 
' I Oh· c ts ccific· ti •s 

,' 

Objectkarakteristie.ken 

I 
I 

~ 
Verhandelbaarheidindex objecten (Ti) 

-------------------------------------- ------------------------- ------------------- ~ 

Potentie kantoorachtigen = E (ARV) kantoorachtigen & Ti 

Potential distributiecentra = E (ARV) distributiecentra & Ti 

Potential productiehallen = E (ARV) productiehallen & Ti 
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4.4 Resume 

Naar aanleiding van de analyses van de verschillende deelmarkten en de relatie met de 

bedrijfsruimtemarkt is een model opgesteld, waarmee de waarde van ob1ecttypen in een bepaalde regio 

moeten kunnen worden verklaard. Naast een verklaring moet het uiteindelijk, op basis van 

regressievergelijkingen, mogelijk gemaakt worden een voorspelling te doen van de ontwikkeling van die 

waarde. Na het verdisconteren van de verhandelbaarheid wordt een gecorrigeerde potentie voor 

bedrijfsruimte verkregen, <lat als uitgangspunt genomen kan worden bij de allocatie. 

Voor het verklaren van de waarde worden enkele variabelen op voorhand gekozen. Het onderkennen 

van de verklarende variabelen is niet alleen een rekenkundige exercitie, ook causaliteit op grond van 

theoretische overwegingen client meegenomen te worden bij het verklaren van de samenhang tussen de 

waarde en de verklarende indicatoren. Om de samenhang een zo groot mogelijk gebied van de 

vastgoedmarkt en de bepalende variabelen te bestrijken zal vanuit de verschillende deelmarkten 

minstens een verklarende/ voorspellende indicatoren geselecteerd moeten worden, welke in relatie 

staat tot de kwaliteitsindicatoren voor het regionale investeringsklimaat. 

Dit geheel van samenhang van verklarende indicatoren (het koppelen van de waardeontwikkeling aan 

het regionale investeringsklimaat) moet leiden tot een indicatiemodel voor het verhogen van de 

allocatie - efficientie. Door op voorhand de potentie van verschillende objecten te onderkennen in 

relatie tot de regionale ontwikkelingen, zal de mogelijkheid tot out - performance van deze objecten 

herkend moeten kunnen worden. De kwaliteit van het regionale investeringsklimaat moet een indicatie 

geven van de ontwikkelingsrichting van de regio en zal daarmee een indicatie moeten kunnen geven 

van de waardeontwikkeling van het in de regio aanwezige bedrijfsmatig vastgoed. 

50 



Conclusie en aanbevelingen I 5 

In deze scriptie is getracht de verschillende indicatoren voor het verklaren van de waardeontwikkeling 

van vastgoed te koppelen aan de karakteristieken van bedrijfsmatig vastgoed, om zodoende de 

regionale waardeontwikkeling en de potentie van dat vastgoed aan te kunnen tonen. 

Doordat de bedrijfsruimtemarkt een relatief jonge beleggingsmarkt is, ZlJn de karakteristieken van 

beclrijfsruimten en de verschillende verklarende indicatoren voor de ontwikkeling van die 

karakteristieken nog niet volledig transparant. Het verkrijgen van inzicht in de karakteristieken en de 

verklarende indicatoren zijn noodzakelijk om de allocatie-efficientie te verhogen. 

De verschillende vastgoedmarktindicatoren zijn daartoe in relatie gebracht met de indicatoren voor het 

bepalen van de kwaliteit van het regionale investeringsklimaat. Dit investeringsklimaat is een indicator 

voor de regionale econornische ontwikkelingsrichting en kan daarmee als geheel tevens verklarend 

optreden voor de waardeontwikkeling van het vastgoed in die regio. Door rniddel van het 

verdisconteren van bedrijfsruimte-indicatoren in het kader dat gebruikt wordt ter bepaling van het 

regionale investeringsklimaat, kan het investeringsklimaat voor bedrijfsmatig vastgoed in die regio 

bepaald warden en kunnen daarmee de potenties van de verschillende bedrijfsobjecttypen bepaald 

warden. 

De doelstelling voor het onderzoek is als volgt gedefinieerd: 

Het ontwerpen van een indicatiemode/ ter bepaling van regiona/e oijectpotenties aan de hand van 

vastgoedmarktindicatoren en oijectspecifteke indicatoren, opdat op meer gestructureerde wijze 

acquisitiebes/issingen in bedrijfsmatig vastgoed gemaakt kunnen worden, ten behoeve van bet 

structureren van bedrijftruimte porteftui//es. 

5.1 Forecasting data 

Binnen de vastgoedmarkt gelden een aantal indicatoren die gebruikt warden om de waarde en 

ontwikkeling van vastgoed te beschrijven. Deze indicatoren gelden over het algemeen op het nationale 

aggregatieniveau. Om forecasting bruikbaar te maken dienen deze indicatoren verdisconteert te warden 

naar het laagst mogelijke regionale aggregatieniveau. Door rniddel van het verdisconteren van deze 

indicatoren, in de indicatoren voor het bepalen van het regionaal investeringsklimaat moet het mogelijk 

zijn de ontwikkelingen van de bedrijfsruimtemarkt op regionaal niveau te beschrijven. Hiertoe client 

antwoord gegeven te warden op de volgende vraag: 

Welke exteme factoren zjjn van inv/oed op de bedrijfsruimtemarkt? 

De verschillende indicatoren die voortkomen uit de vastgoedmarkt en betrekking hebben op de 

prijsvorrning van vastgoed vanuit de verschillende deelmarkten zijn in verband gebracht met de 

bedrijfsruimtemarkt. Hierbij is tevens getracht die indicatoren naar regionaal niveau te verdisconteren, 
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Regionale indicatoren 
investeringsklimaat 
bedrijfsruimte 

Drietal generieke 
objecttypen 

door deze in relatie te brengen met het regionale investeringsklimaat. In feite zijn de verschillende 

indicatoren ondergebracht in de verschillende invloedsgebieden voor het vaststellen van dat 

investeringsklimaat. Dit leidt tot het vaststellen van de volgende indicatoren die verklarend, vanuit het 

investeringsklimaat, van invloed zijn op de (regionale) bedrijfsruimtemarkt: 

investeringsklimaat Macro-economie R11imlemarkl Bo11wmarkl Gebmi kersmarkl Bele,f!.gmmarkl 

marktrelaties economische groei 

bedrij fstakon twikkeling 

innovatieniveau vestigingsdynamiek 

stedelijk/ ruimtelijk arbeidsvolume opname terreinuitgifte verhandelbaarheid prijsniveaus 

aanbod 

5.2 P roperty data 

De bedrijfsruimtemarkt is een zeer diverse markt en kent een grote verscheidenheid aan 

bedrijfsgebouwen. Tot een eenduidige segmentatie met betrekking tot de beleggingskarakteristieken 

van de verschillende objecten is het to t op heden ondanks verschillende onderzoeken nog niet 

gekomen. Het plaatsen van de verschillende objecten in rendement/ risico profielen is daardoor 

onvoldoende goed mogelijk. Om tot een segmentatie en karakterisering van de bedrijfsruimtemarkt te 

komen is getracht antwoord te geven op de volgende vraag: 

Wat zjjn de speci.fteke kenmerken van de bedrijftmimtemarkt en de objecten in die markt? 

Om de segmentatie vorm te geven is uitgegaan van de hypothese dat de markt onder te verdelen is in 

verschillende generieke objecttypen met verschillende objectkarakteristieken en onderling verschillende 

rendement/ risico profielen. Het segmenteren van de markt naar deze objecttypen is bewerkstelligd 

door het vaststellen van de bedrijfsactiviteiten van de bedrijfsruimtegebruikers. Verschillende 

gebruikerscategorieen hebben verschillende overeenkomstige processen en transformaties die een 

bepaalde mate van een homogeniteit in hun huisvestingeisen aanbrengen. Aan de hand van deze 

homogeniteit in bedrijfsprocessen en transformaties is het gebruik van bedrijfsruimte vastgesteld. Op 

basis van dit gebruik en de mate van standaardisatie in de verschillende bedrijfsobjecten is de markt 

gesegmenteerd naar een drietal objecttypen, welke na analyse van de karakteristieken verschillende 

rendement/ risico profielen bezitten. De definities van de gevonden objecttypen zijn als volgt: 

Kantoorachtige 

Een hooggestandaardiseerd bedrijftoqject met een aandee/kantoomtimte rond de 20% of hoger (maar niet hoger dan 

50% van de v/oeroppero/akte), waarbinnen zjch in hoge mate onderz.oeksgerichte, dienstver/enende en 

hande/sactiviteiten plaatsvinden en de productieactiviteiten niet meer dan 50% van de kasstromen van de tota/e 

activiteiten bedragen. 
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Distributiecentrum 

Een gemiddeld tot hoog gestandaardiseerd bedrijftof?jed met een aandee!kantoomtimte rond de 5% (bfj voorkeur zo 

!aag moge!ijk), waarbin11en ft.Jn- of grofmazjge distributieactiviteiten p!aatsvinden, moge!ijk aangevu!d met 

1vaardetoevoegende of dienstver!e11ende activiteiten in dienst van die distributieactiviteiten, waarbij de dienstver!enende 

activiteiten niet meer dan 50% van de kasstroom van de tota!e activiteiten bedragen .. 

Productiehal 

Een weinig gestandaardiseerd bedrijftobject met een aandee!ka11toom1imte rond de 10%, waarbinnen zjch in hoge 

mate specifieke, !aagwaardige productie - en assemb!ageactiviteiten p!aatsvinden die meer dan 50% van de 

kasstromen van de tota!e bedrijftactiviteiten bedragen.. 

Hoe hoger de mate van standaardisatie van het bedrijfsobject, hoe groter de verhandelbaarheid van een 

object. Op dit vlak raken de beleggereisen en de gebruikerseisen elkaar. Het vertalen van de 

huisvestingseisen van de gebruikerscategorieen naar een beslissingscriterium voor de belegger. Deze 

vertaling is getracht te bewerkstelligen door de volgende vraag te beantwoorden: 

Welke voorwaarden worden geste!d door de be!eggers, gebruikers of door de verp!ichtingen? 

De verplichtingen worden in feite bepaald door de rendementdoelstellingen van het betreffende 

vastgoedfonds. Deze zijn daarmee fondsafhankelijk en derhalve niet verder meegenomen in dit 

onderzoek, aangezien dit onderzoek zich op de markt gericht heeft en niet op een specifieke 

portefeuille. De belegger heeft echter buiten een rendementsdoelstelling meer criteria om vastgoed te 

beoordelen. Deze zijn onder meer het specifieke risico van de verschillende bedrijfsobjecten, maar ook 

de verhandelbaarheid van die objecten. Deze verhandelbaarheid is te meten aan de mate van liquiditeit 

van een objecttype ten opzichte van andere objecttypen. De liquiditeit wordt bepaald aan de hand van 

de transactievolumes van een objecttypen ten opzichte van de totale bedrijfsruimte transactievolume in 

de regionale markt. Dit geeft uitdrukking aan de mate van handel van een objecttype in een bepaalde 

regio, waarmee eveneens inzicht wordt verkregen in marktstructuur van een regio. De onderliggende 

verklaring voor de verhandelbaarheid moet verder gezocht worden op objectniveau door het bepalen 

van de courantheid van dat object en de mate van geschiktheid voor de verschillende 

gebruikerscategorieen. Het opstellen van de verschillende objectspecifieke karakteristieken is in dit 

onderzoek buiten beschouwing gelaten, gezien de omvang die een dergelijke exercitie met zich 

meebrengt. Uiteindelijk geldt, hoe meer gestandaardiseerd een object, hoe groter de uitwisselbaarheid 

tussen verschillende gebruikers na expiratie van het huurcontract. Door deze verhoogde 

uitwisselbaarheid wordt de verhandelbaarheid van het object verhoogd, wat zich vertaalt in de 

liquiditeit van het object in de regio. De verhandelbaarheid van een object is daarmee een koppeling 

tussen gebruikerseisen en beleggereisen. 
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5.3 Modelvonning 

De verschillende geanalyseerde regionale indicatoren voor het investeringsklimaat voor bedrijfsruimte 

zijn vervolgens gekoppeld worden aan de karakteristieken en waardeontwikkeling van de verschillende 

objecttypen. Door middel van het volgen van een methodiek moet het mogelijk zijn om de waarde en 

daarmee de potentie van de verschillende objecttypen te kunnen bepalen, zodat op basis van die 

regionale objectpotenties acquisitiebeslissingen gemaakt kunnen worden. De vraag die beantwoord 

client te worden is daarmee als volgt: 

Hoe is dit in een model vof771 te geven ter indicatie van objectpotentie bij de objectallocatie? 

Met het vaststellen van de verschillende generieke objecttypen zijn de verschillende karakteristieken 

van deze objecttypen vast te stellen, naast de algemene karakteristieken van de bedrijfsruimtemarkt an 

sich. De karakteristieken van de markt gelden clan als referentiereeks, waartegen de generieke 

objecttypen afgezet kunnen worden. Vervolgens worden de verschillende regionale indicatoren in 

relatie gebracht met de waardeontwikkeling van de generieke objecttypen, waarmee de 

waardeontwikkelingsrichting van die objecttypen naar de toekomst vertaald kunnen worden. Hierin 

lijken een aantal indicatoren met name van belang. Met betrekking tot het vaststellen van de 

ontwikkelingen binnen de regio is met name de productiestructuur bepalend. Gezien de koppeling van 

de objecttypen en de verbonden bedrijfstakken als gebruiker van die objecten, is de productie van die 

bedrijfstakken verklarend voor de ontwikkeling van de waarde van dat objecttype. 

Hiermee lijkt eveneens de hypothese met betrekking tot objecttypen te worden ondersteund. De 

verschillende objecttypen kennen verschillende (waarde)karakteristieken en hebben verschillende 

indicatoren voor het aanduiden van de ontwikkeling van die karakteristieken, namelijk de 

productieomzetten van de verschillende bedrijfstakken. 

Na het bepalen van de verhandelbaarheid van de objecten leidt dit tot het vaststellen van de 

verschillende potencies van de generieke objecten, op basis waarvan allocatie beslissingen genomen 

kunnen worden. 

Vanuit de case lijken de verschillende aannamen ondersteund te worden. In de case zijn de relaties 

tussen de kwaliteit van regionaal investeringsklimaat en waardeontwikkeling van productieruimten in 

Noord-Brabant onderzocht in de periode tussen 1996 en 2003. In Noord-Brabant wordt de 

productiestructuur gedomineerd door de industriele productie. Deze kent gedurende deze periode een 

daling, die zich uitdrukt in een daling van de economische prestaties. Met andere woorden; de daling 

van het bruto regionaal product is grotendeels te verklaren door de productiedaling in de industrie. 

Ook de waarde van industrieel vastgoed, de productiehallen, kent een negatieve ontwikkeling. De 

ontwikkeling lijkt dus te worden verklaard door de teruggang in de economie en daarmee de teruggang 

van de kwaliteit van het investeringsklimaat op enkele punten. Deze teruggang wordt onderschreven 

door de verschillende negatieve ontwikkelingen in de indicatoren voor het bepalen van het 

bedrijfsruimte investeringsklimaat en de relaties met regionale econonue en waarde van 
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productiehallen. 

5.4 Aanbevelingen 

Na toetsing blijken de verschillende regionale indicatoren uitdrukking te geven aan het 

investeringsklimaat van de betreffende regio. De waardeontwikkeling van de verschillende objecttypen 

is in een bepaalde mate gerelateerd aan de regionale economische ontwikkeling. Door de relatie tussen 

regionale productiestructuur en productiesamenstelling met de economische ontwikkeling vast te 

stellen, is de waardeontwikkeling per objecttype vast te stellen door bepaling van de productievolumes 

van de bedrijfstakken, die verondersteld worden in de betreffende objecttypen huisvesting te zoeken. 

Hiermee geeft het investeringsklimaat naast een richtinggevende indicator voor de economische 

ontwikkeling van een regio, tevens de ontwikkelingsrichting van bedrijfsmatig vastgoed. Deze 

bevindingen dienen echter enigszins genuanceerd te worden en met een kritisch oog beschouwd te 

worden, vanwege de betrekkelijke hoeveelheid beschikbare data waarmee gerekend is, zodat de 

significantie van de gevonden relaties minder hoog is. Daarbij is gebleken dat op basis van deze data 

vooralsnog onvoldoende betrouwbare regressieanalyses te maken zijn. 

Ter verbetering hiervan verdient het de aanbeveling de informatieverzameling van transacties van 

bedrijfsruimte te verdisconteren naar gebruikercategorie, zodat de relatie te leggen is met de 

verschillende objecttypen. Hierdoor is forecasting naar een zo laag mogelijk niveau beter mogelijk. Met 

name de relatie bedrijfstak en gebruikerscategorie verdient daarbij de aandacht om eenduidigheid te 

verkrijgen in de segmentatie van de markt en de definities van de verschillende gebruikerscategorieen. 

Dit wordt thans in onvoldoende mate gedaan, waardoor deze relatie door kunst en vliegwerk mogelijk 

gemaakt moet worden. Hierdoor is het verband tussen gebruiker en objecttype niet altijd zuiver vast te 

stellen, waardoor de data min of meer vervuild worden door mogelijk foutief ingedeelde gebruikers 

onder bepaalde objecttypen. Met name voor het gebruik van VTIS is deze koppeling van gebruik en 

object van belang om de relatie tussen huurtransactie en beleggingstransactie te kunnen leggen om de 

waardeontwikkeling te kunnen bepalen in de verschillende objecttypen. 

In deze scriptie zijn momenteel alleen de verbanden tussen waarde, regionale ontwikkeling en regionale 

indicatoren, en eventuele lead, dan we! lagtime, onderzocht. De samenhang tussen de verschillende 

regionale indicatoren van de verschillende objecttypen zal in een vervolgonderzoek vastgesteld moeten 

worden (regressieanalyse), om uiteindelijk het kunnen uitvoeren van simulaties voor waardebepaling en 

rendementsontwikkeling mogelijk te maken. 

Tot slot client de match tussen vraag en aanbod beter in kaart gebracht te worden en zal in relatie 

gebracht moeten worden met de opgestelde objecttypen. Om de verhandelbaarheid en de specifieke 

objectrisico's van de objecttypen (en uiteindelijk ook de afzonderlijke objecten) in kaart te kunnen 

brengen, zullen de verschillende huisvestingseisen nader bepaald moeten worden en in relatie gebracht 

moeten worden met het aanbod in de markt. De specifieke objectkarakteristieken van en de invloed 

daarvan op het rendement zullen inzichtelijk gemaakt moeten worden. Op basis hiervan moet het in 
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eerste instantie mogelijk zijn om de verhandelbaarheid van de objecten in de markt te kunnen 

verklaren. In tweede instantie zullen de objectspecifieke risico's beter inzichtelijk gemaakt kunnen 

worden. Tevens zal dit de transparantie binnen de bedrijfsruimtemarkt en de eenduidigheid van de 

typering van bedrijfsruimten ten goede komen. 

Door gebruik te maken van potentiebepaling heeft Bouwfonds Asset Management een middel om de 

allocatie--efficientie te verhogen. Door deze potentiebepaling naar geografische Jigging en objecttypen 

te verdisconteren kan voorafgaand aan de daadwerkelijke taxatie en acquisitie een beeld gevormd 

worden van potentierijke regio's en objecten. Door middel van het monitoren van de ontwikkelingen 

in de verschillende regio's is een indicatie te verkrijgen van de ontwikkelingsrichting van de waarde van 

het vastgoed in die regio. Vanwege de koppeling van de ontwikkeling van de verscheidene 

bedrijfstakken met de waardeontwikkeling van de obiecttypen wordt inzicht verkregen in de potentie 

van die objecten in relatie met het algehele regionale investeringsklimaat. 

Bouwfonds Asset Management zal op een drietal vlakken informatie moeten inwinnen en deze 

vervolgens verdisconteren in een model die de objectpotentie kan kwantificeren. De informatiewinning 

heeft betrekking op 1) de waardeontwikkeling van de verschillende objecttypen, 2) het 

vestigingsklimaat in de regio en 3) de economische ontwikkeling in die regio. Deze indicatoren geven 

een beeld van de ontwikkelingsrichting van de objectpotenties binnen een gegeven regio. Het betreft 

hier dus een kwalitatieve vergelijking. Om een kwantitatieve potentievergelijking te maken, zullen de 

onderliggende indicatoren verwerkt moeten worden in een te ontwikkelen simulatiemodel/ 

regressiemodel. 

De bedrijfsruimtemarkt is een dynamische markt, waarin product en productieproces aan continue 

veranderingen onderhevig zijn. Hiermee is het begrip bedrijfsruimte veranderlijk. Met het adopteren 

van de voorgestelde methodiek kan BEAM continu vinger aan de pols houden met betrekking tot de 

ontwikkelingen binnen de gevonden objecttypen. Vervolgens kan de waarde van het onderliggende 

vastgoed in relatie tot het investeringsklimaat van de regio gesteld worden, waarmee een eerste indicatie 

voor de potentie kan worden verkregen. De methodiek is daarmee een wijze om de markt te scannen 

op objecten en regio's, die een betere performance kunnen behalen ten opzichte van andere regio's of 

mar kt en. 
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Begrippen en deftnities Theorie waarbij verondersteld is <lat bepaalde systemen met onderliggende variabelen 

chao:< chaotisch gedrag (randomness) vertonen en daarmee onvoorspelbaar warden. De theorie 

gaat in op de mogelijkheid voorspellingen te kunnen maken in complexe dynamische 

systemen. 

bcdrijfsnumtl' Het segment van de markt, waarvan de functionele bestemming van de objecten gericht is 

op de invulling van de vraag van personen en ondernemingen, welke voortkomt uit 

bedrijfsmatige activiteiten als productie, opslag en distributie van goederen, waartoe 

eveneens te rekenen die situaties waarbij sprake is van een verhoogde kantoorcomponent 

tot circa 50% van het totale vloeroppervlak of geldstromen. 

ruimrt:markt Het segment van de vastgoedmarkt waarin de verhouding tussen opname en aanbod en 

leegstand in de voorraad centraal staat. 

bouwmarkt Het marktsegment, waarin invloed uitgeoefend wordt op de ruimtedruk, door middel van 

nieuwbouwproductie en onttrekking. 

beleggcrsmarkt 

gebruikersmarkr 

indicator 

forecas ring 

potentic 

Dat dee! van de markt <lat vastgoed als rendementsdrager beschouwt. 

Dat dee! van de markt <lat vastgoed als productiemiddel, clan we! kostenpost beschouwt. 

Een aspect <lat een nauwkeurige omschrijving geeft van een toekomstig beeld over een 

bepaald onderwerp. 

Het op wetenschappelijke basis aantonen, clan we! voorspellen, van toekomstige 

ontwikkelingen. 

Een toekomstig rendement/ risico profiel <lat voldoet aan een beleidsmatig opgesteld 

rendement/ risico profiel. 

vcrhuurbaarheid De algemene indruk van de huurdervraag naar een object. 

verkoopb;iarhcid De algemene indruk van de vraag naar het object, zowel vanuit de beleggeroptiek, 

ontwikkeloptiek als de gebruikersoptiek. 

altcrnatieve aanwcndbaarhcid De bruikbaarheid van het object voor andere gebruikers, clan we! andere bedrijfstakken. 
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't'rhandclhaarhcid Mate waarin handel wordt gedreven in een bepaald object of objecttype in m2 

transactievolume. 
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