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Voorwoord 

Deze scriptie is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek ter afsluiting van de 
opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
onderzoek is in het kader van de differentiatie Vastgoedbeheer van de vakgroep BAUB, 
faculteit Bouwkunde uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek vormt het 
onderzoek dat is verricht voor de IVBN en NVM vakgroep Vastgoedmanagement. 
Twee belangenverenigingen van de bedrijfstak (institutioneel) beleggen in, en managen 
van vastgoed. 

In dit onderzoek staat professionalisering van het bedrijfsproces in de gehele bedrijfstak 
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geschaad en waar a/le partijen dus vooral baat bij hebben. 

Tijdens de afstudeerperiode is mij duidelijk geworden dat dit proces en het middel 
daartoe zich nog 'in de groei' bevinden. De scriptie vormt een visie dat uniformering 
van een hoop vastgoedprocessen bij kan dragen aan verdere professionalisering en dat 
verdere discussie hierover zeer gewenst is. 
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Samenvatting 

De probleemschets van het onderzoek is als volgt. Het ontbreken van een uniform 
vastgoedmanagement informatiekader belemmert een efficiente werkwijze en een 
goede dienstverlening tussen vastgoedbeleggers en vastgoedmanagementorganisaties. 
Standaardisatie kan een zeer goed uitgangspunt zijn voor verdere innovatieve 
ontwikkelingen (benchmarking op een lager niveau dan de ROZ/IPD vastgoedindex) 
binnen het vakgebied. 

In maart 1997 zijn enkele leden van de IVBN en de NVM vakgroep 
Vastgoedmanagement bij elkaar gekomen voor een verkennend gesprek over de 
gezamenlijke problematiek. In het verkennend gesprek werd het doen van een voorstel 
voor een standaardmodel 'maandelijkse huurafrekening' als een eerste onderwerp van 
gezamenlijk onderzoek genomen. Er werd een onderzoek ingesteld, een onderzoeker 
aangesteld en een kleine begeleidende groep geformeerd. In deze groep evolueerde de 
'huurafrekening' al snel tot een 'financiele management rapportage'. 

Deze rapportage geeft de vastgoedbelegger en vastgoedmanager inzicht in de 
opbrengsten en uitgaven bij de exploitatie van vastgoedobjecten. In de praktijk wordt 
deze rapportage vaak de "budget versus realisatie rapportage" of de "winst & 
verliesrekening" genoemd . 

Doel van dit onderzoek is het doen van een voorstel voor een standaardmodel voor de 
financiele managementrapportage. Deze dient als basis voor de verdere uitwerking van 
de financiele gegevensuitwisseling van de exploitatie van vastgoed tussen 
vastgoedbeleggers (opdrachtgevers) en vastgoedmanagementorganisaties (opdracht
nemers). Het voorstel dat in deze rapportage wordt beschreven is naar mening van de 
auteur opgezet en getuigt dus van enige academische vrijheid . 

Alvorens overgegaan wordt tot beschrijving van het voorstel is in de rapportage ook 
een beeld geschetst van het draagvlak voor de standaard en voorwaarden die men aan 
de standaard stelt. 

Uitgangspunt voor de standaard is dat beleggers zelf kunnen beslissen op welk niveau 
men de registratie wil hebben gerubriceerd. In het conceptueel model (afb I) wordt 
hiervan een beeld geschetst. 

Het standaardmodel financiele managementrapportage moet u zien als een 
rubriceringsopzet die onderverdeeld is in basis- (niveau 0), hoofd- (niveau 1 en 2) en 
subrubrieken (niveau3 en verder). Als onderdeel van de basisuitsplitsing op niveau 0 
zijn de volgende basisrubrieken opgenomen in tabel I. 

Tabel I: De basisrubrieken voor financiele re istratie van de ex loitatie van vast oed 
A) (Primaire) Operationele : · 
o bren stenlontvan sten ·. 
8) (Primaire) _Operationel~ uirgaven 

C) (Securidaire) Geactiveerde ·· 
opbrengst~nlultgaven 

De huur en overige opbrengsten niet zijnde verkoop
opbrengsten . 

De reguliere fasten die bij de exploitatie van vastgoed 
,. voorkomen , bijvoorbeefd de vaste fasten, onderhoud, 

beheerkosten, overi e kosten en niet verrekenbare BTW. 
De verkoopopbrengsten/desinvesteringen en nieuwbouw
rente. De bij-investeringen zoals bijvoorbeefd 
aankoo /renovatie/ afkoo er acht. 

Het conceptueel model heeft derhalve drie hoofdtakken, de basisrubrieken. De verdere 
vertakking is in dit concept willekeurig opgezet en dient dus alleen als beeldvorming. 
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De niveaus in de afbeelding zijn de standaardisatiestappen die men kan nemen. De 
beleggers moeten zelf aangeven tot op welk niveau men een gezamenlijke standaard 
wil gaan afspreken . Het gedeelte links van de dikke oranje stippellijn stelt de mate van 
rubricering voor die een individuele belegger "X" wenst. De vastgoedbeleggers kunnen 
vanuit de standaard hun gewenste rapportage modulair opbouwen. Men kan zo zel f 
een individuele keuze maken en de verschillende financiele rapportages samenstellen 
die men zel f wil hanteren . 

Het voorstel is om korte termijn overeenstemming te bereiken tot een standaardisatie 
op niveau 2, de blauwe bolletjeslijn. Dit niveau komt overeen met het niveau van het 
model van de ROZ-IPD vastgoedindex . Het conceptueel model geeft ook de 
mogelijkheid tot overeenstemming per hoofdgroep op een lager niveau bij een 
specifieke hoofdrubriek. Als voorbeeld wordt dit aangegeven door de paarse 
bolletjeslijn . 

Afbeelding 6.1: conceptueel model keuze niveau voor standaardisatie 

Een mogelijk te kiezen standaardisotiestap 

1• standaardisatiestap 

Operationele 
Opbrengsten 

Operationele 
Uitgaven 

Kosten 

Voorbee/d van het 
rubriekniveau van 
de rapportage die 
een individuele 
be/egger wenst. 

• : 
• : 

~~--;;--~~~~~~~~--;-· : 

: ... - ' 
······································ · ········· · · ·· ··············· =·· ··· · ····· · ·· ··· ······ · · · ······!····· · ··· · ···· · ········· · · · · ···· ··· · ······ · ···~:::·~::::~· ~ ······· · ···· · ················j··················· 

Secundaire : ! · ::::::==~=---- ---r- ! 
uitgaven! ~ ! · --------- - --~ : 
opbrengsten l I: 

Basisrubrieken hoofdrubrieken 

Niveau 0 (primairjsecundair) niveaul niveau 2 
Rendement = Opbrengsten/lnvestering 
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Middels interviews en inventarisatie van gegevens bij de diverse partijen is een analyse 
verricht. Deze analyse richtte zich op de verschillen en overeenkomsten van hoofd en 
subrubrieken van de praktijkmodellen van verschillende beleggers met het model van 
de ROZ-IPD vastgoedindex. Daarnaast is een uitvoerige literatuuranalyse over 
exploitatiebegrippen verricht. 

Hieruit zijn vervolgens twee voorstellen voor de hoofdrubricering van het 
standaardmodel opgezet. 

Tabel I: voorstel 1 model hoofdrubricering standaardmodel financiele 
managementrapportage 

iSta'6ila.~i4mPilii11;nJmci~f~llfia/J~~"1ra~wlta~··:;~jS;;;:.:t~;i~~~~:~;;f1"~t~;ii~t.:;:;w{Ii.":JG;t;;::~~ 
Code NiVNU 1 Code Niveau 2 
Al + Theoretische (ver)huur opbrengst All Theoretische bruto huuropbrengst 
Al - verhuurverlies A21 Financiele leegstand 

A22 Huurvrije periode 
A3 + gecorrigeerde theoretische A31 Bruto huuropbrengsten 

(ver )huuropbrengsten 
A4 - huurbetalingsverlies A41 On in bare h u ren/afgeboekte h u ren/afgeboekte 

huurdebiteuren 
AS + werlce/ij/ce huuropbrengst 
A6 + Overige opbrengsten en subsidies A61 Overige opbrengsten en subsidies 

A + Totaal ooerationele opbrengsten A Totaal exploitatie opbrengsten 

Bl - vaste fasten Bl 1 Belasting OZB 
B12 Overige belastingen 
B13 Erfpachtcanons 
B14 Verzekeringen 

Bl - fysielc!technische lcwaliteitszorg B21 lnstandhouding 
B22 Upgrading 

B3 - uitbestede beheerlcosten B31 Verhuurkosten 
B32 Hu u rdersmarketi n g 
833 Management & advieskosten 

B4 - overige lcosten B41 Overige kosten excl. Niel verr. BTW 
B42 Niel verrekenbare BTW 

B - Totaal ooeratione/e uitgaven Totaal exp/oitatie uitgaven 
+ Netto opbrengstenlresu/taat Netto opbrengstenlresultaat 

c Secundaire opbrengsten!uitRaven 
C1 Bij-ldesinvestering Cll - Bij-investering 

C12 + Desinvestering 
Cl Overige geactiveerde C21 + Overige geactiveerde opbrengsten 

OpbrenRstenluitRaven C22 -!+ Overige geactiveerde uitgaven 
C3 Waarde-ontwilclceling C31 Waarde primo 

C32 -!+ Herwaardering 
C33 Waarde ultimo 

Tabel II: voorstel 2: aanpassing hoofdrubricering voorstel 1 (internationaal model) 

·.~:~cJ,;:~e:tn~~!~7!!~~1.;~m1pJJ!~:~~:.~~~~~~~!xh-''}}i~4~-i;·ft'.'.j{;h~~~{~~i:;;~3,;5;~~--::~······ 
Code Niveau 1 Code NivNu 2 
B3 - overige lcosten excl. niet verr . BTW 841 Overige kosten bijv. kosten leegstand, 

bijdrage VVE, etc. 
B4 - vaste fasten exc/. Belastingen B 1 3 Erfpachtcanons 

B 14 Verzekeringen 
BS - Belastingen B 11 Belasting OZB 

B 1 2 Overige be/astingen 
B6 - Niel verrelcenbare BTW B42 Niel verrelcenbare BTW 
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Conclusies & aanbevelingen 

Het onderwerp van dit onderzoek staat in de belangstelling. De belangstelling is 
weliswaar in hogere mate bij de VMO's maar in zekere mate ook bij een aantal 
vastgoedbeleggers aanwezig. 

De laatste jaren zijn er vele publicaties over keteninformatisering I supply chain 
management etc in diverse bedrijfstakken verschenen . Bij andere bedrijfstakken zijn 
reeds kostenbesparingen van 10-20% gerealiseerd en zijn de service-levels, door de 
klanten ook zodanig ervaren, van bedrijven omhoog gegaan. Dit is ook mogelijk in de 
bedrijfstak beleggen in en managen van vastgoed . Zowel vastgoedbeleggers maar 
vooral de vastgoedmanagementorganisaties zien de mogelijke voordelen van 
standaardisatie: het benutten van schaalvoordelen, hogere kwaliteit dienstverlening en 
operationele efficiency (het realiseren van aanzienl ijke kostenbesparingen), betere 
onderlinge communicatie en betere vergelijking van resultaten (benchmarking). 

De ge'interviewden vinden keteninformatisering binnen de bedrijfstak beleggen in en 
managen van vastgoed op enkele punten zeer goed mogelijk . Een onderdeel dat zeker 
voor standaardisatie vatbaar is de verwerking van de financiele data met betrekking tot 
de exploitatie van het vastgoed . Deze taak wordt ook wel omschreven als de 
vastgoedadministratie. Deze taak wordt niet als de core-business gezien, is dus niet 
concurrentiegevoelig en leent zich dus zeer goed voor standaardisatie. 

Diverse vastgoedbeleggers benadrukken het volgende. Waar het juist in deze 
bedrijfstak om gaat is de concurrentie met betrekking tot de dienstverlening op het vlak 
met de potentiele en zittende huurders, de gebruikers van het vastgoed . Zonder 
gebruikers geen inkomsten en waarde-ontwikkeling. De vastgoedmanagement
organisaties onderkennen dit maar geven aan de investeringen die dit met zich 
meebrengt niet alleen te willen dragen. 

Opgemerkt dient te worden: 
• Oat niet alle databronnen in de vastgoedsector zich lenen voor standaardisatie. 
• Oat enkele vastgoedbeleggers vooralsnog standaardisatie niet als hun eerste 

prioriteit zien en men zeer zeker niet wil gedwongen om tot standaardisatie over te 
gaan. Op vrijwillige basis nemen de vastgoedbeleggers reeds deel aan de ROZ-IPD 
vastgoedindex . 

• Oat de bedrijfstak vroeger zeer gesloten was en dat dit in deze tijd gestaag aan het 
veranderen is . 

• Dat het ontwikkelen van standaardisatie de meeste kans van slagen heeft als deze 
via een top-down benadering geschiedt waarbij zoveel mogelijk aansluiting moet 
worden gezocht bij de ROZ-IPD vastgoedindex. 

Het onderzoek heeft tot de volgende aanbevelingen geleid : 
• Het concretiseren van het in dit onderzoek beschreven "abstracte" model voor een 

standaard financiele managementrapportage in een administratief model voor de 
daadwerkelijke vastgoedadministratie is gewenst. In april 1998 is een 
conceptrapportage overhandigd aan een nieuwe werkgroep die het voorstel toetst 
op praktische toepasbaarheid en een administratief model maakt. 

• Het verrichten van onderzoeken naar mogelijke standaardisatie van andere 
databronnen bij de exploitatie van vastgoed . Hiervoor zal eerst inventarisatie
onderzoek moeten worden gedaan welke databronnen c.q. vastgoedinformatie 
wenselijk zijn om te worden gestandaardiseerd . 

• Het verrichten van een econometrisch onderzoek op meso- en microniveau naar 
de effecten van openheid en uniformiteit in de bedrij fstak beleggen in en managen 
van vastgoed . 
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1. lnleiding 
Het vakgebied dat zich bezig houdt met het beheren en beleggen van vastgoed 
ondergaat momenteel grote veranderingen. Deze veranderingen zijn mede ingezet 
door het besef dat het vakgebied een stuk professioneler moet worden. Dit heeft grote 
invloed op de actoren, de (institutionele) vastgoedbeleggers en vastgoedmanagement
organisaties in deze bedrijfstak. 

1 .1 Prob/eemschets 

Veranderende taakverdel ing 
De traditionele taakverdeling tussen vastgoedeigenaren en beheerorganisaties 
verandert. Vooral bij institutionele vastgoedbeleggers is een trend naar uitbesteding 
zichtbaar. Dit proces naar uitbesteding gaat echter gepaard met een normale aarzeling 
over de mate waarin dit moet plaatsvinden. De aarzeling wordt veroorzaakt door 
problemen gerelateerd aan de principaal/agent-relatie en de problemen die de VMO's 
hebben om informatie op lokaal niveau dusdanig te transformeren dat ze kan dienen 
t.b.v. de beleidsvorming op portefeuille-niveau. De veranderingen strekken verder dan 
de herverdeling van taken. Vaste relaties tussen beleggers en VMO's staan onder druk. 
Beleggers stellen zich kritisch op en eisen maatwerk. Zowel beheerders als 
institutionele beleggers in vastgoed ondervinden tevens concurrentie van nieuwe 
partijen op de vastgoeddienstverleningsmarkt zoals accountants, consultancy, 
technische adviesbureaus, facility managementorganisaties en woningcorporaties. Er 
zijn ook signalen dat enkele beleggers mogelijk weer uitbestede taken gaan terughalen . 
Dit proces wordt insourcing genoemd. 

Performance vastgoedbeleggingen, lwurder als asset 
Beleggers in vastgoed krijgen steeds meer het inzicht dat vastgoed nauwelijks correleert 
met macro-economische indicatoren maar vooral bepaald wordt door lokale 
marktontwikkelingen en bewerking van de lokale markt. Het "monitoren" van het 
directe rendement c.q . performance wordt belangrijker voor de vastgoedbeleggers . 
Daarbij gaan beleggers zich steeds meer realiseren dat bij een vastgoedbelegging niet 
zozeer het gebouw centraal staat, maar dat het vooral gaat om het economisch recht 
op inkornsten van dat gebouw met de huurcontracten als de onderliggende waarden. 
Het gevolg hiervan is dat vastgoedbeleggers hun beleid meer zijn gaan richten op de 
eisen en de wensen van huurders. Hierdoor wordt van de vastgoedmanagement
organisaties (VMO's) een steeds klantgerichtere opstelling verwacht. De huurder is een 
klant geworden, die moet worden gekoesterd om een hogere performance te behalen. 
Performance-gerelateerde beheervergoedingen worden als (mogelijke) stirnulans voor 
het behalen van een hogere performance en een rneer klantgerichte instelling 
ge"introduceerd . 

Toenemend be/ang van indicatoren en benchmarks 
In de afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over het uitbestedingsvraagstuk. Hierin 
wordt de ondoorzichtigheid van het vastgoedbeheerproces, door de opclrachtgevers als 
een van de grootste struikelblokken gezien op weg naar verdergaande uitbesteding. 
Een mogelijkheid om meer inzicht in het vastgoedbeheerproces te verkrijgen is het 
vaststellen van benchmarks (referentiewaarden) voor indicatoren (meetpunten). 
lndicatoren die inzicht geven in, de beheerprocessen en behaalde exploitatieresultaten 
die het meest bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat van het belegde vastgoed. 
In 1995 zijn diverse meetlatten voor indicatoren ge"introduceerd . Deze zijn 
verzameldin de ROZ-IPD vastgoedindex. De noodzaak van een vastgoedindex werd 
vooral buiten de vastgoedwereld benadrukt maar tevens is algemene consensus 
ontstaan dat deze index met tiaar diverse meetlatten een grote impuls aan de verdere 
professionalisering van de bedrijfstak heeft gegeven en zal blijven geven. 
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Kwaliteit vastgoedmanagement een bedrijfstakprobleem 
Uit een onderzoek van [SBV 97) bleek dat de huidige kwaliteit van de 
vastgoedrnanagernentorganisaties met betrekking tot hun core-business dient te worden 
verbeterd. Men onderkende dat dit geen specifiek bedrijfsprobleem is, maar een 
bedrijfstakprobleem. Ondanks het feit dat de bat bij de VMO's ligt, werd hierbij wet 
geconstateerd dat voor innovatie en verbeteringen twee partijen nodig zijn. 
Vastgoedbeleggers gaven daarbij aan dat men het meten van de beheerprestaties c.q. 
performance van de VMO als een zeer actueel probleem ervaart. Daarnaast denkt men 
dat de kwaliteit van het vastgoedmanagement in de toekomst zal worden bepaald door 
persoonlijke kennis, kunde en inzet van de verantwoordelijke (account)manager. Er 
wordt een hoger opleidingsprofiel aan medewerkers gevraagd dat tot hogere 
salariskosten in het vakgebied zal leiden. 

ldentieke beheertaken moeten anders worden geregistreerd en gecommuniceerd 
Op dit moment voeren VMO's voor hun diverse institutionele opdrachtgevers identieke 
beheertaken uit waarbij slechts de mate van verantwoordelijkheid en de aanlevering 
van additionele informatie de verschillen uitmaken . Deze in principe dezelfde taken 
worden uitgevoerd volgens de individuele opgelegde wijze van deze opdrachtgevers. 
Dit is dus niet efficient. Al enige tijd is er bij enkele vastgoedbeleggers en VMO's een 
visie ontstaan dat men op termijn kan samenwerken op het gebied val1 data
uitwisseling om zo een efficientere werkwijze te bereiken. 

Hoge individuele automatiseringskosten 
Daarnaast is het, gezien de complexiteit, dynamiek en de kosten van de investeringen 
in de informatie-/communicatie-technologie (ICT) zinvol om de krachten te bundelen. 
Door een gezamenlijke inspanning ten behoeve van uniforrne informatiestromen in 
vastgoed, -door beleggers onderling, VMO's onderling en VMO's en beleggers 
tezamen-, kan worden voorkomen dat ieder afzonderlijk probeert "het wiel uit te 
vinden•. Tevens zorgt een zodanig gecreeerd draagvlak ervoor dat dergelijke 
investeringen ook rendabel kunnen zijn . 

1.2 Probleem- en doelstelling onderzoek 

Uit het voorgaande kunnen we de volgende probleemstelling definieren. 

Het ontbreken van een uniform vastgoedmanagement informatiekader belemmert een 
efficiente werkwijze en een goede dienstverlening tussen vastgoedbeleggers en 
VMO 's. Standaardisatie kan een zeer goed uitgangspunt zijn voor verdere innovatieve 
ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

Reeds in de zomer van 1994 is op initiatief van AEGON (AMVEST) een verkennend 
onderzoek uitgevoerd naar de informatie-uitwisseling tussen vastgoedbeleggers en 
VMO's. Dit onderzoek was gestart als een eerste stap in de verkenning van 
mogelijkheden van gezamenlijke inspanning op het gebied van informatie-technologie 
(IT) ten aanzien van de gegevensverwerkende processen tussen beleggers en VMO's. In 
1995 is de toenmalige werkgroep "Rationalisatie gegevensverwerkende processen 
(RGP)" opgericht. Deze werkgroep bracht in juni 1995 een plan van aanpak met de 
titel "Voorstel tot gezamenlijke rationalisatie van de gegevensverwerkende processen 
tussen vastgoedbeleggers en beheerders" uit aan de IVBN (Vereniging van institutionele 
Beleggers in vastgoed Nederland). In bijlage 1.1 vindt u een kopie van dit plan . 

In maart 1997 zijn enkele leden van de IVBN en de NVM vakgroep 
Vastgoedmanagernent bij elkaar gekomen voor een verkennend gesprek over de 
gezamenlijke problematiek zoals deze voorgaand is beschreven. In bijlage 1.2 vindt u 
meer achtergrondinformatie over beidde belangenverenigingen. Het gesprek had als 
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thema rationalisatie gegevensverwerkende processen Beleggers &Beheerders (RGP 
B&B). 

De conclusie van het gesprek was. Het is een uitdaging om gezamenlijk te investeren 
in een uniform vastgoedinformatie-kader met behoud van eigen identiteit voor het 
beheren en beleggen in vastgoed. "De basis voor begrip is het spreken van deze/fde 
ta al". 

Een belangrijk voordeel van standaardisatie is dat het portefeuille-analyses op zowel 
organisatie-niveau maar ook in bedrijfstakbrede zin mogelijk maakt. Standaardisatie 
kan een zeer goed uitgangspunt zijn voor verdere innovatieve ontwikkelingen binnen 
het vakgebied. 

In het verkennend gesprek werd de 'maandelijkse huurafrekening' als eerste onderwerp 
van gezamenlijk onderzoek genomen. Er werd een onderzoek ingesteld, een 
onderzoeker aangesteld en een kleine begeleidende groep geformeerd. In deze groep 
evolueerde de 'huurafrekening' al snel tot een 'financiele management rapportage'. 

De financiele managementrapportage 
Deze rapportage geeft de vastgoedbelegger en vastgoedmanager inzicht in de 
opbrengsten en uitgaven bij de exploitatie van vastgoedobjecten. 

Hoe ziet het standaardmodel voor de financiele managementrapportage eruit? 

Deelvragen hierbij zijn : 
• Wat zijn de voor- en nadelen van een standaard model financiele 

managementrapportage? 
• Wat zijn de kritieke succesf actoren voor het ontwikkelen van een standaard ? 
• Is er een draagvlak voor het ontwikkelen van een standaard? 
• Zijn er verschillen in visie ten aanzien van de standaard? 
• Hoe zijn de huidige exploitatie-afrekeningen en bijhorende rekeningschema's van 

de diverse beleggers opgebouwd? Welke rubriekstruktuur heeft men er in 
aangebracht? 

• Wat zijn de definities van de diverse exploitatie-rubrieken die door de individuele 
beleggers warden gehanteerd? 

• In hoeverre wijken begrippen & struktuur financiele managementrapportages 
individuele beleggers af van het model voor de ROZ-IPD vastgoedindex? 

De doelstelling van het onderzoek is 

Het doen van een voorstel voor het standaardmodel financiele managementrapportage 
met bijhorende begrippen dat als basis kan dienen voor verdere uitwerking van de 
financiele gegevensuitwisseling van de exploitatie van vastgoed tussen vastgoed
beleggers (opdrachtgevers) en vastgoedmanagementorganisaties (opdrachtnemers). 
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1.3 Onderzoeksaanpak 

In de voorgaande paragraaf is de probleem en doelstelling van het onderzoek 
beschreven. In deze paragraaf vindt u de onderzoeksaanpak van dit onderzoek. Deze 
wordt aan de hand van afbeelding 1.1 beschreven. 

Afbeelding 1. 1 : onderzoeksaanpak 

[ Probleemschets 

lnventarisatie 
benodigde gegevens 
I nterviews/deskresearc h/ 
literatuurstudie 

................... ' .. _·""""-.... _-_ .. _· ... ·.·_·_-_ .... _ .. _ .. _ .. i ........... _ ................................................ . 
analyse 

! .......... .. .. . ..... . ....... ... ~ 

: : 

:conclu:·ies : 

Analyse praktijk Visie model ,___,..,_!& ' 
:Aan- , 
ibevelingen : 

.. .............. ......... ·_-_ . ._._.__ ... -............. _ .. _ 

.· · E · == ~1d..-, ······ ;: ;~;;;~; 
vervotg'onderioek'........................ , ........................... .. 

Discussi~. _;~ .. -~~ .. ~-~~'.'.j~s-~~~- - .. + ................ ..... , 
! Definitief standaardmodel 
-................. ............................ ........... ...... ...... ........... ······ ···-

lnventarisatie 

Werkgroep RGP B&B 
In maart 1997 zijn enkele leden van de IVBN en de NVM vakgroep 
vastgoedmanagement bij elkaar gekomen voor een verkennend gesprek over de 
geschetste problematiek. In september 1997 is er uit deze groep een werkgroep 
ingesteld voor verrichten van het onderzoek. De werkgroep bestaat uit de auteur van 
dit rapport en vijf begeleiders. Het organisatiekader van dit onderzoek, vanuit de twee 
belangenverenigingen gezien, voor dit onderzoek wordt in afbeelding 1.2 
weergegeven. 

De begeleidende groep van dit onderzoek bestaat uit: 
• Mevr. drs. J. Alders ING vastgoed 
• Dhr mr. ing. G. de Nekker MRE IVBN 
• Ohr mr. A.G .M. Olde Hengel Meeus Vastgoed management bv & 

namens NVM vakgroep Vastgoedmanagement 
• Dhr ir. W.A.D. Frencken St. Philips Pensioenfonds & namens IVBN 
• Ohr prof. ir. W.G. Keeris Vesteda management bv & 

namens Technische Universiteit Eindhoven 
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Afbeelding 1.2: Organisatiekader werkgroep RGP 8&8 

Besluur Bestuur NVM sedie 
IVBN vas~111c1nagement 

Commissie 
Commissies Commissie RGP 

I 
man.igeme11ti11f«matie e11 

111c1rktanalyse 

RGPB&B Werkgroep 

Gezamenlijke inspanning! 
RGP B&B 

Werlcgroepe11 Werlcgroepen 
vereniging vereniging 

8enodigde gegevens 
Aan de hand van een eerste interviewronde met een aantal beleggingsorganis<.tties en 
vastgoedmanagementorganisaties is het probleemveld verkend en benodigde 
onderzoeksgegevens vastgesteld . De belangrijkste en meest frequente datastromen in 
het reguliere beheerproces betreffen enerzijds de gegevens van de bruto-inkomsten 
bestaande uit de huurinkomsten (incl. huurderving door leegstand, huurachterstand en 
oninbare huurinkomsten), voorschot service-kosten en de overige inkomster. (rente, 
etc.) en anderzijds de diverse uitgaven voor instandhouding, promotie en verhuur, 
beheer, belasting & verzekering en eventuele overige exploitatie-posten. De reguliere 
datastroom tussen beleggers en VMO's omvat de financiele rapportages weergegeven 
in tabel 1.1. De exploitatiebegrippen/ rubrieken die in deze rapportages voorkomen 
zijn onderwerp van onderzoek. In bijlage 1.3 vindt u enkele voorbeelden van deze 
rapportages. 

Tbl11 d k a e es researc h d on kb erzoe s ronnen pra t•J 
Financiele rapportage Primair doe/ 
Budget versus realisatie Rapportage van de realisatie van de vastgestelde budgetten. Over-
Kwartaalrapportage /onderschrijding van budgetten kunnen worden geconstateerd . 

Deze rapportage is vooral bedoeld voor het management en 
onderdeel van de kwartaallijkse managementrapportage (financiele 
en niet-financiele informatie). 

Budget/begroting (jaar, vijf- of Planning (prognose) van verwachte inkomsten en uitgaven van de 
Tienjaars) exploitatie in een bepaalde reeks van perioden . 
Liquiditeitenplanning Planning voor het beschikbaar hebben van geld in een bepaalde 

periode (bijv. maand/kwartaal) binnen een jaar. = afgeleide van 
jaarprognose. Deze geeft aan welke gevolgen het hanteren van de 
(jaar)budgetten heeft voor de kasstromen op zowel object als 
oortefeuillniveau. 

Maandelijkse huurafrekening en Maandelijkse verantwoording huurafdracht en saldo bank /giro-
jaarafsluiting rekening. Het geven van inzicht in de actuele financiele positie van 

een object c.q . portefeuille. Oat wil zeggen : in de actuele waarde 
van bezittingen en schulden, alsmede in het behaalde economische 
resultaat over de betreffende verslagperiode. Op het einde van het 
jaar volgt een jaarafsluiting. Enkele beleggers vragen om een 
accountantsverklarini? bii deze iaarafsluitini?. 

lnventarisatie 
Vervolgens is schriftelijk aan een tiental vastgoedbeleggers de huurafrekening volgens 
eigen administratie, de rekeningschema's met omschrijvingen van de exploitatie
begrippen en de opzet van een budget versus realisatie rapportage gevraagd. Daarnaast 

ook enkele beheerovereenkomsten van vastgoedbeleggers zijn geanalyseerd. 
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werd ook de vertaling Van de eigen administratie naar de inputformulieren 4 en 5 
"Expenditures" en "Operating Costs" met de toeschrijving van de eigen exploitatie
registratie (jaarafrekeningen) naar de ROZ-IPD vastgoedindex gevraagd (zie 
subparagraaf analyse). 

Interviews 
Bij een zestal VMO's en een zevental vastgoedbeleggers en een gelieerde 
administratiekantoor zijn mondelinge interviews afgenomen met medewerkers van 
diverse pluimage. Met een tweetal vastgoedbeleggers is een telefonisch interview 
afgenomen. De lijst met ge"interviewden vindt u achterin. 

In deze interviews zijn de eerste vier deelvragen van het onderzoek gesteld: 
• Wat zijn de voor- en nadelen van een standaard model exploitatiebegrippen ? 
• Wat zijn de kritische succesfactoren voor het ontwikkelen van een standaard ? 
• Is er een draagvlak voor het ontwikkelen van een standaard ? 
• Zijn er verschillen in visie ten aanzien van de standaard? 

Daarnaast waren de interviews voornamelijk bedoeld voor uitleg van opvattingen bij 
bepaalde exploitatiebegrippen dus voor de analyse van verschillen en overeenkomsten 
van de huidige financiele exploitatiebegrippen die diverse beleggers hanteren. 

Keuze dataverzamelingsmethode mondelinge interviews & aanschrijving 
Er is gekozen voor het afnemen van mondelinge interviews boven schdftelijke 
enquetes om de volgende redenen: 
• Een persoonlijke uitleg van opdracht en doelstelling bevordert het verkrijgen van 

benodigde onderzoeksgegevens. Bij een mondelinge interview voelt men zich ook 
anoniemer en durft men antwoorden te geven die men niet op schrift zal zetten. 

• Bij mondelinge interviews met medewerkers van vastgoedbeleggers is tevens om 
uitleg van de door de vastgoedbelegger gebruikte exploitatiebegrippen gevraagd 
omdat vaak omschrijvingen van exploitatiebegrippen niet op schift met uitgebreide 
definities zijn voorzien. 

• Daarnaast kunnen zo ook beter de opvattingen worden gepeild omtrent de door 
onderzoeker de voorgestelde begrippen en definities (bij de latere interviews met 
de vastgoedbeleggers). 

Analyse 
Middels de ROZ-IPD vastgoedindex (voor nadere beschrijving kunt u hoofdstuk 4 
lezen) is de weg naar uniformiteit in gang gezet. Deze index meet de performance die 
op vastgoed gerealiseerd wordt. De performance wordt bepaald door het directe (de 
cashflow) en het indirecte rendement (de waarde-ontwikkeling) op vastgoed. Ten 
behoeve van het meten van de resultaten van de individuele deelnemers ten opzichte 
van het ijkpunt (benchmark) van het universum is uniformiteit nodig. Deze uniformiteit 
werd vastgelegd in een handboek met een aantal richtlijnen voor definities en 
procedures: de "definitions manual" en een zestal "annual files" (Tabel 1.2). De 
annual files zijn de inputformulieren voor het verzamelen van de gegevens die door de 
IPD (Investment Property Databank) worden verwerkt om de index te kunnen 
rapporteren . 

Tabel 1.2: In 
Annual file 1 Areas rvlakten/eenheden 
Annual file 2 Valuations 
Annual file 3 Rents 
Annual file 4 
Annual file 5 
Annual file 6 
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Dit onderzoek richt zich op de exploitatie-begrippen die de basis vormen voor de 
meest frequente datastroom tussen beleggers en VMO's. In bijlage 6.1. vindt u de twee 
inputformulieren "annual file 4 en 5 " waarin voor de ROZ-IPD vastgoedindex de 
definities van opbrengsten en uitgaven zijn vastgelegd. De begrippen in deze 
inputformulieren worden als uitgangspunt genomen om de verschillen en 
overeenkomsten tussen beleggers in kaart te brengen . Benamingen, definities en mate 
van rubricering van de exploitatieposten die in de verschillende financiele rapportages 
van de individuele institutionele vastgoedbeleggers voorkomen zijn onderzocht. 

De analyse richt zich op het onderkennen van rubrieken die door verschillende 
interpretaties niet eenduidig onder de door de ROZ-IPD gedefinieerde hoofdgroepen 
worden geplaatst. Eenduidigheid in de exploitatieposten wil zeggen dat alle partijen 
dezelfde betekenis toekennen aan de verschillende exploitatieposten. In afbeelding 1.3 
vindt u het analyseconcept voor het zoeken naar eenduidigheid. Als voorbeeld, is in 
onderstaande figuur weergegeven dat wanneer de post servicekosten onder twee 
hoofdgroepen kan worden geplaatst, er appels met peren worden vergeleken. 

Afbeelding 1.3: analyseconcept vergelijking appels met peren. 

Operationele 
Opbrengsten 

Operationele 
Uitgaven 

Secundaire 
Uitgaven/opbrengsten 
( Des/i nvesteri ngen) 

Voorstel 
De analyse, het literatuuronderzoek en de interviews leiden tot een v1s1e voor een 
standaardmodel financiele managementrapportage. Het model geeft een opzet voor 
rubricering en definiering van exploitatiebegrippen. Het beoogde model geeft 
handvaten voor verdere standaardisatie van de diverse financiele rapportages van de 
exploitatie van vastgoed in de vastgoedbeleggingssector. 

Vervo/gonderzoek& discussie 
Het standaardmodel financiele managementrapportage is een voorstel. Een voorstel 
nodigt altijd uit tot discussie en tot vervolgonderzoek. 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het vakgebied gegeven. In het economisch 
verkeer zijn vele partijen actief. Om het handelen van die partijen te kunnen begrijpen 
is het noodzakelijk kennis te hebben van de beweegredenen en eigenaardigheden van 
hun handelen . ledere partij zal eigen doelstellingen en strategieen nastreven die 
bepalend zijn voor hun acties in het economische verkeer. In dit hoofdstuk wordt de 
bedrijfstak vastgoedbeleggingen/ vastgoedbeheer geschetst en worden profielen 
geschetst van de actoren in deze bedrijfstak. Ook zullen een aantal ontwikkelingen die 
de laatste jaren de bedrijfstak meer dynamiek bezorgde worden beschreven. 

Hoofdstuk 3. Het is duidelijk dat de komende jaren het vakgebied beleggen in 
vastgoed en managen van vastgoed aanzienlijk kennisintensiever wordt. Hoofdstuk 3 
heeft als doel een beschrijving van een aantal theoretische achtergronden van het 
onderzoek. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk wordt een koppeling tussen de 
beschreven theorie en het vakgebied beleggen in en managen van vastgoed. 

In hoofdstuk 4 wordt het kader geschetst voor de financiele managementrapportage in 
het vastgoedbeheerproces in de vastgoedbeleggingssector. Er wordt op de reeds 
algemeen bekend veronderstelde beheerpyramide het niveau aangegeven waar•JP deze 
rapportage zich in het vastgoedbeheerproces bevindt. Daarna zal het model Van der 
Swaluw (95) voor een uniforme vastgoedexploitatie-registratie worden beschreven dat 
een duidelijk kader voor de financiele managementrapportage biedt. Tenslotte zal een 
relatie worden gelegd met de ROZ-IPD vastgoedindex en de onderliggende 
benchmarks en analyses van deze vastgoedindex. 

In hoofdstuk 5 worden de interviews met de VMO's en de vastgoedbeleggers 
beschreven . Vooruitlopend op de beschrijving van de interviews wordt in paragraaf 
5.1 een kleine literatuuranalyse over draagvlak en voorwaarden voor uniforrnering van 
vastgoedinformatie uit voorgaande onderzoeken beschreven. In dit hoofdstuk wordt 
daarna antwoord gegeven op de eerste vier deelvragen van de probleemstelling. De 
verslaglegging in dit hoofdstuk gaat vaak in op uniformering (standaardisatie) in een 
algemeen kader. De interviews rnaken ook onderdeel uit van de analyse van de 
huidige individuele praktijkmodellen die beleggers hanteren. De analyse van het 
verkregen rnateriaal en specifieke toelichting op de begrippen van de 
exploitatierubrieken vindt u in het voorstel in hoofdstuk 6. 

In hoofdstuk 6 wordt het voorstel voor het model financiele exploitatie-begrippen met 
bijhorende definities beschreven. In bijlage 6 wordt de analyse aan de hand van het 
model voor opbrengsten en uitgaven van de ROZ-IPD vastgoedindex uiteengezet. De 
analyse in deze bijlage wordt aan de hand van de struktuur van de annual file 5 
(bijlage 6.1 ), het begrippenkader van de ROZ-IPD vastgoedindex weergegeven . 

In lwofdstuk 7 volgen de algemene conclusies en aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek. 

Bijlagen 

De bijlagen bestaan uit twee delen : 
• Deel A: Onderzoek & Analyse gegevens 
Deze geeft de bijlagen voor de hoofdstukken 1 en 6. 

• Deel B: Theorie 
Deze geeft de bijlagen voor de hoofdstukken 2,3 en 4. 

Harald Hoeben, TUE juni 1998 Pagina 1-10 



Beleggen in, en rnanagen van, vastgoed Pagina 2-11 

2. Beleggen in, en managen van, vastgoed 
In het economisch verkeer zijn vele partijen actief. Om het handelen van die partijen 
te kunnen begrijpen is het noodzakelijk kennis te hebben van de beweegredenen en 
eigenaardigheden van hun handelen. ledere partij zal eigen doelstellingen en 
strategieen nastreven die bepalend zijn voor hun acties in het economische verkeer. In 
dit hoofdstuk wordt de bedrijfstak vastgoedbeleggingen/vastgoedbeheer geschetst en 
worden profielen geschetst van de actoren in deze bedrijfstak. Ook zullen een aantal 
ontwikkelingen van de laatste jaren die meer dynamiek in de bedrijfstak hebben 
gebracht worden beschreven. 

2.1 Bouw- en vastgoedproces 

Van het Erve schrijft "Doorgaans wordt het begrip "bouwproces" op verschillende 
manieren ge'interpreteerd . Velen denken hierbij aan het uitvoeringsproces van 
gebouwen, anderen gebruiken het om alle interacties aan te duiden die te maken 
hebben met de totstandkoming van de gebouwde omgeving. Weer anderen 
interpreteren het begrip, als het proces van initiatief tot sloop van een bouwwerk. Al 
deze interpretaties zijn in principe juist, maar roepen gemakkelijk spraakverwarring op. 
Het gaat echter steeds om interacties tussen personen of organ isaties met het de el, een 
gebouw of gebouwen te realiseren. In welke interpretatie dan ook, er moeten zaken op 
elkaar word en afgestemd." 

Van het Erve geeft de volgende definitie aan het bouwproces: Het bouwproces is een 
inter-organisationeel afstemmingsproces t.b.v. stichting, inrichting, onderh-:Jud en 
beheer van de gebouwde omgeving [VAN HET ERVE 97). 

Met deze begripsdefiniering worden dus alle processen die te maken hebben met de 
totstandkoming van de gebouwde omgeving aangeduid. Kohnstam & Regterschot 
nemen deze definitie integraal over, echter plaatsen "vastgoed" in plaats van "bouw" 
voor proces. De termen vastgoed en onroerend goed worden, in de literatuur en in de 
bedrijfstak die zich ermee bezig houdt, als synoniemen van elkaar gebruikt. Onder 
onroerend goed wordt alles verstaan wat onverplaatsbaar is : grond en alles wat daarop 
of daarin gebouwd/aangelegd is . In juridische zijn het de rechten op die goederen en 
alles wat door bestemming bij het gebouw behoort. In het vervolg van het verslag zal 
de term vastgoed warden gebruikt. 

Het vastgoedproces wordt gekenmerkt door nieuwbouw en herontwikkeling van 
vastgoed (toevoegingen aan c.q. veranderingen in de vastgoedmarkt) alsmede door de 
continue verkoop en verhuur van bestaande gebouwen de tweede-hands
gebouwenmarkt [KOHNSTAM 94) . In afbeelding 2.1 wordt het vastgoedproces daarom 
geplaatst in een faseringskader voor de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. We 
kunnen dit kader ook als een van de vele voorstellingen van het bouwproces zien . Een 
gebouw wordt hier vanuit de invalshoek van een duurzaam produktiemiddel bekeken 
dat verschillende stadia in zijn (technische en economische) levensduur ondergaat. 
Van initiatief tot sloop/renovatie&herontwikkeling. 

Gebruikersmarkt 
Vastgoed ontleent zijn bestaansrecht aan de behoefte van de mens om zich te 
beschermen tegen klimatologische invloeden. Het primaire doel van vastgoed is dan 
ook het huisvesten van de mens, van sociale groepen en organisaties. Onroerend 
goed bestaat bij gratie van de gebruiker(s) en niet andersom. De gebouwde omgeving 
is een fysieke uitdrukking van menselijke activiteiten. Daarnaast is de gebouwde 
omgeving weer van invloed op die activiteiten. Zij legt beperkingen op aan de steeds 
veranderende aard, vorm en omvang van menselijke activiteiten door haar duurzame, 
immobiele en inelastische karakter. Uit deze tegenspraak komt de behoefte van de 
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mens om de gebouwde omgeving voortdurend aan zijn, veranderende, wensen aan te 
passen. 

Afbeelding 2.1: Het vastgoedproces (bewerking van Kohnstamm & Regterschot, 7 994) 

....--.i 1. lnitiatief/herontwikkeling 

2. Locatieverwerving 

3. Planontwikkeling 

4. Financiering 

5. Realisatie 

7. Beheer en exploitatie 

8. Sloop 

Vastgoedproces vanuit beleggingsoptiek 

.. Grondmarkt 

.. Marktvoor 

.. Kapitaalmarkt 

.. Bouwmarkt 

. .Vastgoed
markt 

In afbeelding 2.2 wordt de vastgoedmarkt vanuit een beleggingsoptiek weergegeven. 
De visie is dat de gebruikersmarkt voornamelijk de belangrijkste factor van betekenis is 
voor de vastgoedmarkt. Vastgoed bestaat daarom bij gratie van de gebruiker(s) en niet 
andersom . Het denken bij het beleggen in vastgoed draait om deze factor. Deze 
invalshoek is natuurlijk ook van toepassing op het schema in afbeelding 2.1. maar is 
toch niet als zodanig herkenbaar in deze afbeelding. In afbeelding 2.2 wordt ook nog 
een andere invalshoek toegevoegd namelijk "een gebouw is een middel om te 
beleggen of in abstracte vorm "een zak met geld waar rendement op gemaakt moet 
worden. De opbrengsten moeten voor het rendement zorgen hetgeen betekent dat men 
greep moet krijgen op de gebruikersmarkt". 

Afbeelding 2.2: vastgoedproces vanuit de beleggingsoptiek [FRENCKEN 98.] 

0 gebruikersmarkt 

Vastgoed R 
grondmarkt 

Proces 
I = bouwmarkt 

mar kt 
gebouwenmarkt 

R = rendement, 0 = opbrengsten, I = investeringen 

gebaseerd op een interview met dhr ir. W.A.D. Frencken, Stichting Philips Pensioenfonds, sector Beleggingen 
Onroerend Coed, 
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Ontstaansgeschiedenis huidige kenmerken vastgoedmarkt 
Het ontwikkelen van en het beleggen in commercieel onroerend goed is een vrij recent 
verschijnsel dat pas in het begin van de jaren 60 is ontstaan. Voor 1900 bestond circa 
90% van het gebouwenbestand uit woningen en multifunctionele huizen. Het bedrijf 
werd meestal 'aan huis' gehouden . Na 1900 groeide het aantal kantoorgebouwen, 
warenhuizen en bedrijfshallen sterk, maar deze gebouwen werden in opdracht en voor 
rekening van de eindgebruiker gerealiseerd. Pas in de jaren '60 raakte het ontstaan van 
een commerciele vastgoedmarkt in een stroomversnelling. Dit hing samen met de zeer 
snelle economische expansie in die periode. In de eerste plaats deed de expansie de 
vraag naar kantoorruimten en bedrijfshallen sterk stijgen, terwijl in nieuwe 
woonwijken winkelcentra gebouwd moesten worden . Daarnaast trad er binnen de 
totale vraag naar commercieel vastgoed een verschuiving op van koop naar huur. De 
economische expansie vergde grote investeringen voor uitbreiding en modernisering 
van de produktie en de dienstverlening. Door te huren konden ondernemingen hun 
schaarse middelen aanwenden voor hun bedrijfsvoering. In de derde plaats ging de 
economische expansie gepaard met een sterke accumulatie van besparingen bij 
institutionele beleggers, mede door de sterke groei van pensioenvoorzieningen . Een 
deel van deze besparingen werd ge'investeerd in vastgoed . [REPARON 96). Gezien het 
lange termijnkarakter van de pensioenverplichtingen en het voorzichtige 
beleggingsbeleid pasten woningen uitstekend in de beleggingsportefeuille. Ge.eidelijk 
werd meer in commercieel vastgoed belegd . Daaraan lag niet alleen de stijgende 
huurvraag naar kantoren, winkels en bedrijfsruimten ten grondslag, maar ook tot op 
zekere hoogte het overheidsingrijpen op de woningmarkt. Door de invoering van een 
financierings- en subsidiesysteem voor de sociale woningbouw waarin werd uitgegaan 
van de dynamische kostprijshuur werden de aanvangsrendementen van \\-Oningen 
onaantrekkelijk laag en werd het zicht op verkoopwinsten ontnomen. Bovendien werd 
wonen steeds meer als een sociaal goed gezien, hetgeen resulteerde in een snel 
groeiende sociale huursector met beschermde huren. De aandacht werd hierdoor in de 
jaren '70 verlegd naar het commercieel vastgoed [VAN GOOL cs, 93) . Sinds enkele 
jaren is in Nederland de sociale huursector niet meer dezelfde als voorheen. De 
woningcorporaties moeten door de " Bruteringsoperatie Heerma" voortaan op eigen 
benen te staan. Deze organisaties gaan de woningmarkt hierdoor steeds meer vanuit 
een commerciele optiek benaderen . Dit zorgt voor meer dynamiek in de woningmarkt. 

2 .2 Beleggen in vastgoed 

De groep beleggers in vastgoed valt uiteen in institutionele beleggers, professionele 
beleggingsmaatschappijen en particuliere beleggers . Het onderzoek richt zich 
voornamelijk op de eerste groep, de institutionele beleggers. Deze laatste groep 
beleggers besteden de meeste beheertaken uit. De groep vertegenwoordigen 
gezamenlijk het overgrote deel, namelijk circa 50 miljard [IVBN 97), van het belegd 
vermogen in vastgoed in Nederland . 

2.2.1 lnstitutionele Beleggers 

"Financiele instellingen die als uitvloeise/ van hun hoofdfunctie -en rekening houdend 
met aangegane verplichtingen- met een zekere maat de beschikking verkrijgen over 
ge/den waarvoor met name /ang/opende beleggingen moet warden gezocht, waarmee 
in het algemeen een afzonderlijk onderdeel van de organisatie belast wordt, alsmede 
met de daaruit voortvloeiende betrokkenheid" [KEERIS 97b]. De volgende instellingen 
warden tot de groep van institutionele beleggers gerekend: 
• De pensioenfondsen; 
• De verzekeringsmaatschappijen ; 
• De vastgoedbeleggingsinstellingen welke aan de beurs genoteerd zijn; 
• De fondsbeheerders: vastgoedbeleggingsinstellingen, waarvan minimaal 50% van 

de aandelen in het bezit is van een of meer hiervoor genoemde beleggers [KEERIS 
97b). Vaak kleinere pensioenfondsen brengen hun vastgoedbeleggingen in bij een 
fondsbeheerder. 
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De doelstelling van deze institutionele beleggers is : het behalen van een zo goed 
mogelijk rendement op de ingelegde middelen om zodoende de toekomstige 
verplichtingen veilig te stellen. Het vermogen wat zij beleggen bestaat uit betaalde 
pensioenpremies, verzekeringspremies, spaargelden en beleggingsgelden. Deze vier 
groepen verschillen aanzienlijk in beleggingsoptiek. Die verschillen zijn vooral te 
herleiden tot verschillen in planhorizon en in matching, hetgeen zijn weerslag vindt in 
het beleggingsbeleid en de houding t.o . v. risico's. Ook heeft dit zijn weerslag op de 
waardering van de belegde middelen en de berekening van het gerealiseerde 
rendement. Elke belegger hanteert zijn eigen optimale rendementseis ten aanzien van 
beleggingen. Beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn in vergelijking met de 
institutionele beleggers vrijer in het kiezen van beleggingsdragers. Aandeelhouders die 
beleggen in fondsen van deze instellingen kiezen vrijwillig voor een verwacht 
rendement en bijbehorend risico. Er zijn beleggingsinstellingen die fondsen hebben 
voor uitsluitend vastgoedbeleggingen. Ook banken leveren tegenwoordig een aantal 
beleggingsalternatieven met verschillende rendement/risico eigenschappen [VAN DER 
VOORT 95]. 

2.2.2 Ontwikkeling bedrijfstak vastgoedbeleggingen 

Beleggen is het -met een zeker bedrag nu- gokken voor een risicovolle opbrengst in de 
toekomst. Beleggen is kort gezegd met een risico-inschatting besluiten neme,1. Kern 
van deze omschrijvingen is de gerichtheid op de toekomst en de daarmee 
samenhangende risico. Beleggingsbeslissingen komen dus tot stand op basis van 
veronderstellingen, verwachtingen en ramingen van de opbrengsten. Er zi.in vier 
instrumenten om de risico 's beheersbaar te maken en verantwoorde 
beleggingsbeslissingen te nemen, te weten (zie ook bijlage 2.1 ): 
• Onderbouwde ramingen over toekomstige opbrengsten en de daaraan verbonden 

onzekerheden ; 
• Spreiding van beleggingen en risico's ; 
• Timing van aan- en verkoop; 
• Selectie op basis van screening geldnemer (solvabiliteitseisen, garanties, 

dekkingsrisico' s) . 

De volgende defin itie wordt aan het begrip risico gegeven: "Het gevaar dat gel open 
wordt, dan we/ -afhankelijk van de context- de grate kans daarop, met betrekking tot 
schade aan of verlies van het gestelde of bepaa/de in de relatie tot dat risico" [KEERIS 
97b]. Bij risico is sprake van een mogelijke gebeurtenis, het object waarop dat zou 
kunnen ingrijpen en het effect daarvan afhankelijk van aard, omvang en frequentie van 
optreden. 

Spreiding 
Spreiding is een cruciaal instrument om het risico te verminderen. De professionele 
belegger stelt daarom een portfolio samen van diverse zogenaamde "asset classes". Bij 
het samenstellen van een portfolio kiest een belegger gebruikelijk op basis van de 
bijbehorende kenmerken uit twee globaal te onderscheiden categorieen: de zakelijke 
en vastrentende waarden . 

T b I 2 1 C a e . ·· b I ategoneen e e12.12.ingsassets. 
Vastrentende waarden Zake/ijke waarden 
Vastrentende effecten: O bli11.aties Zakeli ik effecten : Aandelen opties, futures, derivaten) 
Leni n11.en Vast11.oed (direct indirect : effect) 
Hvootheken Cashmana11.ement (ljquide middelen herbele11.11.en) 

Terwijl de laatste jaren de zakelijke waarden duidelijk beter presteren dan de 
vastrentende waarden is de zakelijke waarde "vastgoed" toch aan het afnemen in de 
Asset Allocation Mix (AAM). De reden voor deze daling is een relatieve. Het absolute 
aandeel vastgoed stijgt vaak maar door een forse groei in de waarden van de zakelijke 
effecten is relatief de waarde van de totale beleggingsportefeuille meer toegenomen 
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dan de relatieve waarde van de vastgoedportefeuille. De mix wordt bepaald door de 
Asset Liability Management studies (ALM). Bij de ALM-studies is men van mening dat 
een aandeel van een asset boven de 10% in de mix moet zitten wil deze asset als 
risicodempend effect kunnen blijven meetellen . Uit recente jaarverslagen van 
institutionele beleggers blijkt dat vastgoed op weg is naar een aandeel van onder de 
10% in de AAM. In afbeelding 2.3 vindt u een grafiek hiervan. 

Ook de verplichtingenstruktuur van een institutioneel fonds is mede bepalend voor het 
beleggingsbeleid van zo'n fonds. Een "gerijpt" fonds (hetgeen wil zeggen dat steeds 
meer pensioenen moeten warden u itgekeerd) zal een ander beleggingsbeleid hanteren 
dan een "niet-gerijpt" fonds . Een gerijpt fonds zal streven naar een 
beleggingsportefeuille die meer liquide is om te kunnen uitkeren [LUKASSE 97] . 
Onroerend goed is een niet-liquide beleggingsasset met een aantal karakteristieke 
eigenschappen die "echte" beleggers liever niet zien, maar ondernemers juist wel 
willen accepteren. Haar aandeel in de beleggingsportefeuille zal bij rijpe fondsen op 
termijn dus relatief afnemen ten gunste van het aandeel effecten in de portefeuille. 

Afbeelding 2.3: Relatief aandeel vastgoed in de portefeuille van een fonds [LUKASSE 97) 
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0 
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~ w 
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Jaar 

-Effecten -Onroerend Goed 

Karakteristieken van de asset vastgoed 
Vastgoed wordt als beleggingsobject verhandeld op de vastgoedmarkt, waar de 
beleggers als aanbieders de huisvesting verhuren en objecten kopen en verkopen. 
Deze markt is "internationaal" tot en met "lokaal" verre van perfect, "The property 
market is remarkable in its level of imperfection" [DUBBEN 93] . De kenmerken van 
vastgoed en van de vastgoedmarkt maken een vastgoedobject als belegging zeer 
complex . Als beleggingsobject en -markt heeft vastgoed een aantal karakteristieke 
eigenschappen, die essentieel van andere beleggingsactiva en -markten verschillen. 
Juist door deze verschillen kent het beleggen in vastgoed een aantal specifieke risico's 
die de andere asset classes niet of in mindere mate kennen. Voor een beschrijving van 
karakteristieken en kenmerken van vastgoed wordt verwezen naar Nahlohy (1993), 
van Gool c.s (1993), Dubben & Sayce (1993). In bijlage 2.1 warden een groat aantal 
karakteristieken van vastgoed als beleggingsobject beschreven . In deze bijlage wordt 
ook nader ingegaan op een aantal specifieke risico's van het beleggen in vastgoed. 

Effect op de bedrijfstak 
De vastgoedafdelingen van institutionele beleggers zien het marginale spreidingseffect 
en het grote aantal karakteristieken als de voornaamste drijfveer om structurele 
veranderingen in de bedrijfstak door te voeren . Een zeer belangrijke structurele 
verandering wordt de ROZ-IPD vastgoedindex gezien. In hoofdstuk 4 wordt deze 
Nederlandse vastgoedindex uitvoeriger beschreven. Een andere "structurele" 
verandering is de back-to-core-business gedachte bij beleggers in vastgoed. Of deze 
structureel is, is nog maar de vraag. In de volgende paragraaf zal het 
uitbestedingsvraagstuk en het effect ervan op het vastgoedmanagement warden 
beschreven. 
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2.3 Ontwikkeling Vastgoedmanagement 

Vastgoedmanagement wordt omschreven als het op commerciele basis uitvoeren van 
beheertaken voor eigenaren van vastgoed . Met name door vergaande uitbesteding van 
de beleggers, midden jaren 90, wordt de beheertaak steeds meer als een 
managementtaak gezien . De diensten die VMO's leveren aan opdrachtgevers kunnen 
beschouwd worden als een totaalpakket aan beheertaken op het niveau van 
propertymanagement of servicemanagement. De inhoud van deze diensten wordt 
vastgelegd in een beheerovereenkomst. De onderdelen van de overeenkomst die 
worden opgenomen zijn: bepalingen van het vastgoed waarop de beheerovereenkomst 
betrekking heeft, de beheertaken die de VMO moet uitvoeren en de vergoeding die de 
VMO hiervoor in rekening brengt. Door de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
(NVM) is een model beheerovereenkomst opgesteld . Mede door de globale 
omschrijvingen in het standaardmodel voor de beheerovereenkomst is moeilijk een 
grens te trekken tussen standaard- en aanvullende diensten. Bijna alle VMO's 
gebruiken bij een beheeropdracht voor kleinere opdrachtgevers een eigen model 
overeenkomst. Daarnaast beschikken de institutionele vastgoedbeleggers vaak over een 
eigen model overeenkomst die men oplegt aan de VMO. Deze verschilt daarbij per 
individuele belegger'. 

2.3.1 Veranderende relatie VMO & vastgoedbelegger 

In de vakliteratuur van de laatste jaren worden vaak verschillende trends bij beleggers 
onderscheiden . Deze trends vormen de basis voor een herorientatie t.a.v. functie en 
plaats in het vastgoedexploitatietraject die beleggers moeten maken. Het betreft vooral 
een herorientatie t.a . v. functie en plaats van activiteiten in het vastgoedbeheer hetgeen 
daarmee een zeer groot effect op het takenpakket van de VMO's heeft. 

Trends bij beleggers 
De drijvende krachten achter de veranderingen in het beheer in vastgoed vinden 
daarom vaak hun oorsprong in de interne en externe factoren waarmee beleggers 
geconfronteerd worden: 
• lnterne factoren hebben te maken met het beleid van de belegger voortkomend uit 

de beleggingsdoelstelling die te maken heeft met de aard van de 
beleggingsinstelling, de structuur van de organisatie en de omvang van het (in 
vastgoed) te beleggen vermogen. 

• Externe factoren betreffen ontwikkelingen in de omgeving waaronder voor de 
institutionele belegger ook VMO's vallen. lndien de omgeving geen mogelijkheden 
biedt om tegemoet te komen aan de wens tot verandering, zullen strategische 
veranderingen niet gerealiseerd kunnen worden [ZUIDBERG 96) . In bijlage 2.2 
vindt u tabel 2.2.1 waarin onderstaande trends uitgebreid worden beschreven: 
• Concentratie-tendens; 
• Voorraadbenadering; 
• Huurder als asset; 
• Belang van managemeninformatie neemt toe; 
• Back-to-core business; 
• Positie vastgoed in totale beleggingsportefeuille . 

Outsourcing & lnsourcing 
Onder het mom van "back-to-core-business" zijn de laatste jaren een groot aantal 
vastgoedbeleggers meer gaan uitbesteden . Uitbesteding of outsourcing betekent voor 
een belegger, in het uiterste geval, de beeindiging van de managementactiviteiten van 
de eigen vastgoedafdeling. In dit geval wordt ook wel gesproken over verticale 
desintegratie. De wens te komen tot uitbesteding van taken en verantwoordelijkheden 

Terugkoppeling met het te onderzoeken probleemveld . Een aantal VMO 's is van mening dat de versc hillende beheer
overeenkomsten met name ook bijdragen aan het gebrek aan un iformiteit in de bedrijfstak (zie ook paragraaf 5.2.) . 
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biedt VMO's mogelijkheden voor uitbreiding van hun dienstverleningspakket. De 
beleggers kunnen zich ook o·p een geheel andere wijze ontwikkelen, namelijk via het 
proces van de insourcing. Onder insourcing wordt verstaan het naar de eigen 
organisatie terughalen van werkzaamheden die nu nog door derden worden 
uitgevoerd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het opzetten van lokale vestigingen als 
agentschap voor de betreffende belegger of groep beleggers. Maar ook sec een 
kerntaak terughalen zoals het administratief beheer, waarbij de technische en 
commerciele beheertaak bij de VMO blijven, is een vorm van insourcing waar men 
aan kan denken. lndien de VMO's niet in staat zijn om op een verantwoorde wijze 
invulling te geven aan de eisen die de belegger op dit terrein stelt dan is de 
mogelijkheid aanwezig dat beleggers, eventueel collectief, een eigen 
managementorganisatie in de markt zetten. De VMO's zouden hiermee teruggeworpen 
warden op het verzorgen van het service-management. In plaats van outsourcing vindt 
insourcing plaats. In bijlage 2.2 wordt dieper op het uitbestedingsvraagstuk ingegaan . 

Trends bij VMO's 
De te signaleren trends bij VMO's vormen in grote lijnen een afgeleide van de eisen 
die institutionele beleggers aan VMO's stellen. De institutionele beleggers vormen 
immers de belangrijkste opdrachtgevers van VMO's. 

Hogere eisen aan de professionaliteit van VMO 's 
Gevolgen van de herorientatie bij beleggers is dat er hogere eisen aan VMO's worden 
gesteld: hogere eisen aan de professionaliteit van de organisatie en kwaliteit van de 
dienstverlening en de personele invulling hiervan. Om dit te realiseren hebben zich 
schaalvergroting- en specialisatierondes afgespeeld, waarbij door ontwikkeLng van 
productldienst wordt gestreefd naar een uitbreiding van het dienstenpakket. Naast de 
ontwikkelingen bij beleggers en VMO's is er een aantal ontwikkelingen waar te nemen 
in de relatie tussen eigenaar en vastgoedmanager. Ten eerste kan geconstateerd 
worden dat de relatie principaal /agent zakelijker wordt. Daarnaast is een ontwikkeling 
naar een evenwichtigere relatie waar te nemen . Door een verhoogde mate van beroep 
doen op adviesdiensten van VMO's wordt de laatstgenoemde meer en meer een 
gesprekspartner op niveau. 

Accountmanagers bij VMO 's 
De laatste jaren hebben de meeste beleggers en vastgoedmanagers hun interne 
organisatie volgens het Angelsaksische model gespecialiseerd en/of gesegmenteerd. 
" Kantoren , winkels en woningen zijn nu eenmaal verschillende takken van sport" 
Binnen deze opdeling kent het Angelsaksische model nog een verdere opdeling naar 
(regio) accountmanagers. Deze accountmanagers dienen naast een hoog algemeen 
kenni s- en kundegehalte, een adequate kennis van de lokale markt te hebben. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de aan hun toevertrouwde vastgoedportefeuille [REPARON 98) . 

Risico-participerend vastgoedmanagement (lie ook bijlage 2.2) 
Door ABC Vastgoedbeheer i.s.m. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is het concept 
"Risico participerend vastgoedmanagement" ontwikkeld. Dit concept stoelt op de 
gedachte dat co-makership vereist is om de kwaliteit van het beheer te verbeteren. In 
maart 1997 is door de Stichting Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV), een onderzoek 
gedaan naar draagvlak voor dit concept bij vastgoedbeleggers . Bij de stand van zaken 
met betrekking tot hoger professionalisme van het vastgoedmanagement werden enkele 
algemene conclusies getrokken [SBV I ABC 97): 
• Veel beleggers vinden "Risico participerend vastgoedmanagement" een brug te ver; 
• Er is sprake van een bedrijfstakprobleem en niet van een bedrijfsprobleem, dit wil 

zeggen dat de ontwikkeling van het vastgoedbeheer in Nederland in zijn geheel 
stagneert: De patstelling, waarbij enerzijds de be/eggers ontevreden zijn over de 
kwaliteit van beheerders en anderzijds het de beheerders aan middelen voor een 
snelle verandering ontbreekt, is nog steeds niet doorbroken . 
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Kwaliteitsslag core-business VMO 
Beleggers vinden dat allereerst een kwaliteitsslag noodzakelijk is m.b. t. de huidige 
core-business van de VMO's . Hieronder wordt het management op objectniveau 
verstaan, waarbij de kwaliteit gestoeld is op een superieure kennis van het vastgoed, 
de lokale markten en een uitstekende dienstverlening aan de huurders. lndien deze 
kwaliteitsslag wordt gemaakt valt te verwachten dat beleggers de kennis en de kunde 
van een goede dienstverlener op een of andere wijze aan zich zullen trachten te 
binden. Uiteraard geldt dit alleen voor de VMO's die in staat zijn de meerwaarde van 
de eigen organisatie aan te tonen [SBV /ABC 97). 

2.3.2 Actieve vastgoedmanager 

In voorgaande paragraaf heeft u kunnen lezen dat vastgoedbeleggers graag willen dat 
de VMO als een actieve ondernemer de aan haar toevertrouwde objecten bestuurt. 
Van dit actief ondernemerschap wil de belegger aantoonbare bewijzen voorgelegd 
krijgen. In termen van kerndoelstelling, moet de VMO (accountmanagers) helpen bij 
en de belegger inzicht verschaffen over: 

Beheersing brutolnetto traject met oog voor waarde-ontwikkeling 
Deze activiteit laat zich omschrijven als het maximaliseren van de opbrengsten en 
minimaliseren van de kosten m.b. t. de exploitatie van vastgoed uit het oogpunt van het 
optimaliseren van het rendement/risico-profiel. Hierbij moet zeer zeker rekening 
gehouden worden met lange termijndoelstellingen zoals waarde-ontwikkeling. Daarom 
is het belangrijk dat de VMO activiteiten ontplooit die ertoe leiden dat huurders meer 
gaan betalen voor de geboden huisvesting, de exploitatiekosten voor rekening van de 
verhuurder worden geminimaliseerd en het vastgoed zodanig wordt aangepasc dat de 
marktpositie ervan wordt verbeterd [VAN GOOL c. s. 9 3) . 

Oienstverlening aan huurder 
Beleggers en beheerders beseffen steeds meer dat de (potentiele en zittende) huurder 
een sleutelpositie vervult als het gaat om het behalen van een goed beleggingsresultaat. 
Het beleggingsobject wordt gevormd door de economische rechten op inkomsten, 
waarbij de waarde wordt bepaald door de huurcontracten . [KOHNSTAMM 95) . De 
huurder moet dan ook gezien worden als een belangrijke klant die op haar wenken 
bediend moet worden. Het herkennen van signalen t.a . v. de huidige en gewenste 
dienstverlening is voor een optimale dienstverlening van groot belang. Tevredenheid is 
niet genoeg. 

Kennis van het vastgoedobject en de lokale markt. 
Een van de belangrijke consequenties van het beleggen in vastgoed, is dat het veel 
lokale kennis vereist. Lokale kennis m.b.t. de objecten en de markt alsmede van 
relevante ontwikkelingen hierin . Het inzichtelijk maken van deze kennis, zorgt ervoor 
dat beleggers de primaire informatie m.b. t. de exploitatie kunnen beoordelen . Verder 
is deze markt- en objectkennis van groot belang voor de acquisitie- en dispositie
activiteiten van de belegger. 
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2.4 Evaluatie ontwikkelingen 

Een viertal belangrijke ontwikkelingen zijn te onderkennen in de bedrijfstak: 
• Beleggers vragen aan hun vastgoedafdelingen meer inzicht in de performance van 

het vastgoed; 
• Ontwikkelingen in de markt voor beheerdiensten zijn gerelateerd aan het 

uitbestedingsvraagstuk. De vastgoedbeleggers vinden dat de professionalisering van 
vastgoedmanagement te gestaag op gang komt. De VMO's moeten risicovolle 
investeringen doen terwijl het uitbestedingsvraagstuk ook een mogelijkheid biedt 
dat beleggers de kant van insourcing opgaan waardoor huidige investeringen niet 
het gewenste effect kunnen krijgen . 

• De huurder wordt steeds meer als de asset gezien, de VMO moet zich als een 
actieve vastgoedmanager gaan opstellen; 

• Er wordt gestreefd naar meer transparantie in het vastgoedbeleggingstraject en het 
vastgoedbeheerproces. De invoering van de ROZ-IPD vastgoed (hoofdstuk 4) 

draagt hieraan bij. 

Uit deze ontwikkelingen is de volgende visie afgeleid : 
Bij activiteiten die niet van invloed zijn op de concurrentiepositie van be/eggers en 
VMO 's moet men gaan samenwerken en/of zaken goed met e/kaar afspreken . De 
bedrijfstak is gebaat bij een lange termijn win-win situatie en de concurrentie moet 
zich voornamenlijk af te spe/en op het verlenen van diensten aan de klant, de 
huurder ... 
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3. Theoretische achtergronden 
In Hoofdstuk 2 is een kader geschetst m.b .t. het beleggen in en managen van vastgoed 
en de (gewenste) ontwikkelingen in dit vakgebied. Het is duidelijk dat de komende 
jaren het vakgebied beleggen in vastgoed en vastgoedmanagement aanzienlijk 
kennisintensiever wordt. Dit hoofdstuk heeft als doel een beschrijving van een aantal 
theoretische achtergronden van het onderzoek. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk 
wordt een koppeling tussen de beschreven theorie en de bedrijfstak, beleggen in en 
managen van vastgoed. 

3.1 lnformatie & communicatie 

Ondernemingen hebben doelstellingen en een strategie om deze te bereiken. De 
medewerkers ook. Om de ondernemingsdoelen te realiseren moeten medewerkers 
prestaties leveren die van hen worden verlangd . Medewerkers kunnen de gewenste 
prestaties pas leveren als zij voor de taakuitvoering noodzakelijke kennis kunnen 
toepassen en vaardig zijn in de praktijk. Zij moeten het ook willen doen . De houding 
van medewerkers is van invloed op prestaties. Bepalend voor de inzet (houding) zijn 
factoren als: de fysieke werkplek, de mate waarin men er persoonlijk wat aan heeft en 
een goede afgestemde informatie-overdracht. De organisatie en de sociale omgeving 
spelen daarbij een belangrijke rol. 

lnformatie-overdracht 
Door het overdragen van informatie voorziet de onderneming in haar behoefte om 
medewerkers goed voor de uitvoering van opgedragen werk uit te ruste'l. Maar 
informatie-overdracht komt ook tegemoet aan verlangens van de medewerker naar 
persoonlijke ontploo'ing. Oat stelt hem in staat mede verantwoordelijk te warden en in 
te staan voor zijn deel van het bedrijfsgebeuren. lnformatie-overdracht heeft dan ook 
altijd te maken met het (beter) doen. lnformatie-overdracht is gericht: 
• op willen , op voelen door het ontwikkelen van een houding; 
• op weten, op kennen door het verwerven van kennis en inzicht; 
• op doen, op kunnen door vaardigheden aan te leren. 

Weten, willen en doen vormen samen een eenheid (afb. 3.1 ). lnformatie-overdracht 
veronderstelt niet alleen iets of iemand die de informatie, de boodschap, samenstelt en 
overdraagt via daarvoor geschikte kanalen, maar ook anderen die informatie opnemen 
verwerken en toepassen. Boodschappen, zenders, kanalen en ontvangers dus. Het 
overdragen van informatie wordt communicatie genoemd. De communicatie kan 
plaatsvinden tussen mensen, machines (computers) en andere soorten media (kranten, 
TV, radio, CD etc.). De informatie kan haar taak in het communicatieproces alleen 
goed vervullen als de informatie is afgestemd op de ontvanger. 

Afbeelding 3.1 : drie gebieden van informatie-overdracht [SBR 88] 

1) kennis 

<=--"" weten } 

<E- ... 
do en 

2) vaardigheden kunnen t <:- ... 

mobvabe} 3) houding ... 
instelling ... willen 
attitude 
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Communicatie 
Een boodschap bestaat uit een gegeven afgezet tegen een bepaald referentiekader. Een 
gegeven is niets meer dan een bepaald feit. Een gegeven krijgt pas een bet~kenis bij 
een bepaald referentiekader. Daarom zijn gegevens en informatie niet synoniem. De 
gegevens worden bijeengebracht in data-bestanden, die neutraal van aard zijn . Data 
en gegevens zijn wel synoniem. Gegevens worden pas informatie of een boodschap op 
het moment dat ze gebruikt worden voor een bepaald doel, dan wel tot actie en of 
kennisvermeerdering en nieuwe vaardigheden (zie streepjes pijlen afb. 3.1) leiden. 
Gegevens moeten veelal bewerkingen ondergaan voor er sprake is van informatie. 
Data vormt de grondstof voor het verwerkingsproces waarbij informatie het 
eindprodukt is . leder informatiesysteem bevat daarom een gegevensverwerkend 
systeem voor het verzamelen van gegevens, classificeren van, opslaan, comprimeren, 
transformeren, selecteren, vergelijken van, etc. Kortom een systeem voor het veredelen 
van data tot informatie en het verstrekken van boodschappen aan belanghebbenden. 

Bij de transformatie van data naar informatie zijn drie niveau's te onderkennen (afb. 
3.2): 
• Het syntactische niveau: Data op het zuiver formele niveau van structuur en 

constructie van signalen, codes alsmede juiste overdracht via juiste kanalen, vorm 
van data, gebruikte symbolen en syntactsische regels. De inhoud wordt 
geabstraheerd ; 

• Het semantische niveau : De gegevens verwijzen naar de werkelijkheid. Het gaat er 
om in de symbolen de betekenis van het bericht zo precies mogelijk vast te leggen . 
De symbolen (tekens) vormen woorden , die het bericht overbrengen. Data wordt 
i nformatie ·; 

• Het pragmatische niveau : De informatie dient iets op te wekken bij de ontvanger, 
een actie te ondernemen of te reageren. De verzender heeft de bedoeling iets te 
bereiken bij de ontvanger. 

Afbeelding 3.2: informatie-voorziening [PBNA 88) 

i Bedoe- i 
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iver- I 
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,- --------., 
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;deerd ; 
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·-- -- -----· 
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Syntacti sch niveau: juiste overdracht van gegevens 

,----- ----., 
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Semantisch niveau : juiste weergave betekenis overgebrachte signalen 

Pragmatisch niveau: bruikbaarheid van boodschap ter be-invloeding gedrag 

IActie I 
1van j 
Jontvan i 
l~:: __ J 

Het uitwisselen van informatie kan worden verstoord . lnformatie-vervorming kan 
optreden als gevolg van ruis, waardoor berichten (boodschap, de bedoeling) niet goed 
overkomen. De boodschap kan dan verkeerd ge'interpreteerd worden. Onder ruis 
worden alle niet beoogde toevoegingen aan het bericht verstaan . Een essentiele 
voorwaarde voor goede bruikbaarheid van informatie ter be'invloeding van het gedrag 
is het goed overkomen van de boodschap. Dit betekent dat verstoring of ruis op alle 
genoemde niveau's moeten worden voorkomen, dan wel invloed van ruis wordt 
geminimaliseerd of ongedaan wordt gemaakt (foutherstel ). Want indien gegevens 
zodanig worden aangewend dat een geheel ontstaat, gekenmerkt door een zekere 
samenhang en geschikt voor interpretatie, dan mag niet zonder meer worden 
aangenomen dat de informatie (boodschap/betekenis) die aan dat geheel wordt 

het onderzoek richt zich op het semanti sch vraagstuk m.b _t. fi nanciele exploi tatie registratie van vastgoed . 
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ontleend beschikt over de gewenste kwaliteit. Bijvoorbeeld als de informatie te laat 
verkregen is, dan wel niet volledig is of dat de data onbetrouwbaar zijn dan is de 
informatie onbruikbaar geworden. 

De eisen waaraan de informatie dient te voldoen moet door de gebruikers ervan 
gesteld worden. Er dienen gezamenlijk afspraken te worden gemaakt door verzenders 
en ontvangers. De informatiebehoefte wordt geanalyseerd en gespecificeerd 
vastgelegd in uitvoerspecificaties. Daarin treft men eisen aan m. b. t. aard, inhoud, 
vorm, nauwkeurigheid, frequentie, snelheid, wijze van distributie en andere 
kwaliteitseisen. De uitvoer(&invoer)specificaties vormen een informatiesysteem die een 
organisatiesysteem (en haar medewerkers) ondersteunt om haar doelstellingen te 
verwezenlijken. De belangrijkste eisen (karakteristieken) van de kwaliteit van de 
informatie zijn weergeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: karakteristieken van de kwaliteit van informatie [HAAG 97) 
Relevantie (& doelgerichtheid) lnformatie moet toegespitst zijn op datgene wat de 

informatieontvanger aan de hand van die gegevens wil 
ondernemen. In de huidige tijd is men bekend geworden met het 
aspect •information Overload" {Volkskrant november 96) . Daarom wordt 
deze karakteristiek als de belan1:riikste ei s ervaren. 

Juistheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid lnformatie moet op de juiste wijze worden verzameld z<Ylat zij vrij 
is van fouten en fou therstel niet nodig is. Nauwkeuriglieid voegt 
daaraan toe de deskundigheid van de gegevensverzamelaa r/ 
verwerker. 

Snelheid en recentheid Tijdigheid van informatie, de snelheid tussen informaliebehoefte 
enerzijds en informatieverstrekking anderzijds. De recer.theid van 
informatie is het criterium dal de gewenste informat ic aan die 
gegevens dient le worden ontleend die op het huidige '11oment de 
werkelijkheid weerspiegelen. In de praktijk is de informatie vaak 
verouderd en onbruikbaa r voor de kenniswerker. 

Consistentie Op langere termi jn dienen gegevens volgens deze lfde beginselen te 
worden samengesteld. Ook moelen er geen appels met per en 
kunnen worden verl!eleken. 

Vo lled igheid&gedetailleerdheid Voor vo lledigheid kan het criterium worden gesteld dat de 
ontvangen informatie a lie benodigde c.q. gewenste informatie 
dient te omvatten. Voor gedetai lleerdheid kan het criterium worden 
gesteld dat het geheel aan gegevens, waaruit informati e word I 
ontleend, tot op het juisle niveau 1:edetail leerd dient te worden. 

Bewaartermijn en Beveili ging Archivering van informatie kent ook een duidelijk tijdsaspect. Bij 
beveiliging worden criteria gesteld ten aanzien van concurrentie en 
orivacv en autorisatie. 

3.2 De Klant-Klant gedachte 

Begin jaren 90 werd het concept van 'Total Quality Management' ge"introduceerd. Het 
concept van zowel de interne en externe Klant-Leveranciers relatie vormt de kern van 
'Total Quality Management". Deze Klant-Leveranciers gedachte geldt voor zowel de 
overdracht van producten als van informatie. De ontvanger is de klant van de 
verzender. In de huidige tijd wordt, vooral binnen de dienstverleningssector, dit 
concept ook wel de Klant-Klant relatie genoemd . Ontvanger en verzenders zijn klanten 
van elkaar. Daarnaast wordt er volop gepubliceerd over 'gegevenslogistiek' als concept 
voor het terugdringen van administratieve lasten (kostenbesparingen (10-20%) en het 
structureel verhogen van de service-levels in het (administratieve) bedrijf (Zie bijlage 
3.1 ). Worden deze concepten vooral vanuit optiek van een individueel bedrijf 
gehanteerd . Een opkomend (logistiek) concept is het ketenmanagement: de 
bedrijfsoverschrijdende beheersing van de goederen en informatiestroom. De reden 
voor dit concept is dat resultaten die worden bereikt door een logistieke 
prestatieverbetering in de ene schakel, in de daaropvolgende schakel in een zekere 
mate teniet worden gedaan. Er is dus veelal sprake van suboptimalisatie. Gelet op de 
snel veranderende ontwikkelingen wordt ook steeds duidelijker dat voor individuele 
bedrijven ketenmanagement strategisch bezien voordelen biedt [RRBOUW 91). Een 
andere term die in deze tijd voor ketenmanagement in veel publicaties wordt gebruikt 
wordt gebruikt is Supply Chain Management. Dit concept is eind jaren 80 door een 
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aantal bedrijfstakken (handel, retail, luchtvaart, verzekeringswezen) al reeds omarmd 
en zijn 10-20% kostenbesparingen in de bedrijfstak gerealiseerd [POIRIER 97). 

Grijpink (1997) introduceert het begrip keteninformatisering voor informatie-overdracht 
in bedrijfstakken, -ketens en netwerken. Dit is een subtielere benadering voor het 
concept van ketenmanagement omdat deze laatste benaming bedrijven het gevoel 
kunnen geven te worden gemanaged in plaats van zelf te kunnen managen. 

" In een bedrijfsketen of organisatienetwerk werken veel zelfstandige organisaties samen. Elke organisatie 
verzorgt slechts een deel van het totale productieproces. Het resultaat van de ene organisatie vormt 
vertrekpunt voor een andere. Keteninformatisering, zoals hier bedoeld , gaat over communicatie tussen die 
zelfstandige organisaties in bedrijfsketens of organisatienetwerken . Veel goedbedoelde inspanningen van 
organisaties en individuele professionals blijken stuk te lopen op de complexiteit en beperkte 
stuurbaarheid van werkprocessen in ketens. Organisatorische maatregelen alleen lossen de problemen niet 
op. Het raderwerk is daarvoor te omvangrijk en te gecompl iceerd' . Keteninformatisering biedt additionele 
mogelijkheden met informatietechnologie in de vorm van informatie-infrastructuren voor communicatie in 
bedrijfsketens" [GRl)PINK 97] . 

"Keteninformatisering is in de automatiseringspraktijk een nog ongebruikelijke invalshoek, die echter aan 
belang zal winnen naarmate organisaties zich meer orienteren op externe in plaats van op interne 
samenhangen . Zoals de manager in de tachtiger jaren zijn aandacht geleidelijk heeft verlegd van interne 
efficiency naar externe effectiviteit, zo dient hij in de negentiger jaren zijn bl ikrichting bij het oplnssen van 
informatievraagstukken van intern gerichte klassieke automatisering naar de extern gerichte 
keteninformatisering te verleggen . Deze aandachtverschuiving leidt tot andere uitgangspunten , andere 
systeemconcepten en andere informatiesystemen" [GRl)PINK 97] . 

In dit onderzoek wordt de gedachte van keteninformatisering als volgt geformuleerd : 
Keteninformatisering is het gezamenlijk in een bedrijfstak afspraken make ·-, m .b .t. 
efficientere en effectievere overdracht van informatie tussen bedrijven waarbij de 
concurrentiepositie van de individue/e partijen niet wordt geschaad en waar a/le 
partijen dus vooral baat bij hebben. 

3.3 Administratie, Accounting 

Administreren 
Het boekhouden is een onderdeel van het ruimer begrip administreren. Om de 
betekenis van de administratieve funktie aan te geven wordt de definitie van Starreveld 
[DE BOER 88) gehanteerd : Administreren is het systematisch verzamelen, vastleggen, 
verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen en doen 
functioneren van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording die 
daarover moet warden af gelegd. 

In de Angelsaksische landen wordt deze bestuurlijke informatieverzorging, voor zover 
financieel gericht, aangeduid met 'accounting' . 

Managementaccounting & financial accounting [DE BOER 88) 
De bovenstaande definitie richt zich op de informatie voor het besturen en 
verantwoorden . Het besturen (leiden, managen) van een onderneming bestaat in het 
algemeen uit een aantal deeltaken: organiseren , leiding geven, planning en control 
(beheersen). Planning betreft het ontwikkelen van een beleid om de 
bedrijfsdoelstellingen te realiseren . Aangezien zich daarbij alternatieve mogelijkheden 
kunnen voordoen, zal het management beslissingen moeten nemen . Control, of 
beheersing, is het nagaan of de diverse bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd ook 
daadwerkelijk verlopen overeenkomstig de gestelde doelen . Dit proces bestaat uit het 
vergelijken van werkelijke resultaten met de plann ing zodat, bij eventuele afwijkingen, 
bijsturende maatregelen kunnen worden getroffen. Planning en control vormen dus een 
belangrijk onderdeel van de managementfunctie. Er worden voortdurend beslissingen 
genomen waarbij in elke fase van het besluitsvormingsproces informatie onontbeerlijk 
is. Deze interne informatieverzorging of interne rapportage wordt ook wel aangeduid 
als management accounting: het verschaffen van informatie over opbrengsten en 
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kosten aan het management ten behoeve van diverse beleidsbeslissingen en het 
beheersingsproces. Of anders gezegd: administratie ten behoeve van het bestuur en 
doen functioneren van een onderneming. 

Naast de interne rapportage is ook de externe verslaggeving noodzakelijk. Deze 
externe rapportage of externe verslaggeving heeft betrekking op de verantwoording die 
over het besturen moet worden afgelegd aan derden. Dit komt tot uitdrukking door 
periodiek de balans en resultatenrekening op te stellen ten behoeve van de extern 
ge·interesseerden zoals aandeelhouders, overheid, etc. Deze externe verslaggeving, de 
publicatie van bijvoorbeeld kwartaalberichten en jaarcijfers over opbrengsten en 
kosten, winst en verlies wordt financial accounting genoemd. 

Onder invloed van IT, reeds in gang gezet in de late jaren 80, warden de twee soorten 
accounting op het operationele vlak bij elkaar gebracht. Door de snelle ontwikkeling 
van de informatietechnologie veranderen niet alleen de klassieke administratieve 
processen maar alle gegevensverwerkende processen zeer snel. Enkele citaten 
hieronder geven een beeld dat men in de administratieve wereld (accounting) bezig is 
met het omgaan van mogelijkheden van IT. 

"IT is creating a wave of change that is crashing over accounting's shoreline. It crashed across irdustry in 
the 1970s. Then it crashed across the services in the 1980s. And it will crash across accounting in the 
1990s. It is changing the way business is done and the problems faced by managers. Managers now need 
new types of information in order to make decisions, so internal and external accounting must be 
changed ." (HOLLANDER 96) . 

" ... bringing about a total transformation of the controller's (accounting] staff. and a re-definit:.)n of the 
overall financial system. Technology is changing the culture of the controller's organization just as it is 
impacting the entire business. In the 21st century, there will be fewer accountants on the controller 's staff. 
but they will perform in totally new and exciting ways." [HOLLAN DER 96) . 

"As an organization's business and management processes change, so must its information processes. 
When business, information , and management processes are integrated , they greatly enhance the 
likelihood of the organization achieving its objectives providing value to its customers. When they are not 
well integrated or well aligned , the organization can sputter and limp along just like an automobile that is 
out of tune, a frustrating an unfulfilling condition ." (HOLLANDER 96) . 

" The traditional accounting information system is based upon what is typical called the accounting cycle. 
The birth of the traditional accounting cycle is credited to a Franciscan monk named Luca Pacioli who 
lived in Italy during the 1 SOO's. Although the ideas propesed bij Paciol i have been modified over the 
years , the essence of his original proposal remains intact. At the heart of Pacioli 's ideas is a classification 
scheme known as the chart of accounts" (HOLLANDER 96) 

"De kwaliteit van de managementrapportage moet omhoog en kan omhoog" (VON SAHER 97) 

3 .4 Management control 

De 'management control' cyclus of systeem omvat een opeenvolging van plannings- en 
beheersingsactiviteiten ten behoeve van het bereiken van organisatiedoelstellingen . De 
'managament control'-systemen sluiten aan bij de delegatie van taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. Primair beogen zij be'invloeding van het gedrag van 
managers; indirect beogen zij bevordering van doeltreffendheid en doelmatigheid bij 
de uitvoering van bedrijfsactiviteiten op de "werkvloer" . Concreet kunnen 
"management control" systemen bestaan uit: goedkeuringsmaatregelen, periodiek 
managementrapportages, budgetten, resultaatrekeningen etc. In veel gevallen speelt de 
bedrijfseconomische informatie over opbrengsten, kosten, gelduitgaven en 
geldontvangsten een rol. Management control is een onderdeel van het 
besturingssyteem. [VOSSELMAN 96]. 

Uit de systeemleer kan een belangrijke voorwaarde voor het ontwerp van een 
deelsysteem van het besturingssysteem warden afgeleid . Het besturingssysteem moet 
beschikken over een conceptueel besturingsmodel, een model over planning en 
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beheersing dat ontleend is aan de cybernetica. Dit conceptueel model weergegeven in 
afbeelding 3.3.wordt de regelkring genoemd. 

Afbeelding 3.3: de regelkring 

planning/ Planin formatie uitvoering ... ... 
.... begroting .... 

~l .4 ~ 

Doe I Planinformatie H erplanningsinforma tie 
Uitvoeringsinformatie 

en 
Hfeedback " in formatie 

beleid 
~, ~ , 
evaluatie/ Meetin formatie meting/ ..... ..... 

.... analyse .... registratie 

Budgettering 
Bij het managen van bijvoorbeeld de exploitatie van vastgoed maakt men gebruik van 
budgettering. Budgettering omvat de financieel -technische aspecten van de 
management-control. Bij budgettering wordt zowel vooraf als achteraf 
bedrijfseconomische informatie over de uit te voeren activiteiten gebruikt. Vooraf 
worden afspraken gemaakt tussen budgetgever (de beleggers) en budgethouders (de 
vastgoedmanagers). De afspraken worden bepaald door het vastgestelde beleid en de 
doelstellingen die de budgetgever heeft. Deze afspraken worden uitgedrukt in geld en 
warden opgenomen in een planning/begroting. Achteraf wordt de uitvoering van 
geplande en natuurlijk ook niet geplande activiteiten geregistreerd (gemeten) waarna 
de uitvoering kan worden geevalueerd en indien nodig kan worden geanalyseerd op 
verschillen met het beleid en doelstelling. 

Budgettering heeft de volgende drie funkties ; planning, beheersing en motivering. Het 
is pas zinvol een budget te plannen indien achteraf wordt gekeken in hoeverre het 
budget is gehaald en wanneer eventuele corrigerende maatregelen worden genomen 
(beheersen ). Op zijn beurt kan beheersing alleen plaatsvinden tegen de achtergrond 
van een plan ; er moet tenslotte wel iets te beheersen zijn. Het stellen van doelen in 
een plan op een bepaalde termijn werkt op zichzelf al motiverend en leid tot betere 
prestaties . 

Benchmarking 
Als tools bij management control kunnen oak indicatoren gebruikt worden. lndicatoren 
worden gezien als instrumenten om zowel te functioneren in besturingsprocessen als 
om de kwaliteit van bepaalde processen te waarborgen . lndicatoren kunnen immers 
essentiele trends zichtbaar maken en indicatoren kunnen afwijkingen van een norm 
constateren . Kerklaan hanteert de volgende definitie voor indicatoren : lndicatoren zijn 
aanwijzingen die op te voren bepaalde punten in het proces warden verzameld. Met 
de indicatoren worden de belangrijkste prestaties van het proces gemeten en wordt de 
trend daarvan in kaart gebracht. Kenmerk van deze aanwijzingen is dat ze indicatief 
zijn. De indicatoren meten de prestaties op de gemeten punten, zetten deze af tegen 
normen en signaleren of de prestaties (volgens de normen) beheerst verloopt, of dat 
een corrigerende actie nodig is. 

Voor het beheersen van de kwaliteit van een proces is informatie nodig over het 
functioneren van dat proces. Het resultaat van het proces wordt beoordeeld m.b.v. 
normen/benchmarks en eventueel gecorrigeerd . Daarna wordt bepaald of het proces 
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moet worden bijgesteld. Dit laatste noemt men feedback of terugkoppeling. Feedback 
maakt het mogelijk om corrigerend op te treden en zo de toekomstige prestatie van het 
proces te be'invloeden [KERKLAAN 93) . 

Afbeelding 3.4: feedbackloop, [KERKLAAN 93) 

indicator 

nornv'benchmark 

terugkoppeling 

ingrijpen vergelijken 

ingreep meting 

in 
proces 

uit 

Het goed organiseren van feedback is nodig om de prestaties van een org:misatie 
continue te verbeteren. Feedback is van belang voor de beheersing van processen op 
elk aggregatieniveau. Daartoe kunnen feedbackloops in de diepte van de organisatie 
geconstrueerd worden. Deze feedback in de diepte leidt in de praktijk tot getrapte 
feedbacks. Verticale feedback is dan het rekenschap afleggen over afges~roken 
prestaties binnen de toegedeelde verantwoordelijkheid. lndicatoren kunnen dienen als 
instrument om verticale relatievormen beheersbaar of bespreekbaar te maken. Een 
groep samengestelde indicatoren wordt een index genoemd . Zo'n index kan ook als 
norm worden gehanteerd om de eigen prestaties te wegen. 

Normen & benchmarking 
Het vaststellen van normen kan op een dynamische wijze gebeuren aan de hand van 
evaluaties en resultaten. Voor de verschillende indicatoren kan, afhankelijk van de 
gebruiksdoel, een historische norm, een streefnorm of een grensnorm worden 
vastgesteld. In de bedrijfskunde wordt het begrip gehanteerd voor de beste geleverde 
prestatie in de markt waaraan een onderneming zich kan spiegelen voor het verbeteren 
van het eigen primaire bedrijfsproces. Dit vereist een hoge mate van onderlinge 
openheid en transparantie van de processen en van de normen. Het concept 
benchmarking wordt in steeds meer bedrijfstakken een hulpmiddel bij management 
control. 

3.5 Beschouwing theorie met probleemveld 

In de jaren 190 is er ten aanzien van de administratieve taak in de 
vastgoedbeleggingswereld het een en ander verandert. Was de administratieve taak 
voor de jaren '90 nog vooral gericht op financiele verslaglegging gedurende de jaren 
'90 wordt de administratieve taak meer een informatietaak met voornaamste 
doelstelling het ondersteunen van het management. Door de ontwikkeling van de 
informatietechnologie veranderen ook de gegevensverwerkende processen in deze 
bedrijfstak zeer snel. 

De vastgoedbeleggers kennen intern een nagenoeg uniforme regelkring. Deze 
regelkring verandert enigszins onder invloed van IT. Echter uitgaande van de 80/20% 
regel zal slechts 20% continu blijven veranderen. Deze 20% heeft geen invloed op de 
kerntaken voor het in eigendom hebben van vastgoed, al of niet zelf gemanaged. De 
vastgoedbeleggers leggen hun regelkring op aan de voor hun uitvoerende VMO's. De 
VMO's hebben meerdere opdrachtgevers die ieder hun eigen onderdelen van de 
regelkring implementeren bij de VMO's. Dit vormt een probleem. Met name de 
deelsystemen 11 Planning/begroting en Meting/registratie" verschillen per belegger terwijl 
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VMO's vaak in het onderdeel "uitvoering" dezelfde taken moeten uitvoeren of laten 
uitvoeren. Het probleem dat beleggers en VMO's ervaren is, dat de basisgegevens met 
behulp van nagenoeg evenveel informatiesystemen en methodieken worden verzameld 
als er vastgoedbeleggers zijn. ledere partij, beleggers of VMO's, hebben eigen 
systemen ontwikkeld of aangeschaft. Hierdoor treden tal van communicatie-problemen 
op en is de regelkring (management control) voor de VMO's niet uniform en moeten 
grote investeringen worden gedaan. Het heeft ook effect op de regelkring van de 
belegger. De controle van administraties is tijdrovender, vaak veroorzaakt door 
coderingsfouten op het semantische niveau en foutherstel is dan nodig en het managen 
wordt niet op tijd voorzien met juiste informatie om besluiten te nemen. 

Management Accounting en Financial Accounting zijn belangrijke subsystemen van 
het deelsysteem meting. Uitgaande van de 80/20%-regel is het aannemelijk dat elke 
belegger in wezen voor het merendeel dezelfde basisinformatie met betrekking tot de 
vastgoedadministratie vraagt en dat de subsystemen geen of zeer weinig invloed op de 
concurrentiepositie van vastgoedbeleggers hebben. Het is dus niet efficient en ook niet 
effectief dat er vooralsnog geen standaardisatie heeft plaatsgevonden. Wanneer 
beheerders minder worden geconfronteerd met de grote variatie in informatie
/administratiesystemen van beleggers kunnen beheerders zich meer op de steeds 
belangrijker wordende aandachtsaspecten richten; klantvriendelijkheid en relati•.!beheer 
met huurders en het samenstellen van aanvullende kwantitatieve maar vooral 
kwalitatieve informatie. 

Met de komst van de ROZ-IPD vastgoedindex is er in de Nederlandse vastgoec:Jwereld 
naast de vastgoedaandelen-indexen (GPR-Life, SBV) een index gevestigd C:ie voor 
beleggers inzicht moet geven in de (financiele) performance van het beleggen in direct 
vastgoed . Deze index wordt gezien als de benchmark waartegen men de performance 
van de eigen organisatie kan afzetten . Vooralsnog geeft de index met het "comparative 
report ·,, op het strategisch beleidsniveau en het hoge tactische niveau een rapportage 
voor het beleid en de geleverde prestatie. De visie is dat rapportages op een lager 
niveau in de toekomst mogelijk (moeten) worden. Benchmarking zorgt voor meer 
transparantie in een bedrijfstak die voor iedereen voordelen biedt. Door transparantie 
wordt meer inzicht verkregen in vastgoedbeheer en beleggingsprocessen. De 
vastgoedmarkt zou meer transparant [KEERIS 97a] /minder ondoorzichtig [SWALUW 
94] worden wanneer een meer eenduidige weergave van de vastgoedexploitatie 
beschikbaar zou zijn. Daarnaast zijn steeds meer econometristen en economische 
theoretici voorstanders van openheid (zie bijlage 3.2) in de diverse markten. Het 
bevordert de productiviteit. Let hierbij wel op openheid is niet hetzelfde als 
uniformiteit. Nader onderzoek naar de effecten van openheid in de vastgoedmarkt is 
gewenst. 

Binnen de vastgoedwereld zijn er momenteel alleen financieel georienteerde indices 
die tot benchmarks zijn gesteld. De verwachting is dat in de (nabije) toekomst ook niet 
financiele georienteerde benchmarks hun intrede doen in het vakgebied. 

Voor een benchmark die meer transparantie en openheid binnen de vastgoedmarkt 
bied zijn de belangrijkste criteria: Relevantie en consistentie. Voor het (operationele) 
management in de vastgoedmarkt zijn alle criteria uit tabel 3.1 belangrijk. De nadruk 
ligt wel op: Relevantie .. , nauwkeurigheid en recentheid. Het doel van deze eisen is 
proberen om ruis in de informatie te voorkomen. De drie gebieden van informatie
overdracht, kennis, vaardigheden en houding hebben primair betrekking op het micro
niveau, het niveau van de medewerker. De informatie kan haar taak in het 
communicatieproces alleen goed vervullen als de informatie is afgestemd op de 
ontvanger . 

.. individuele rapportage van de positie van de belegger ten opzichte van het universum . 

relevantie heeft ook een nauwe relati e met mate van gedetailleerdheid. 
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4. Kader financiele managementrapportage 
In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst voor de financiele managementrapportage in 
het vastgoedbeheerproces in de vastgoedbeleggingssector. In paragraaf 4.1 wordt op 
de reeds algemeen bekend veronderstelde beheerpyramide het niveau aangegeven 
waarop deze rapportage zich in het vastgoedbeheerproces bevindt. Daarna zal het 
model Van der Swaluw (95) voor een uniforme vastgoedexploitatie-registratie warden 
beschreven dat een duidelijk kader voor de financiele managementrapportage biedt. 
Tenslotte zal een relatie warden gelegd met de ROZ-IPD vastgoedindex en de 
onderliggende benchmarks en analyses van deze vastgoedindex . 

4.1 Vastgoedbeheerproces 

Onderstaande definitie uit het vastgoedbeheerlexicon van Keeris (97) geeft meteen een 
hele inleiding voor deze paragraaf. Het vastgoedbeheerproces in de 
vastgoedbeleggingsector wordt als volgt geformuleerd : Het gehee/ aan 
beheeractiviteiten met betrekking tot de, voor verhuur op de markt gebrachte, 
vastgoedobjecten, dan we/ -beleggingsportefeuille, gericht op het behalen van een 
optimaal rendement, het realiseren van waardeontwikkeling en de invulling van de 
overige doelstellingen , binnen de door de eigenaar gestelde randvoorw'3arden, 
gedurende de beschouwde periode, op basis van de analyse van gesignaleerde 
marktontwikkelingen en verkregen exploitatieresultaten, alsmede middels een 
adequate marketing en professioneel relatiebeheer, waarbij de huurder(s) en 
(potentie/e ) doelgroepen centraal staan[KEERIS 97]. 

Kemachtig : beheer en verhuur van vastgoed gericht op winst verkregen via de huurder 
en de koper binnen gestelde randvoorwaarden. 

De beheerpiramide 
Het besturingsproces van het vastgoedbeheerproces zal worden besproken aan de 
hand van niveaus zoals is weergegeven in de onderstaande 'beheerpiramide' . 

Afbee lding 4.1. De vastgoedbeheerpiramide (bewerking va n (BREKOO 97] (HOEBEN& WESTERHOF 
96 /) 

.--·--···--···-···--···-···--···-···--··-···-·····-···--···-. 
i Financiele j 

····~············· ~···· 
! ~~~~-~~~-~,~~~-~~~~~~] 

Strategisch niveau: het allocatiel(be/eggings )beleid 

Strate g is ch 
Asset allocation 
Portfolio management 

Strate g isch/ta ctisch 
Portefeuille-beleid 
Asset management 

Tactisch/operationee I 
objectbeleid 
Asset ma nag em ent 

Property management 
Operationeel 
Dagelijksbeheer 

Het strategische niveau is het beleidsvormende niveau. Hier wordt bepaald waar het 
geld ge"lnvesteerd gaat warden (type en locatie/spreiding). Vanuit deze positie wordt 
het uitvoerende apparaat via het tactische niveau aangestuurd . Het beleid dat hier 
wordt geformuleerd, vormt de rode draad door het hele beheerproces. Afhankelijk van 
het type eigenaar wordt op dit niveau invulling gegeven aan de plannen met een lange 
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termijn karakter. Om de beleidslijnen uit te kunnen zetten, moet je kunnen beschikken 
over bepaalde basisinformatie. 

Deze basisinformatie bestaat uit: 
• Externe invloedsfactoren: DESTEP-factoren (Demografische, Ecologische, Sociaal

maatschappelijke Technologische, Economische en Politiek aspecten) en 
marktkenmerken ; 

• lnterne invloedsfactoren: beleidsinformatie en informatie uit de portefeuille
analyses (waarin inbegrepen rendementsberekeningen en -schattingen, risico's 
etc.). 

Tactisch niveau 
Het tactische niveau is een eenheid die als intermediair tussen het strategische en 
operationele niveau staat. De hoofdtaak is het interpreteren van beheerinformatie, 
voortkomende uit administratie, huur/verhuur en klachtenafhandeling in relatie tot de 
externe invloedsfactoren (DESTEP-factoren ) en op hoger niveau uitgezette 
beleidslijnen. Aan de hand van deze informatie moet gekomen worden tot een 
adviesrapport richting het hogere bestuursniveau, waarop basis van deze rapportage 
besluitvorming plaatsvindt over aankoop van een of meer objecten, verkoop en 
ingrepen (onderhoud, renovatie). De besluitvorming moet worden vertaald in functie 
gerelateerde opdrachten richting het uitvoerende apparaat (actieplan) . De invulling die 
in de praktijk aan dit proces gegeven wordt, is wisselend, afhankelijk van het type 
eigenaar. 

Het tacti sch management kent ook operationele taken en er is enerzijds een overlap te 
vinden tu ssen strategisch beheer en tactisch beheer en anderzijds tussen tactisch 
beheer en operationeel beheer. In de huidige bedrijfstak speelt het 
uitbestedingsvraagstuk en de principaal-agent problematiek op het 
tactisch/operationele vlak af. Om deze reden is het tactische niveau verdeeld in twee 
niveau' s. 

Strategisch!T actisch niveau(portefeui/ lemanagement) 
Enerzijds is een informatiestroom van hogere orde, de strategisch beleidsinformatie. 
Anderzijds komt er informatie van een lager orde die op tactisch niveau omgevormd 
wordt tot voor het formuleren van beleid bruikbare informatie. 

T actisch!Opera tioneel niveau( objectmanagement) 
De informatie die met de portefeuille-analyse en de markt-analyse verkregen wordt, 
wordt vertaald in de strategie die gevolgd moet worden: kopen, verkopen , 
doorexploiteren (as-is) of (bij)investeren . In interactie met het strategisch management 
vindt de besluitvorming plaats. Het hieruit volgende definitieve tactische beleid moet 
door het tactisch/operationeel management worden omgezet in taakstellingen, hoe 
deze te realiseren en met welke middelen, budgetten, gevolgd door opdrachten 
richting het uitvoerende niveau . Dit operationele niveau moet worden aangestuurd en 
ondersteund door het tactisch/operationele niveau . 

Operationeel niveau, uitvoerend 
Het operationele niveau is het uitvoerende apparaat, wat aangestuurd wordt door het 
tactisch management van de belegger. Hier vinden de dagelijkse meer routinematige 
werkzaamheden plaats. Dit niveau wordt verdeeld in technisch, administratief en 
commercieel beheer en wordt voornamelijk uitbesteed aan vastgoedmanagement
organisaties. Er zijn nog beleggers die het administratief beheer voor een groot gedeelte 
nog zelf u itvoeren. 
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Kader onderzoek 
Het standaard model financiele managementrapportage vloeit zich door alle 
besturingslagen van het beleggen in vastgoed heen. De probleemstelling richt zich op 
de informatie-overdracht van VMO naar vastgoedbelegger. De vastgoedbelegger en de 
VMO ontmoeten elkaar in enkele gevallen op het tactisch/operationele vlak maar altijd 
zeker op het operationele vlak. Het niveau waarop de financiele management
rapportage aangrijpt is daarom het tactisch/operationele, het niveau van het 
vastgoedobjectbeleid. Op dit niveau moeten duidelijke afspraken ten aanzien van de 
uniformiteit van de administratie van de vastgoedexploitatie worden gemaakt. 
Doormiddel van deze afspraken kan op termijn verdere standaardisatie op een lagere 
niveau worden gerealiseerd . In afbeelding 4.1 is deze rapportage op de grenslijn 
getekend omdat het tactische/strategische beleid randvoorwaarden stelt aan en invloed 
uitoefent op de geldstromen bij de exploitatie van het vastgoed. 

4.2 Vastgoedexploitatie-registratie 

Van der Swaluw constateerde reeds in 1994 dat er wem1g tot geen specifieke 
gepubliceerde literatuur over de exploitatie-registratie te vinden is. Zijn onderzoek met 
de titel "Een onderzoek naar een uniform vastgoed-exploitatiesysteem" kunnen we zien 
als een eerste aanzet (gepubliceerd onderzoek) tot het mogelijk opzetten van een 
standaard vastgoedexploitatie-systeem. Een kleine vier jaar verder is er nog steeds 
weinig gepubliceerd onderzoek en literatuur over de materie te vinden. Van der 
Swaluw beschrijft aan de hand van afbeelding 4.2 en tabel 4.1, drie categorieen 
gegevensstromen waarop ook de verdeling tussen belegger en beheerder/derden wordt 
aangegeven. 

Afbeelding 4.2: schema gegevensstromen Be/egger-Beheerder [SWALUW 94] 

• Opbrengsten • 
• Uitgaven • 
• Budgetten • 
• Gebouwi nformatie • 

• 
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De onder A vermelde gegevensstroom vormen de basisgegevens. De categorieen onder 
B zijn bewerkingen van de basisgegevens, zodanig dat de beleidsbeslissingen, onder 
C, op deze bewerkte gegevens kan worden gebaseerd. 

Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens voortkomend uit de exploitatie van 
vastgoedbeleggingen vormen de basis voor een groat aantal door de beleggers in 
vastgoed te nemen beleidsbeslissingen. Teneinde in staat te zijn goed gei'nformeerde 
beslissingen te nemen over vastgoedobjecten (-beleggingen) moeten exploitatie
gegevens in de juiste vorm, op de juiste tijd en op de goede plaats beschikbaar zijn. 
{Van der Swaluw 94] 

Kader onderzoek 
Het onderzoek wordt, vanuit het model van der Swaluw bezien, afgebakend als het 
geheel van de niet bewerkte financiele exploitatiegegevens. Het onderzoek richt zich 
primair op de analyse van de objectopbrengsten en objectuitgaven. Het onderzoek 
heeft als doel een voorstel voor een standaard model financiele managementrapportage 
voor het rubriceren van opbrengsten en uitgaven bij de exploitatie van vastgoed. 
Hieruit kunnen dan diverse financiele rapportages worden afgeleid. 

4.3 Performancemeting 

Een belegger is gefocust op het meten van de performance en het rendement dat de 
organisatie. Het begrip performance wordt gedefinieerd als: De onder omstandigheden 
gewogen bepaling van het bereikte (relatieve) resultaat uit exploitatie van betr.-=:.ffende 
vastgoedobject, dan we/ -beleggingsportefeuille, zoals blijkt uit de ingenomen positie 
ten opzichte van een benchmark (bijvoorbee/d ROZ-IPD vastgoedindex of 
overeenkomstige vergelijkingen) [KEERIS 97]. 

In de vastgoedbeleggingssector zijn de volgende normen gangbaar binnen een 
vastgoedbeleggingsorganisatie: het bruto/netto traject, de BAR, NAR, IRR en TRR. Een 
'echte' benchmark voor het beleggen in direct vastgoed is de ROZ-IPD vastgoedindex . 
Deze index is samengesteld uit de voorgaand beschreven normen. In bijlage 4.1 vindt 
u het jaarverslag van 1997. 

4.3.1 ROZ-IPD vastgoedindex 

Nederland is na de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk het vierde 
land ter wereld dat een vastgoedindex introduceert. Onder auspicien van de Raad voor 
Onroerende Zaken (ROZ) hebben 28 beleggers in Nederlands onroerend goed hun 
bedrijfsgeheimen prijsgegeven aan de Britse Investment Property Databank (IPD). Per 
beleggingscategorie (woningen, kantoren, winkels en overig) wordt het totaal 
rendement (direct en indirect) uitgerekend. Het jaar 1995 is het eerste jaar, waarover 
de index berekend is. 

Doe/ van de index 
De noodzaak van een dergelijke index werd niet alleen binnen, maar vooral buiten de 
vastgoedwereld, door directie institutionele beleggers, toezichthoudende organen, 
treasurers en vermogensbeheerders, benadrukt. Zowel voor onderlinge vergelijking om 
controle uit te oefenen en te toetsen, maar ook om nieuwe beleggingsstrategieen te 
ontwikkelen en beslissingen te nemen [DIJKMAN 96]. Hoofddoelen zijn: 
• Het tot stand brengen van een onafhankelijke vertrouwelijke databank, die op 

uniforme wijze tot stand komt, waaruit voor elke individuele deelnemer jaarlijks 
informatie geput kan worden; 

• Het samenstellen van een gemiddelde in de markt dat als ijkpunt, benchmark 
dient. Deze is openbaar zodat beleggers kunnen zien hoe de sector in z'n totaliteit 
"performed" in relatie met andere beleggingsalternatieven. 
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Het hoofddoel van de index is dus dat Nederlandse gebruikers hun eigen portefeuilles 
kunnen analyseren en de resultaten van de eigen organisatie met het universum 
kunnen meten. Bovendien is het naast het meten van de absolute en relatieve 
performance, ook mogelijk dwarsdoorsneden te maken op beheerkosten of gemiddeld 
onderhoud [HORDIJK 95). Het biedt de mogelijk aan de deelnemers om op termijn 
tijdreeksanalyses uit te kunnen voeren en voorspellingsmodellen te maken. Om u 
hiervan een beeld te geven vindt u in bijlage 4.1 het jaarverslag van de index van 
1997. 

Waardering en aanlevering van gegevens 
De deelnemers hanteren uniforme waarderingsregels zoals omschreven in de 
taxatierichtlijnen. De toepassing wordt gecontroleerd door externe accountants. Ook 
de aangeleverde gegevens warden door de accountants gecontroleerd. 

Resultaat 
De vastgoedmarkt is in vergelijking met, bijvoorbeeld, de aandelenmarkt altijd een 
gesloten markt geweest. Door de invoering van de index is de vastgoedmarkt een stuk 
transparanter geworden. We kunnen de ROZ-IPD vastgoedindex als een eerste vorm 
van keteninformatisering zien in de bedrijfstak van het beleggen in vastgoed. 

Benchmarks 
De openbare rapportage van de vastgoedindex (1997) geeft de volgende benchmarks : 
1. Portfolio and Market returns; 
2. Capital Growth and Components; 
3. Income Return and Operating Costs; 
4. Portfolio Structures and Investment. 

In het individuele "comparative report" (de vergelijking van de eigen positie of 
portefeuille t.o . v. de benchmark van het universum) warden de in onderstaande tabel 
meetresu I ta ten gepubl iceerd . 

Tb 14 2 a e "t h t : rapportages u1 e compara 1ve repo rt 
Mea surement 1.1 Portfolio Return All properties : De Capital Growth en de Income Return worden 

hierbii van gehele portefeuille van het fonds gemeten. 
Measurement 1.2 Impact of Transactions & Developments on SI. De invloed van de transacties en 

ontwikkelinRen op Total Return StandinR investements (51) wordt hierbij gemeten. 
Measu rement 1.3 Operating Costs as % of Cross Income l rota/e bruto opbrengsten! 
Measurement 2.1 Fund size & investment flows: lnvestement fl ows als deel van de Year-End portfolio 

Capital value 
Measu rement 2.2 Net investment by marketsegment 
Measurement 2.3 Portfoliostructure by marketsegment 
Measu rement 2. 4 Portfolio structure by region 
Measurement 2.5 Portfolio Characteristics 
Evaluation 3 .1 Total return by marketsegment 
Evaluation 3.2 Capital employed by marketsegment 
Evaluat ion 3.3 Attribution of Fund return by marketsegment 
Evaluation 3. 4 Individual property contributions to relative return : top 10 SI 
Evaluation 4.1 Capital & Income returns SI only 
Evaluation 4.2 Rental Value Growth & Yields; relatieve performance SI only 
Evaluation 4.3 Operating Costs : Relative income returns & operating costs (%of Capital 

Employed) SI only 
Income 5. 1 Income Growth Potential & Vacancies 
Income 5.2 Vacancies & Operating Costs: individual properties 

Kader onderzoek 
Het standaard model financiele exploitatiebegrippen heeft vooral een relatie met de 
benchmark nr 3 en heeft primair een relatie met de analyses van "Evaluation 4.1 t/m 
4 .3" en "Income 5.1 en 5.2". Deze tabel geeft geen duidelijk beeld om de positie van 
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het standaard model financiele managementrapportage ten opzichte van de 
weergegeven benchmarkanalyses te bepalen. Daarom worden in afbeelding 3.4 een 
aantal benchmarkniveaus weergegeven . De financiele exploitatiebegrippen vormen de 
spil van de componenten "Income Return & Capital Growth". Beleggers zien 
voornamelijk in deze twee componenten de (financiele) performance van de 
vastgoedmanagers. Een groot aantal randvoorwaarden en eisen zijn gesteld aan de 
ROZ-IPD vastgoedindex . Dit onderzoek is afgebakend tot de randvoorwaarde 
uniformiteit in exploitatie-opbrengsten en exploitatie-uitgaven . Het model dat ten 
aanzien van opbrengsten en uitgaven is opgezet voor de ROZ-IPD vastgoedindex 
wordt beschreven en weergegeven in hoofdstuk 6. Dit model heeft als een benchmark 
gediend voor de analyse van de verzamelde praktijkmodellen. Deze analyse vindt u in 
bijlage 6.1. 

Figuur 3.4 Benchmarkniveau's in relatie met f inanciele managementrapportage. 

components of return • 

attribution analysis • 

Standing investments • 

Impact of developments • + 

All Properties . 

Offices • 

Residentials • 

Industrials • 

Mixed use • 

Other • 

StandinQ investments • 

Impact of developments • + 

All Properties . 

Dynamisch 
beinvloedbaar door 
management 

•Vacancies 
} Standaard model 

financiele 

management 
rapportage 

• karakteristieken objectbeleid 

•ERV Growth 

taxateur • Yield-Impact 

• Income Structure 

Statisch • Regio 
op korte termijn* 

• objecttype 

• karakteristieken 

• door upgrading/renovatie/sloop (relatie met investment flows/expenditures) kan het objecttype en/of haar karakteristieken veranderen . 
Dit is dus beinvloedbaar door management. 
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5. Draagvlak en voorwaarden uniformering 
Alvorens overgegaan wordt tot het beschrijven van het voorstel wordt in dit hoofdstuk 
een kader geschetst over het draagvlak dat een mogelijke standaard model financiele 
managementrapportage heeft in de bedrijfstak. Dit hoofdstuk is voornamelijk de 
verslaglegging van de interviews met de VMO's en de vastgoedbeleggers. Maar 
vooruitlopend op de beschrijving van deze interviews wordt in paragraaf 5.1 een 
kleine literatuur-analyse over draagvlak en voorwaarden voor uniformering van 
vastgoedinformatie beschreven . 

In paragraaf 5.2 zal vervolgens een beschrijving van de achtergronden van de 
problematiek die beleggers en vastgoedmanagers ervaren bij het beleggen en 
exploiteren van vastgoed aan bod komen. Daarna worden in de paragrafen 5.3 t/m 5.5 
antwoord gegeven op de volgende drie deelvragen van het onderzoek: 
• Is er een draagvlak voor het ontwikkelen van een standaard? (par. 5.3) 

• Wat zijn de voor- en nadelen van een standaard model financiee/ 
managementrapportage? (par. 5.3) 

• Wat zijn de kritieke succesf actoren voor het ontwikkelen van een standaard? (par. 
5.4) 

• Zijn er verschillen in visie omtrent de standaard? (par. 5.5) 

Hoezeer ook deze deelvragen op de specifiek beoogde standaard zijn gebaseerd. In de 
interviews werd ook in zijn algemeenheid op het begrip standaardisatie ingegaan. De 
verslaglegging in dit hoofdstuk gaat daarom ook vaak algemeen in op uniforme: ing. 

De lijst met ge'lnterviewde personen van bedrijven vindt u achterin. De analyse van het 
verkregen materiaal en interviewantwoorden specifiek met betrekking tot de 
exploitatie-begrippen en de rubricering ervan vindt u in hoofdstuk 6 en bijlage 6. 

5.1 Onderzoeken uniformering vastgoedinformatie 

Een tweetal onderzoeken met betrekking tot uniformering van vastgoedinformatie zijn 
voor de komst van de ROZ-IPD vastgoedindex uitgevoerd. In deze paragraaf een 
beschrijving van de belangrijkste onderzoeksbevindingen met betrekking tot 
uniformering van vastgoedinformatie. 

Drs N.j.M. Delamarre (1993) 
Ten aanzien van standaardisatie van vastgoedinformatie onderkennen de 
ge'lnterviewden dat men in de praktijk onvolledig en niet efficient bezig is. 
Gebouwgegevens (gebouwkenmerken) m.b.t. kantoren warden vaak adhoc verzameld, 
partijen houden dit vaak niet up-to-date, het is vaak afhankelijk van een persoon, 
andere personen in de organisatie zijn in veel gevallen niet op de hoogte van de juiste 
definities en in veel gevallen gebruikt men gegevens van derden zonder te weten 
welke definities deze gebruiken. Er is echter vooralsnog geen drang om de manier van 
gegevensverzameling te veranderen . Men ondersteunt uniformering maar vrijwel alle 
partijen menen dat het vrijwel niet mogelijk is om tot uniformering te komen. Redenen 
hiervoor zijn de problemen met de omvang van verschillende marktpartijen in het 
vakgebied en de problemen met definities. Daarnaast vinden marktpartijen totale 
uniformering vanwege concurrentie-overwegingen niet wenselijk. [DELAMARRE 93) 

Ir. P.M. van der Swaluw (1994) 
Uit de diverse gesprekken met beleggers blijkt de wens naar meer uniformiteit in de 
informatie-overdracht in deze bedrijftak. De welwillendheid bij de ge'lnterviewde 
vastgoedbeleggers is groot. De ge'lnterviewde personen waren reeds meerdere malen 
geconfronteerd met tegenstrijdigheden in de huidige informatievoorziening. Dit uitte 
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zich in de vorm van onregelmatigheden in de overgedragen gegevens en 
marktondoorzichtigheid vanwege gebrek aan referentiewaarden . Men verwacht niet 
dat door uniforme informatiebewerking de vastgoedmarkt zijn ondoorzichtigheid 
verliest. Wei is te verwachten dat transacties en voortgangsbeslissingen sneller en beter 
gedocumenteerd kunnen plaatsvinden. De ge·lnterviewden vinden het tijd worden om 
de veelheid van vastgoed exploitatiesystemen te reduceren en tot meer consensus in 
definiering te geraken. 

De realisatie en de volledige integratie van de medewerking aan de ROZ-IPD 
vastgoedindex zal wat betreft uniforme systemen en informatieoverdracht aan derden 
naar verwachting als katalysator kunnen fungeren. Een beperkende factor blijken de 
reeds bestaande, met grote financiele en organisatorische offers en op maar gemaakt, 
ge·lnstalleerde systemen te zijn . Bovendien toonden beleggers een verschillende 
houding ten aanzien van de bereidheid om essentiele informatie aan beheerders of 
derden te verstrekken . Ook gaven beleggers aan dat vanwege het verschil in 
professionalisme bij beheerders een uniforme bewerking van basisgegevens, maar 
vooral de interpretatie van de uitkomsten, door een aantal beheerders wel en door 
andere niet kan worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van budgettering van onderhoud zei men nog het volgende: 'Met de 
tijdbesteding aan het opstellen van budgetten heeft nog niemand het rendement 
verbeterd . Vooral gedetailleerde, tot op de laatste spijker, uitgerekende 
onderhoudskosten blijken in dit opzicht niet efficient te zijn. Enkele onderzochte 
software pakketten met systemen voor het geautomatiseerd vaststellen van 
onderhoudsbudgetten blijken enorm bewerkelijk en eveneens onnauwkeurig te zijn. 
De in te voeren hoeveelhedenstaat vereist een tijdrovende inspectie. [SWALUW 94) 

Werkgroep rationalisatie gegevensverwerkende processen vastgoed (1995) 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in 1994 op initiatief van Aegon (AMVEST) en had 
als voorstel een gezamenlijke inspanning op gebied van IT. De volgende redenen 
werden aangevoerd : delen van kosten en risico's, verbetering van de 
informatieuitwisseling, mogelijk maken van bedrijfstakbrede analyses en 
benchmarkstudies en verbetering efficiency beheer. 

De visie was kart samengevat: op termijn komen tot een samenwerking op het gebied 
van data-uitwisseling tussen beheerder en belegger. Gezien de complexiteit en de 
kosten van IT-investeringen is het zinvol om de krachten te bundelen. Er wordt 
voorkomen dat eenieder afzonderlijk probeert 'het wiel uit te vinden'. De uitdaging is 
om gezamenlijk te investeren in IT, met behoud van eigen identiteit. 

De werkgroep stelde een groeimodel "optimalisatie processen belegger en beheerder" 
voor. Als eerste stap werd gezien het formuleren van definities en administratieve 
instructies. In bijlage 1.1 vindt u een kopie van dit plan van aanpak. 

De reacties op dit plan waren [interviews): 
• De kleinere beleggers hebben bedenkingen bij een mogelijke afhankelijkheid van 

de grotere. 
• Enkele databronnen lenen voor standaardisatie, andere niet. Het plan ging daarin 

volgens enkele te ver. 
• Daarnaast speelde de ontwikkeling van de ROZ-IPD waar meer aandacht aan 

gegeven werd en was een discussie in een andere sfeer, een gezamenlijke 
inspanning voor het verkrijgen van meer inzicht en transparantie in de bedrijfstak 
zonder dat men gezamenlijk in een automatiseringssysteem investeert. 
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5.2 Achtergronden & Problematiek 

Beleggers 
Een aantal beleggers gaven aan dat vastgoed ten opzichte van de andere assetclasses 
ver achter loopt. De huidige AEX-index is begin jaren 50 van de grond gekomen. 
Aandelen hebben gedurende deze eeuw een hogere performance geboden dan 
beleggingen in vastgoed. Enkele institutionele beleggers gaan zich daarom meer 
richten op de andere asset-classes. Vastgoed dient zich te bewijzen om een bepaalde 
positie houden binnen de asset-allocation mix en de vastgoedbeleggingsafdelingen 
dienen beter te "performen" dan een index. Vastgoedbeleggers ondervinden dus steeds 
meer concurrentie van de overige asset-classes . Hoewel men vaak binnen een 
moederbedrijf valt waar de overige asset-classes ook onder vallen kan men spreken 
van een gezamenlijke vijand. Men ziet een mogelijke concurrentie-verbetering 
wanneer men de vastgoedmarkt inzichtelijker kan maken. De vastgoedbelegger moet 
kunnen aantonen dat vastgoed zeker waardevast is zodat deze bijdraagt aan een 
gezonde ontwikkeling van de totale pensioenvoorzieningen voor de oude dag van de 
premie-betalers. De komst van de ROZ-IPD vastgoedindex is daarom een belangrijke 
mijlpaal voor het beleggen in vastgoed . De belangrijkste reden was dat vastgoed zich 
meer als een volwaardige assetclass kon manifesteren. Een tweede ook niet 
onbelangrijke reden is de volgende. Een groot aantal vastgoedbeleggers is van mening 
dat historische tijdsreeksanalyse tot steeds meer inzicht in diverse aspecten van het 
vastgoed zal leiden . In de Angelsaksische landen heeft men reeds decennia lang de 
beschikking over reeksen met betrekking tot performance van vastgoed terwijl dit op 
het continentaal Europa is achtergebleven. Vastgoedbeleggers willen steed!. meer 
strategische en tactische informatie waarbij historische analyse een zeer b~langrijk 
onderdeel vormt. "Meten is weten! " en "What to & how to benchmark" zijn daarom 
bekende kreten in het bedrijfsleven dat zich bezig houdt met het beheren van en 
beleggen in vastgoed . 

Enkele beleggers willen zich steeds meer op hun core-business richten en vaak meer 
uitbesteden aan derden . Andere beleggers zijn zich juist aan het beraden over 
insourcing van de reeds uitbestede taken. Als voorbeeld hiervan werd genoemd de 
administratieve taken terug naar een centrale administratie en alleen verhuur en het 
technisch beheer bij de VMO. Voor zowel outsourcing als insourcing richt het 
uitbestedingsvraagstuk zich op efficiency (eigen organisatie), effectiviteit, performance 
en rendement. Door nagenoeg elke vastgoedbelegger wordt onderzoek naar het 
herverdelingsvraagstuk van het takenpakket gedaan . ledere vastgoedbelegger legt eisen 
ten aanzien van de informatiestroom op aan de VMO's die voor hem beheren. Daarin 
ziet men op korte termijn nog geen verandering. Wei ziet men op enkele punten 
mogelijkheden om in te haken op de standaarden die zijn opgezet door ROZ-IPD. 

In dit onderzoek is niet alleen de vraag welke kostensoorten zijn er bij vastgoed maar 
ook de vraag wat is een uitgave. Zowel investeringen als kosten c.q. lasten zijn 
uitgaven en er zijn posten die in een grijs gebied tussen deze hoofdrubrieken kunnen 
vallen. Als kosten hebben de uitgaven invloed op de " teller", de netto opbrengst 
exploitatie, van de rendementsformule. Als investering hebben uitgaven invloed op de 
"noemer" , de waarde, van de rendementsformule. In de door ROZ/IPD gehanteerde 
inputformulieren worden de uitgaven respectievelijk in de "annual file 5 en de annual 
file 4" beschreven. Beleggers vinden ingegeven door de ROZ-IPD vastgoedindex het 
belangrijk om het grijze gebied tussen kosten en investeringen te verkleinen. 

Een aantal beleggers vindt ook dat de extra tijd en investeringen op het personele en 
automatiseringsvlak die uitgegeven worden men dit op andere processen (de 
ondersteunende c.q . gegevensverwerkende processen) moet kunnen besparen . Dit is 
vaak ingegeven door het feit dat de huurdersmarkt om een andere benadering vraagt 
van de primaire processen. 
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Een aantal beleggers noemde nog de volgende problemen die men op dit moment 
ervaart: 
• De VMO's rapporteren vaak meer dan gewenst is, "beheerders kunnen prachtige 

specificaties leveren" terwijl deze beleggers steeds afstandelijker en op een hoger 
niveau met het beleggen in vastgoed bezig willen zijn . Dit standpunt wordt niet 
door alle ge'lnterviewde beleggers gedeeld; 

• Bij de administraties worden vaak fouten gemaakt, de rapportages en de feitelijke 
kasstromen kloppen niet altijd. Zolang VMO's boven een door belegger gestelde 
norm (foutpercentage) blijft accepteert men deze fouten. 

• Beleggers moeten nog naar hun mening teveel energie en tijd in het begeleiden bij 
het nieuwe takenpakket van beheerders stoppen. 

Mogelijke oorzaken hiervan zijn: 
• De mate van automatisering is bij enkele vooral de kleinere VMO's zeer laag. 

Kanttekening daarbij is dat enkele beleggers vinden dat juist de kleinere VMO's 
toch zeer goed beheer voeren op de lokale markt; 

• De communicatie tussen hoofd en bijkantoren VMO's verloopt niet altijd zoals die 
zijn moet. 

Vastgoedmanagementorganisaties 
Vastgoedmanagementorganisaties ervaren met name problemen op het gebied van de 
gegevensverwerkende processen bij de exploitatieregistratie (bijvoorbeeld de 
huurafrekening) voor hun beleggers. Dit wijt men aan het gebrek aan uniformiteit van 
begrippen, procedures, systemen . Ondanks het individuele uitbestedingsbeleid van een 
belegger worden voor iedere belegger dezelfde kerntaken uitgevoerd maar voor iedere 
belegger moet een andere registratie van de exploitatie worden gevoerd . Ook de niet 
uniforme beheerinstructies, die continu aan veranderingen onderhevig zijn, zorgen 
voor aanpassingsproblemen en hoge investeringen in de automatisering. 

Een VMO merkte op dat beleggers vaak vragen "waarom zitten vastgoedmanagers niet 
op een systeem?" Waarop hij de vraag stelt "Waarom zitten beleggers niet op een 
systeem?" . Ook ervaren VMO's die landelijk opereren of meerdere regio's bedienen 
dat zelfs de diverse accountmanagers en technische opzichters van een enkele 
opdrachtgever steeds maar weer om andere informatie vragen. VMO's stellen zich ook 
wel eens de vraag of bepaalde gewenste informatie toch niet beter door de interne 
ondersteunende afdelingen van de vastgoedbelegger verzorgd dient te worden of zelfs 
behoort te worden verzorgd . Het standpunt dat VMO's vaak teveel specificaties 
zouden leveren wordt niet gedeeld. Men krijgt van diverse partijen en diverse 
werknemers van beleggers juist de vraag tot meer specificaties . 

Als probleem wordt ervaren dat er zeer vele verschillen in de lay-out van de 
maandelijkse huurafrekeningen en budget versus realisatie rapportages tussen beleggers 
zijn . Ook al kennen deze nagenoeg dezelfde posten, heeft iedere individuele belegger 
een eigen lay-out. Ook komt het voor dat de huurafrekeningen met 
bijlagen/specificaties en "budget versus realisatie" rapportages niet met elkaar 
overeenkomen hetgeen voor communicatie-problemen kan leiden tussen de diverse 
werknemers van beleggers en VMO's . Bijvoorbeeld de accountmanagers van VMO's 
communiceren zowel met werknemers van de vastgoedadministratie als het 
portefeuillemanagement en de technische afdelingen van beleggers. Deze afdelingen 
hanteren andere vaak andere termen voor dezelfde begrippen. Men merkt wel op dat 
bij de "budget versus realisatie" rapportages steeds meer beleggers de 
exploitatiebegrippen en de structuur volgens ROZ-IPD vastgoedindex overnemen of 
aan het overnemen zijn. 

Enkele VMO's geven aan dat door de stand van de techniek (de mogelijkheid van 
interfaces van het eigen systeem naar systeem opdrachtgever) coderingen niet zozeer 
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het probleem vormen . Men is echter wel genoodzaakt om ongelofelijk veel begrippen 
in te voeren in de rekeningschema's van de administratie. Ook al liggen sommige 
begrippen wel heel erg dicht bij elkaar. Wat vooral als probleem wordt ervaren is dat 
de niet-eenduidige begrippen, vanuit een financiele optiek opgezet, ervoor zorgen dat 
de output van de diverse financiele rapportages van de diverse beleggers niet met 
elkaar overeenkomen. Bij aanpassingen van de gewenste financiele 
informatievoorziening voor beleggers moet men niet alleen tijd en geld steken in het 
aanpassen ervan in de software-systemen maar ook in de implementatie in de 
organisatie. Door de grote diversiteit aan coderingen en de omschrijvingen is ook de 
kans op fouten bij verwerkingen groot. Hierdoor zijn herstelwerkzaamheden en extra 
communicatie benodigd. 

Een vastgoed managementorganisatie zag vier niveaus van mogelijke 
interpretatieverschillen bij de registratie van de exploitatie: 
• Niveau 1 beleggers versus ROZ/IPD vastgoedindex; 
• Niveau 2 accounVportefeuillemanagers van beleggers versus eigen exploitatie

registratie, medewerkers beleggers onderling; 
• Niveau 3 medewerkers beleggers versus mederwerkers beheerders; 
• Niveau 4 medewerkers beheerders onderling. 

Hoe eenvoudiger een standaard voor financiele exploitatie-begrippen door alle 
niveau 's heen, hoe minder interpretatieverschillen er mogelijk kunnen zijn. Het model 
van de ROZ-IPD vastgoedindex kan ook als leidraad gaan dienen voor het oper2tionele 
vastgoedmanagement mits op een lager niveau ook duidelijke afspraken worden 
gemaakt omtrent definities en de terminologie van opbrengsten en uitgaven. 

Ondanks het feit dat beleggers steeds meer pretenderen dat men geen detail-informatie 
maar tactisch /strategische informatie wil is de gemene deler voor een 1 op 1 relatie 
(vooral bij onderhoud) pas te vinden op een zeer laag detailniveau . Een beheerder 
moet zijn systeem op dit moment inrichten op die belegger die op het laagste niveau 
rapportages wil hebben. 

5.3 Draagv/ak voor standaardisatie 

Vastgoedbeleggers 
Een aantal beleggers zien een cultuurverandering bij hun organisaties en ook in de 
bedrijfstak . Meer transparantie en openheid van zaken en onderling vertrouwen wordt 
gewenst. Echter de cultuur van " Beleggers leggen taken op en verwachten dat deze 
taken naar behoren worden ingevuld " zal niet op korte termijn veranderen. De VMO's 
dienen dit te blijven onderkennen . Een aantal portefeuillemanagers vinden op de eerste 
plaats de onderlinge vergelijkbaarheid van vastgoedbeleggingsresultaten belangrijk . 
Daarna heeft men pas oog voor efficientie-verbetering bij de VMO's. 

Er zijn nog maar enkele beleggers die zich tot een bepaald hoger uitbestedingsniveau 
t.o.v . ongeveer vijf jaar geleden hebben teruggetrokken. Waarbij enkele beleggers dit 
pas sinds enkele jaren doen of zelfs op dit moment terugtrekken tot hun core-business 
"beleggen in vastgoed". Hierdoor is er een dynamische maar onoverzichtelijke 
dienstverleningsmarkt voor vastgoedbeheer ontstaan waar verschillende 
bedrij fsculturen nog hun weg dienen te vinden. Beleggers moeten ook naar deze 
nieuwe rol groeien. Daarnaast conflicteert het uitbesteden, met name van de 
administratieve taken met het liquiditeitsbeheer en het treasury management van de 
belegger. Er zijn echter ook beleggers die zich aan het bezinnen zijn op de vraag of 
men nog meer moet gaan uitbesteden of dat men enkele uitbestede taken weer terug 
binnen de organisatie brengt. 

Enkele beleggers gaven aan dat het besef groeit dat standaardisatie mogelijkheden 
biedt om oneffenheden in de bedrijfstak aan te pakken zonder dat dit de 
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concurrentiepositie schaadt en dat het zowel voor het outsourcings- als het 
insourcingscenario zeer veel voordelen biedt. Voorbeelden van dit groeiende besef zijn 
de eerder genomen initiatieven midden jaren negentig die weliswaar vooralsnog niet 
van de grond zijn gekomen en een zeer belangrijk initiatief namelijk de vastgoedindex. 
Deze is wel duidelijk van de grond gekomen en heeft reeds zijn eigen plaats 
verworven in het vakgebied. Ook de goede ervaringen binnen andere bedrijfstakken: 
logistiek, handel & retail, luchtvaart en verzekeringswezen werden als voorbeelden 
aangehaald. Waarom zou dit in de bedrijfstak die zich met vastgoed bezig houd niet 
mogelijk kunnen zijn? 

Vastgoedmanagement-organisaties 
In voorgaande jaren was het ondenkbaar dat partijen, beleggers en VMO's, met elkaar 
aan tafel zaten om over samenwerking op het gebied van bepaalde processen te 
praten . Het gezamenlijk overleg tussen enkele vastgoedbeleggers en 
vastgoedmanagementorganisaties voorafgaand aan dit onderzoek wordt daarom gezien 
als een cultuurdoorbraak. Men blijft realistisch dat niet een, twee, drie het een en 
ander zal veranderen. Dit onderzoek wordt gezien als een eerste stap richting 
standaardisatie voor meerdere gegevensverwerkende processen. 

De VMO's hebben door een toenemende informatie-vraag van beleggerszijde hun 
systemen de laatste jaren ingrijpend moeten wijzigen. Men is zich ervan bewust dat 
wijzigingen en aanpassingen ten alle tijden door zullen gaan ook nadat beleggers 
overstag gaan naar een mogelijke standaard. Een standaard op een zeer 
arbeidsintensief deel van de gegevensverwerkende processen (de financiele 
administratie) maakt besparingen mogelijk op investeringen in informatie-systemen en 
administratieve systemen . 

Ondanks dat de vastgoedmanagementorganisaties elkaar onderling natuurlijk wel 
blijven beconcurreren geven de ge'lnterviewde VMO's het volgende duidelijk aan . Men 
ziet mogelijkheden om gezamenlijk op de ondersteunende processen te besparen 
zonder dat deze de individuele concurrentiepositie en de concurrentiepositie van de 
belegger hoeft te schaden. De mening wordt gedeeld dat men er bij gebaat is dat de 
gehele bedrijfstak zich meer kan en gaat professionaliseren. 

Voor en nadelen standaardisatie 
In onderstaande tabel worden voordelen en nadelen weergegeven die door twee of 
meer beleggers en twee of meer VMO's werden genoemd . 

Tabel 5.1 : Voor- en nadelen 
Voordelen be/eggers VMO 's 

Door standaardisatie worden schaalvoordelen benut, mogelijke initiele kosten en op x x 
termijn aanpassingskosten van de informatie c.q. administratiesystemen zijn dan niet 
meer individueel. Op dit moment tors! men nog zware investeringen in 
automatisering uit het nabije verleden met zich mee. 
Ook wordt verwacht dat de operationele efficiency en kwaliteit van beide partijen x x 
zal gaan toenemen . 
Standaardisatie kan tot betere communicatie, transparantie en verge Ii jkbaarheid x x 
(benchmarking) van het vastgoedbeheerproces leiden . 
Het principe van "Maatwerk" kan zich gaan richten op de specifieke invulling van x 
het door de opdrachtgever geformu leerde be le id en de daarop gebaseerde 
activ iteiten en niet op de invulling van de registratie van de activiteiten . De 
verandering in de aansturing kan zich richten van taakgericht naar resultaatgericht. 
De vastgoedmanager kan zich beter richten op zijn adviestaak en de huurder als de 
asset. 
(Financiele) rapportages worden beter leesbaar en communiceerbaar . x x 
Vastgoed man agementorgan isaties zullen op termijn een beter "countervailing x 
power" kunnen ontwikkelen. 

Na de/en 
Er worden geen mogelijke nadelen onderkend. x x 
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5.4 Ontwikkelen van standaardisatie 

Beleggers 
lnformatiesystemen en administratieve systemen zijn vooral bedoeld voor de interactie 
tussen mensen, van persoon tot persoon en niet van computer tot computers. 

Er zijn verschillende ambitieniveau's ten aanzien van standaardisatie te onderkennen. 
Deze bestaan volgordelijk uit: 
1. inhoud; 
2. output (lay-out); 
3. procedures; 
4. technische implementatie. 

Het eerste ambitieniveau is de inhoudelijke kant van gegevensverwerking bestaande uit 
eenduidige begrippen en de definiering ervan. We kunnen de inhoudelijke kant van 
standaardisatie van vastgoedexploitatieregistratie als een soort boom te zien waarbij de 
stam met de hoofdtakken voornamelijk uit de performancebepalende exploitatieposten 
dient te bestaan. Enkele beleggers zeggen duidelijk niet ge'lnteresseerd te zijn in het 
detailniveau . Hun ervaringen met Angelsaksische cultuur dragen hieraan bij . 
Amerikanen zijn zeer ge'lnteresseerd in statistieken op detailniveau . Daar kent men dan 
ook het gezegde "You have Lies, Damned Lies & Statistics". Europeanen kijken meer 
met een helikopterview. Het is dus de vraag tot op welk detailniveau je de 
administratie moet inrichten . 

Boekhoudkunde is van oorsprong het gecomprimeerd weergeven van operationele 
gegevens en wordt dus mede bepaald door de mate van uitbesteding. De vraag is dus 
op welk niveau kan men uniformeren en welke gecomprimeerde exploitatie-posten 
zijn dit dan . Dit betekent dat in eerste instantie beleggers toch vanuit een top-down 
benadering uniforme begrippen moeten overeenkomen. 

Een deelnemer van de ROZ-IPD vertelde dat bij de opzet van de vastgoedindex er een 
duidelijk gebrek aan definiering en uniformiteit was . Ten behoeve van de "operating 
cost" en "expenditures" moesten er "knopen worden door gehakt" bij de opzet van de 
structuur en definities van de verschillende posten . Men wilde ook niks voorschrijven, 
dwingen om zo de komst van de vastgoedindex te kunnen versnellen. De 
deelnemersgroep wist dat niet iedere deelnemer direct binnen de opgezette definiering 
de gegevens zou kunnen aanleveren . Men ging en gaat er vanuit dat na verloop van 
tijd een kwaliteitsslag wordt gemaakt. De accountantsverklaring ten behoeve van 
gegevens naar ROZ/IPD is een accountantsmededeling. Deze is beperkter dan een 
financiele accountantsverklaring. In de Nederlandse taal is het begrip "richtlijnen" zelf 
voor meerder interpretaties mogelijk. In de Engelse taal kent men "di rectives" en 
"guidelines" waarbij zaken die binnen de eerste worden beschreven zwaarder wegen 
dan bij de tweede die bij de vastgoedindex wordt gehanteerd . Men accepteert 
marginale verschrijvingen omdat de index niet is opgelegd . De visie is wel dat in de 
nabije toekomst zullen deelnemers de benodigde kwaliteitsslagen maken . Dit geldt 
zeer zeker ook ten behoeve van het ingevoerde "Accrual Principle" in plaats van 
meten op kasbasis. 

De volgende critische succesfactoren werden in de interviews duidelijk genoemd: 
1. Beleggers dienen intern hun medewerkers ervan te overtuigen dat gezamenlijke 

standaardmodellen bij exploitatie-administratie uiteindelijk beter en meer 
waardevol zijn dan individuele modellen. 

2. De standaard moet wel aansluiten op informatiebehoefte van de individuele 
vastgoedbelegger. Daarom dienen in de eerste standaardisatieronde voornamelijk 
de exploitatieposten te worden opgenomen die impact hebben op de performance 
waarbij een zekere aansluiting bij de ROZ-IPD vastgoedindex moet worden 
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gezocht. De posten dienen dus niet op detailniveau (tot op de spijker) te worden 
gespecificeerd. 

3. De grotere beleggers dienen zeker als eerste overstag te gaan naar de nieuwe 
standaard. De vastgoedbeleggingsafdelingen dienen daarbij dan ook de hogere 
directielaag van de pensioenfondsen te overtuigen. 

4. Basisgegevens kunnen uiteindelijk pas tot informatie leiden wanneer deze helder 
en eenduidig geformuleerd zijn . "Dat is het en dat is het niet" zou al een hele grote 
verbetering zijn. Het begrip met korte duidelijke definitie moet het karakter van de 
post aangeven. 

5. Het aggregatieniveau kan verschillend zijn door mate van uitbesteding en visie 
welke posten de performance be'invloeden . Beleggers moeten daarom vanuit de 
standaard hun gewenste financiele rapportages modulair kunnen opbouwen . Op 
deze wijze kunnen beleggers zo zelf hun eigen keuze maken en hun verschillende 
financiele rapportages samenstellen. 

Vastgoedmanagementorganisaties 
Enkele beheerders nemen de ROZ-begrippen ook op in het grootboekrekeningschema. 
Omdat men een duidelijke tendens ziet dat vastgoedbeleggers hun administratie steeds 
meer gaan inrichten volgens de structuur en de begrippen van de ROZ-IPD. Men merkt 
op dat enkele portefeuillemanagers van diverse vastgoedbeleggers voortaan in10rmatie 
vragen op een hoger aggregatieniveau dan voorheen. 

De volgende critische succesfactoren werden door VMO's genoemd: 
1. De ge'interviewde vastgoedmanagers noemden ook de eerste drie succesfactoren 

die vastgoedbeleggers noemden (voorgaand kopje beschreven) op ten behc,.eve van 
de standaard en voegden vanzelfsprekend het aansluiten op interne 
informatiebehoefte van de medewerkers van de VMO eraan toe. 

2. Zoeken naar een mogelijke standaard betekent in de ogen van beheerders toch dat 
de belegger, die het laagste aggregatieniveau vraagt, de standaard bepaalt als 
beleggers de huidige eigen grootboekrekeningen en subrekeningen willen blijven 
handhaven . De subrekeningen met hun begrippen en coderingen zijn in het 
verleden in de meeste gevallen bepaald door de individuele technische opzichters 
en door de portefeuillemanagers. Het loslaten van deze historie is waarschijnlijk 
een probleem maar wel een vereiste. 

Uitgangspunten standaard financieel management rapportage 
Bij het opzetten van een specifiek standaardmodel financieel managementrapportage 
moet volgens beleggers en VMO's gekeken worden naar: 
• lndelingen : planbare versus niet planbare exploitatieposten en te be'invloeden 

versus niet te be'invloeden exploitatieposten; 
• Karakter van de exploitatiepost, bijvoorbeeld een investering of kostenpost, vast of 

variabel. 
• Aansluiten op interne informatiebehoefte van zowel belegger als beheerder, de 

exploitatieposten op een lager niveau moeten logisch kunnen worden aangehaakt 
aan de boom; 

• Een logische opbouw, en bij 1 e standaardisatieronde zo beknopt mogelijk waarbij 
posten die be'invloedbaar zijn en wezenlijk invloed op de performance hebben 
voorop staan. 

Harald Hoeben, TUE juni 1998 Pagina 5-41 



Draagvlak en voorwaarden uniformering Pagina 5-42 

5.5 Duide/ijke verschil/en in visie 

De volgende verschillen ten aanzien van standaardisatie zijn door de onderzoeker 
duidelijk herkend: 
• Op de vraag of standaardisatie integraal en dwingend dient te worden opgelegd 

zijn de VMO's en beleggers het nog niet eens. De VMO's zijn de mening 
"dwingend opleggen" wel toegedaan terwijl beleggers zeggen dit nooit te 
accepteren. De ROZ-IPD is ook niet dwingend opgelegd maar wel van harte 
aanbevolen en het model is vervolgens op vrijwillige basis nagevolgd. 

• Bij het ontwikkelen van een standaardisatie kijken de portefeuillemanagers van de 
beleggers vooral van het oogpunt dat men de eigen positie ten opz ichte van de 
ander moet kunnen bepalen en inzicht moet kunnen krijgen op de processen bij de 
VMO's. De vastgoedmanagementorganisaties zijn primair ge'interesseerd in de 
mogelijke besparingen door vereenvoudiging van het administratieve takenpakket. 

• Door een aantal medewerkers van administratieve afdelingen van beleggers wordt 
de visie van verdere besparingen en verbetering van de efficientie wel gedeeld 
maar men zegt ook hier intern nog enigszins verdeeld te zijn. 

• De ge'interviewde vastgoedbeleggers geven aan niet ge'interesseerd te zijn in het 
detailniveau. Dit laatste wordt echter toch vaak door de VMO's ervaren. De 
VMO's hebben ook ervaringen met het feit dat verschillende medewerkers .ian een 
zelfde belegger informatie over identieke taken op een andere wijze willen hebben 
aangeleverd. 
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De beschrijving van het voorstel voor een standaard financiele management 
rapportage, een uniform rubriceringsmodel van financiele exploitatiebegrippen, 
gebeurt aan de hand een "basisrubriek"-indeling". Deze is als volgt opgebouwd uit de 
volgende basisrubrieken: operationele opbrengsten, operationele uitgaven (kosten) en 
secundaire opbrengsten/u itgaven . 

Een aantal gangbare benamingen, in de huidige praktijk, voor de financiele 
managementrapportage zijn: budget versus realisatie, budgetnacalculatie, winst & 
verliesrekening, kwartaalrapportage. Het voorstel komt voort uit literatuuronderzoek, 
interviews en analyse van de door diverse beleggers en VMO's ter beschikking gestelde 
gegevens. 

In deze inleidende paragraaf zal eerst het interpretatieconcept voor de keuze van het 
niveau van de standaard worden beschreven. Daarna wordt in paragraaf 6.2 de 
"theoretische" basisrubrieken "Niveau O" van het model beschreven. In paragraaf 6.3 
worden de rubrieken op "Niveau 1 en 2" van het model beschreven . In deze paragraaf 
worden de bestaande modellen "annual file 5" van de ROZ/IPD vastgoedindex en het 
model "Van der Swaluw" beoordeeld waarna het beoogde model kort wordt 
weergegeven . In de paragrafen 6.4 t/m 6.6 wordt dit beoogde model verder u1tgewerkt 
en worden de hoofdrubrieken en eventuele subrubrieken (begrippen) gedefinieerd. 
Daarna warden in paragraaf 6. 7 een aantal aanvullende kenmerken op de rubrieken 
(belast/onbelast, vastgoedcategorieen, fysiek/techn ische elementen) beschreven. In 
paragraaf 6.8 vindt u een korte evaluatie van dit hoofdstuk. Bij de paragrafen 6.4 t/m 
6. 7 zijn totaaloverzichten van de diverse rubrieken opgenomen in een viertal 
uitklappagina's. In bijlage 6 vindt u de analyse van de praktijkmodellen van de diverse 
vastgoedbeleggers versus het ROZ-IPD model. In de beschrijvingen van de begrippen 
in dit hoofdstuk wordt deze analyse daar waar nodig aangehaald . 

Rubrieken en kenmerken 
Onder rubrieken wordt in dit onderzoek de begrippen van de financiele posten 
(budgetposten) verstaan die als een bepaalde hoofd- of subcategorieen warden gezien. 
Een kenmerk wordt gezien als een onderscheidende hoedanigheid, een specificatie, 
die aan rubrieken kan warden gegeven. Een kenmerk kan dus aan meerdere rubrieken 
warden gekoppeld . Een beschrijving van deze kenmerken vindt u in paragraaf 6.7. 

Rubriek 
Onderhoud 
Upgrading 
Bi j-i nvesteri ng 

Kenmerk f 
Gevel 
Gevel 
Gevel 

Gebruikte symbolen en hierarchie rubricering 
De definiering van het model wordt weergegeven aan de hand van basisrubrieken, 
hoofdrubrieken en subrubrieken. De basisrubrieken, uitgelegd in paragraaf 6.2, zijn de 
paragrafen 6.4 t/m 6.6. Binnen deze paragrafen warden de hoofdrubrieken en 
subrubrieken van het voorstel gedefinieerd. De definities van de hoofdrubrieken op 
"niveau 111 voor het standaardmodel "Financiele Managementrapportage" warden met 
een pijltje ~, cursief en vet aangegeven. De rubrieken op "niveau 2" warden met een 
puntje • en vet aangegeven. De overige sub-rubrieken op lagere niveau's worden 
alleen vet aangegeven en worden beschreven binnen een rubriek op niveau 2. 
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Conceptuee/ model keuze niveau standaard financiele managementrapportage 
Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat een uitgangspunt voor de standaard is 
dat beleggers zelf kunnen beslissen op welk niveau men de registratie wil hebben 
gerubriceerd . Afbeelding 6.1 geeft u hiervan een beeld. Het model heeft drie 
hoofdtakken, de basisrubrieken. De verdere vertakking is willekeurig opgezet en dient 
dus alleen als beeldvorming. De niveaus in de afbeelding zijn de 
standaardisatiestappen die men kan nemen . De beleggers moeten zelf aangeven tot op 
welk niveau men een gezamenlijke standaard wil gaan afspreken. Het gedeelte links 
van de dikke oranje stippellijn stelt de mate van rubricering voor die een individuele 
belegger "X" wenst. De beleggers kunnen vanuit de standaard hun gewenste 
rapportage modulair opbouwen . Men kan zo zelf individuele keuze maken en de 
verschillende financiele rapportages samenstellen die men zelf wil hanteren . 

Het voorstel is wel om korte termijn overeenstemming te bereiken tot een 
standaardisatie op niveau 2, de blauwe bolletjeslijn . Dit niveau komt overeen met het 
niveau van het model inputformulier "annual file 5" van de ROZ-IPD vastgoedindex 
(bijlage 6.1 ). In paragraaf 6.3 wordt het model van de ROZ-IPD in tabel 6.2 
weergegeven . Het concept geeft ook de mogelijkheid tot overeenstemming per 
hoofdgroep op een lager niveau bij een specifieke hoofdrubriek. Als voorbeeld wordt 
dit aangegeven door de paarse bolletjeslijn. 

Afbeelding 6.1: conceptueel model keuze niveau voor standaardisatie 

Een m ogelijk te kiezen standaardi~atiestap 

1° standaardisatiestap 

Operationele 

Opbrengsten 

Operationele 
Uitgaven 

Voorbeeld van 
het niveau van 
rapportage die 
een individuele 
be/egger wenst. 

Basisrubrieken 
Niveau 0 (primair/secundair) 
Rendement = Opbrengsten/lnvestering 
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hoofdrubrieken 
niveau 1 niveau 2 

•: 

5 en verder-7 
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6.2 Niveau 0: Basisrubricering 

Het geld heeft in de maatschappij drie functies: ruilmiddel, rekenmiddel en 
oppotmiddel. Als ruilmiddel dient het geld om de stroom van goederen en diensten 
tussen bedrijven en hun omgeving te verrekenen. Aldus ontstaat een geldstroom die de 
voorraad liquiditeiten (kas, bank, giro) in het bedrijf voortdurend doet veranderen. Om 
praktische redenen onderscheiden we de geldstroom in [BLOX 97]: 

T b I 6 1 a e : pnma1re en secun d . a1re ge Id st room 
A: Primaire of operationele • Ontvangsten wegens geleverde goederen en diensten; 
ge/dstroom • Ontvangsten wegens verstrekte overheidssteun, subsidie; 

• Uitgaven wegens verworven goederen en diensten ; 

• Uitgaven wegens belastingen . 
B: Secundaire o f financiele Is nodig om de primaire geldstroom op gang te brengen , te financieren . 
geldstroom • Ontvangsten wegens overdracht van vermogen ; 

• (Geld als rekenmidde/: waardering kapitaa/ = nog niet ontvangen, 
ins chatting mogeli jke ontvangsten); 

• Uitgaven wegens aflossing van leenvermogen rente en dividenden . 

Cashflow 
Onder cashflow wordt verstaan: nettowinst plus afschrijvingen. Het is dat deel van de 
geldstroom dat het bedrijf niet onmiddellijk verlaat. Deze geldstroom bestaat bij het 
beleggen in vastgoed alleen uit de nettowinst. In het financiele denken bij het 
productie- en beleggingsmiddel vastgoed wordt er om twee redenen namenlijk niet 
(administratief) afgeschreven. De eerste is dat er bij grond, een belangrijk onderdeel 
van de waarde, geen sprake is van degradatie van het prestatieniveau of afnJme van 
de functionele gebruikswaarde. De tweede is ingegeven door de ROZ/IPD
vastgoedindex. Bij de methode van rapportage van de waardering voor de ROZ/IPD
vastgoedindex wordt eveneens niet afgeschreven, omdat uitgegaan wordt van de 
waarde-ontwikkeling van het object, waarbij de veroudering verdisconteerd geacht 
wordt. 

De invalshoek waar vanuit gekeken wordt is dus vastgoed als beleggingsmiddel en niet 
vastgoed als gebruiksmiddel c.q . duurzaam productiemiddel zoals een 
eigenaar/gebruiker er naar dient te kijken . De hoogte van de reguliere cashflow van 
een vastgoedobject wordt dus feitelijk alleen bepaald door de operationele geldstroom, 
de netto-exploitatieopbrengst, Deze wordt in de praktijk vaak de netto-huuropbrengst 
genoemd. lncidenteel kunnen secundaire cashflows bijvoorbeeld verkoop van het 
vastgoed de cashflow natuurlijk wel be'invloeden. Deze cashflows hebben ook direct 
effect op de kapitaalswaarde. Duurzame activa wordt verruild voor vlottende activa 
namenlijk liquide middelen . 

Uitgaande van het voorgaande komen we tot de basisuitsplitsing van opbrengsten en 
uitgaven bij de exploitatie van vastgoed. Als onderdeel van de uitsplitsing op niveau 0 
worden de volgende basisrubrieken opgenomen in tabel 6.2. 

bl Ta e 6.2: b asisru b. k I . ne en exp 01tat1e vastgoe d 
(Primaire) operationele De huur en overige opbrengsten niet zijnde 
opbrengsten/ontvangsten verkoopopbrengsten 
(Pri mai re) operationele uitgaven De reguliere lasten die bij de exploitatie van vastgoed 

voorkomen, bijvoorbeeld de vaste lasten , onderhoud, 
beheerkosten, overige kosten en BTW. 

Secundaire opbrengsten/ontvangsten De verkoopopbrengsten/desi nvesteri ngen en nieuw-
bouwrente 

Secundaire uitgaven De bij -i nvesteringen bijvoorbeeld aankoop/renovatie/ 
afkoop erfpacht 
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6.3 Niveau 1+2 Hoofdrubricering model financiele managementrapportage 

In deze paragraaf worden het rubriceringsmodel van de ROZ/IPD vastgoedindex en het 
model Van der Swaluw in onderstaande tabel weergegeven en twee eigen opgestelde 
voorstellen voor het standaardmodel in hoofdlijnen beschreven. Deze paragraaf geeft u 
zo een concreet beeld van wat onder het model voor de financiele 
managementrapportage wordt verstaan . In deze paragraaf worden de twee uit 
literatuuronderzoek verkregen modellen summier bekritiseerd waarna twee voorstellen 
voor een beoogde "standaardmodel financiele managementrapportage" worden 
gegeven . 

T b I 6 3 G a e epu d 1ceer e ru ncenngsmo d II e en n1veau 1 ( t ) 2 ve + 
ROZ/IPD-vastgoedindex 1995 Van der Swaluw 1994 
Annual file S(bijlage 6.1) (rapport Van der Swaluw 94 biz 13 + 16, bijlagen) 

+ Theoretische bruto huuropbrengst + Huurinkomsten 
- Financiele leegstand + Service + stookkosten (voorschotten ) 

wordt aan huurder doorberekend 
- Huurvrije periode + Overige inkomsten 
+ Bruto huuropbrengsten - Markthuur leegstand 
+ Overige inkomen en subsidies - Huurvrije perioden 

- Oninbare huren 
T otaal opbrem:sten lnkomsten 
- Belasting OZB - Onroerende zaakbelasting 
- Overige belastingen - OveriRe belastinRen 
- Erfpachtcanons - frfpachtcanon 
- Verzekeringen - Verzekeringen 
- Subtotaal vaste kosten 
- Object beheer - Onderhoud dagelijks 

- Period iek Onderhoud 
- lnstandhoudinglonderhoud - Subtotaal onderhoud 
- Huurdersmutaties - Externe beheerkosten 
- Verhuurcourtage/marketing - Verhuurkosten & marketing 
- Verhuurkostenlhuurdersmutaties - Beheer + verhuurkosten 
- Servicekosten eigen rekening - N iet terugvorderbare service 
- Oninbare huren - N iet terugvorderbare btw 
- Niet verrekenbare btw - Overige kosten 
- Overige kosten 
- Subtotaal overige kosten - Subtotaal overige kosten 
Totaa/ exp/oitatie-kosten T otaal eiRenaarskosten 
Netto opbrengstenlresu/taat Netto opbrengstenlresultaat eigenaar 
Indirect resultaat Totaal huurderskosten ( service-afrekening) 

Model van der Swaluw 
Ten aanzien van het model Van der Swaluw wordt in dit onderzoek het model beperkt 
tot het eigenaarsdeel van de exploitatie. De "(voorschotten) service + stookkosten" en 
de "totaal huurderskosten (afrekening servicekosten) " worden in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten •. Dit is dan ook het belangrijkste verschil met het model van de 
ROZ-IPD vastgoedindex. 

Deze rubrieken dienen natuurlijk wet in het standaard administratief model '1wurafrekening " te warden 
gedefinieerd. In het aanvullend onderzoek van de nieuwe werkgroep zal hier meer aandacht aan warden gegeven. 
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Model ROZ-IPD vastgoedindex "annual file 5 11 

Uit de analyse (zie bijlage 6.3) blijkt dat er naast veel overeenkomsten toch een groot 
aantal verschillen tussen het ROZ-IPD vastgoedindex model /1 de annual file 5" en de 
praktijkmodellen van diverse vastgoedbeleggers bestaan. De belangrijkste verschillen 
hebben betrekking op de positie van de post "oninbare huren", de inhoud van de 
posten "servicekosten eigen rekening" , "onderhoud", "huurdersmutaties" (investering) 
en de post "btw niet-verrekenbaar". Bij de beschrijving van de definitievoorstellen 
zullen deze verschillen nader worden beschreven. In de analyse is ook geconstateerd 
dat enkele beleggers over zijn gegaan of overgaan op het ROZ-IPD model. 

Voorstel 1 standaardmodel 
Niet alleen de geconstateerde verschillen van het ROZ-IPD model met de praktijk 
zorgen voor aanpassingen maar ook een aantal theoretische overwegingen zijn 
meegenomen voor de opzet van twee voorstellen voor het standaardmodel "financiele 
managementrapportage" . Deze overwegingen warden in de nadere uitwerking 
(paragrafen 6.4, 6.5, 6.6) van het model beschreven. In onderstaande tabel vindt u 
voorstel 1 voor het model. Dit voorstel is de eerste standaardisatiestap zoals die 
geschetst is in het conceptueel model in afbeelding 6.1. 

Tabel 6.4: voorstel 1 model hoofdrubricenng 
' ''5.t{)u~~a~'dli:rQ.de/ r inandf5te 'maTJag~fifent~ifr>i:>f>.'r!t . .. ,,,, '""""'= 

Code Niveau 1 code Niveau 2 
A1 
A2 

A3 

A4 

AS 
A6 

A 

81 

82 

83 

84 

8 

c 
C1 

C2 

C3 

+ Theoretische (ver )huur oobrengst 
- verhuurverlies 

+ gecorrigeerde theoretische 
( ver )huuropbrengsten 
- huurbetalingsverlies 

+ werkelijke huuropbrengst 
+ Overixe opbremlsten en subsidies 

+ Totaal ooerationele opbren1tsten 

- vaste fasten 

- fysiekltechnische kwaliteitszorg 

- uitbestede beheerkosten 

- overixe kosten 

- Totaal ooerationele uitgaven 
+ Netto opbrenxstenlresultaat 

Secundaire onhrenxstenluitga.ven 
8ij-ldesinvestering 

Overige geactiveerde 
Opbrengstenluitgaven 
Waarde-ontwikkeling 
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A 11 Theoretische bruto huuropbrengst 
A21 Financiele leegstand 
A22 Huurvrije periode 
A31 Bruto huuropbrengsten 

A41 Oninbare huren/afgeboekte huren/afgeboekte 
huurdebiteuren 

A61 Overige opbrengsten en subsidies 

A T otaal exploitatie opbrengsten 

Bl 1 Belasting OZB 
Bl 2 Overige belastingen 
Bl 3 Erfpachtcanons 
Bl 4 Verzekeringen 
B21 lnstandhouding 
B22 Upgrading 
B31 Verhuurkosten 
B32 Huurdersmarketing 
B33 Management & advieskosten 
B41 Overige kosten excl. N iet verr. BTW 
B42 Niet verrekenbare BTW 

Tot<iafexplottatie uitgaven 
Netto opbrengstenlresultaat 

Cl 1 - Bij-investering 
Cl 2 + Desinvestering 
C21 + Overige geactiveerde opbrengsten 
C22 -!+ Overige geactiveerde uitgaven 
C31 Waarde primo 
C32 -!+ Herwaardering 
C33 Waarde ultimo 
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Voorstel 2 standaard (internationaa/) model 
Het tweede voorstel voor een standaardmodel verschilt alleen door de positie van de 
hoofdrubriek "vaste lasten" en de post "niet verrekenbare btw" van tabel 6.4 . De 
rubriek vaste lasten wordt in dit tweede model als B4 opgenomen waarbij de 
(gemeentelijke) belastingen in een aparte hoofdrubriek BS worden opgenomen . De 
post "niet verrekenbare btw" wordt als een aparte post B6 wordt opgenomen . De 
hoofdredenering voor deze wijziging volgt uit het feit van de Europese eenwording en 
de Euro™. Dit model kan worden gebruikt voor een Europese vastgoedindex. 
Vergelijking van het fiscale stelsel voor onroerend goed van de diverse deelnemende 
landen wordt dan eenvoudig mogelijk. 

De codering van de rubrieken op niveau 2 wordt voor de verdere beschrijving ervan 
in dit hoofdstuk gelijk gehouden met de codering van voorstel 1. 

Tb 16 5 a e : voorste 12 : aanpassing ru ncenng voorste I 1 (alleen de wi jzigingen zijn opgenomen) 

Standaardmodel financiele managementrapportage 
Code Niveau 1 code Niveau 2 
83 - overige kosten excl. niet verr . BTW B41 Overige kosten bijv . kosten leegstand , 

biidrage VVE, etc. 

84 - v.iste l.isten excl. Bel.istinxen B13 Erfpachtcanons 
B14 Verzekeri n gen 

85 - Bel.istingen Bl 1 Bel.isting OZB 
B12 Overige bel.istingen 

86 - Niet verrekenb.ire BTW B42 

Vo/gorde beschrijving van de rubricering 
In de navolgende paragrafen worden achtereenvolgens de rubrieken/begrippen van 
voorstel 1 aan de hand van de volgende basisrubrieken beschreven : 
1. A operationele opbrengsten (teller, paragraaf 5.4); 
2. C secundaire opbrengsten/uitgaven (noemer, paragraaf 5.5); 
3. B operationele kosten (teller, paragraaf 5. 6). 

Ad2 ) De reden dat de secundaire opbrengsten/uitgaven voor de operationele kosten 
worden beschreven is de volgende. Uit de analyse en interviews bleek dat het 
vraagstuk, dat vaak uitgaven zowel kunnen worden beschouwd als een investering of 
als een operationele kostenpost, een probleem vormt voor verdere uniformering. Voor 
een logische opbouw van het verhaal is gekozen om eerst uit te leggen wat onder een 
(bij-) investering wordt verstaan. 
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6.4 Operationele opbrengsten 

Onderstaand vindt u de opzet van de rubriceringsstructuur op niveau 1 voor de 
operationele opbrengsten van het model. Onder operationele opbrengsten worden n iet 
de verkoopopbrengsten van vastgoedobjecten verstaan. Het onderstaande model kunt 
u zien als een theoretisch model. De begrippen op niveau 2 zijn de beoogde te 
standaardiseren begrippen voor dit operationele opbrengstengedeelte van het 
standaardmodel financiele managementrapportage. 

De hoofdlijn van het theoretische model operationele opbrengsten kent de volgende 
redenering. Er zijn twee mogelijkheden om op de theoretisch mogelijke huuropbrengst 
te verliezen. Deze zijn het verhuurverlies en het huurbetalingsverlies. De eerste is 
afhankelijk van de marktsituatie en het be"invloeden van de positie van het vastgoed in 
de markt door de verhuurafdelingen. De tweede vloeit voort uit het betalingsgedrag 
van de zittende huurders en het risico dat huurders niet betalen. Een uitgebreide 
redenering, waarom het huurbetalingsverlies niet als een kostenpost (B) is opgenomen, 
vindt u bij het begrip afgeboekte huren (A41 ). 

Het resultaat (theoretisch gezien vanuit de aanvangshuur, dus los van eventuele 
indexatie) van de verhuurafdeling van een vastgoedmanagementorganisatie kunnen we 
zien als de gecorrigeerde theoretische huuropbrengst (A 1-A2) die men realiseert. De 
target is dus een zo optimaal mogelijke theoretische (ver)huuropbrengst. De afdeling 
incasso moet zorgen dat de werkelijke huuropbrengsten en overige opbrengsten (op 
tijd) binnen zullen komen. De target van deze afdeling is dus de werkelijke 
verhuuropbrengst (A3). 

Afbeelding 6.2: model Niveau 1 Operationele Opbrengsten 

A 1 Theoretische (ver)huuropbrengst lopend ;aar + 

A2 Verhuurverlies (= marktverlies) 
Target verhuurafd. 

A3 Cecorrigeerde theoretische (ver)huuropbrengst /opend ;aar + 

A4 Huurbetalingsverlies (= afgeboekt) Target incasso-afd. 

AS Werkelijke huuropbrengst /opend jaar + 

A6 Overige opbrengsten + 

A totaal werkelijke opbrengsten binnen gekomen in het /opende jaar 

In de uitklappagina 1 van deze paragraaf wordt een totaaloverzicht van de rubrieken 
operationele opbrengsten weergegeven . In dit overzicht zijn niet de kenmerken 
belast/onbelast (B) en vastgoedcategorieen (V) meegenomen . Deze worden beschreven 
in paragraaf 6. 7 en weergegeven in de uitklappagina 4. 

~ Theoretische verhuuropbrengst tlm werkelijke verhuuropbrengst 
(A 1 tlm A3) 

Het voorstel is om alleen de theoretische en werkelijke opbrengsten behaald in het 
lopende jaar op te nemen onder de posten A 1 tot en met A3. Huuropbrengsten zoals 
huurcorrecties (verlate indexeringen etc.) en ontvangen huurvorderingen uit 
voorgaande jaren worden als overige opbrengsten (A6) gezien. 
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Onder verhuurverlies wordt de financie/e /eegstand (A21) en de huurkorting (A22) 
verstaan. Met de gecorrigeerde (ver)huuropbrengst wordt het veelal in de praktijk 
gebruikte begrip bruto huuropbrengst (A31) bedoeld. 

De post huurbetalingsverlies omvat de in het desbetreffende kalenderjaar afgeboekte 
huren c.q. debiteuren (= oninbare huren) (A41). De reden voor deze wijziging ten 
opzichte van het model van de ROZ-IPD vindt u bij de definiering van de post 
afgeboekte huren (A41). 

• Theoretische Bruto Huur tlm bruto huuropbrengst (A 11 tlm A31) 
Het voorstel is om de nu geldende definities van de ROZ-IPD te handhaven voor de 
posten: theoretische bruto huuropbrengst (A 11), financiele leegstand (A21) en 
huurkorting (A22). Uit de analyse bleek dat er geen inhoudelijke verschillen tussen 
beleggers over deze posten te bestaan. 

Ook was er een zekere mate van uniformiteit bij het begrip bruto huuropbrengst 
(A31) met uitzondering van het feit dat door een enkele belegger zichtbaar 
huurcorrecties uit voorgaande jaar bij de bruto huuropbrengst van het bedoelde 
kalenderjaar wordt geboekt. Deze post is nu nog niet apart in de annual file 5 van de 
ROZ-IPD opgenomen. Het voorstel is om de in het betreffende jaar ontvangen 
huurcorrecties uit voorgaande jaren (A611) op te nemen onder de post overige 
opbrengsten (A6). 

De in de praktijk gehanteerde benamingen voor de posten A 11 t/m A31 zijn echter wel 
zeer verschillend in de diverse managementrapportages en de huurafrekeningen (zie 
bijlage 6.1 ). Bijvoorbeeld het begrip theoretische bruto huuropbrengst kende ook de 
benaming "te innen huur" in een rapportage van een belegger. Het karakter van deze 
laatste benaming neigt meer naar de (gecorrigeerde) bruto huuropbrengst. 

• Afgeboekte huren (A41) 
Het voorstel is om de post oninbare huren opgenomen in de annual file 5 van de ROZ
IPD vastgoedindex anders te benoemen, te verplaatsen en te definieren. Voorstellen 
voor de benaming zijn "afgeboekte huren" of "afgeboekte huurdebiteuren". Gezien het 
karakter van "huurverlies" en "huurderving" van deze post is het beter om deze bij de 
opbrengsten onder te brengen . De redenering hierachter is: Er wordt eenvoudigweg 
geen geld onvermijdelijk of bereidwillig uitgegeven, men krijgt alleen de betaling niet 
binnen en loopt dus inkomsten mis. 

Huurderving is het totaal aan vorderingen op zittende dan we/ vertrokken huurder(s) 
van het object ten gevolge van · in het betreffende boekjaar opgebouwde 
huurachterstand, alsmede de fasten a/s gevo/g van de afboeking van vorderingen uit 
dat boekjaar en (eventue/e) voorgaande boekjaren voor zover het de kostencomponent 
huurachterstand betreft [KEERIS 97b). Er is dus een verschil tussen huurderving en 
betalingsachterstand. In dit laatste begrip wordt verstaan de debiteuren die te laat met 
hun betaling zijn maar naar verwachting wel zullen betalen. 

Welke huurderving moet nu ten laste van het resultaat in een bepaalde periode warden 
gebracht? Het principevoorstel is : De huurvordering waarvan vastgoedmanagers 
vo/gens eigen inzicht met zeer grate mate van zekerheid kunnen zeggen dat deze niet 
meer binnen zal komen. 

Deze huurvordering dient als zodanig herkenbaar te warden gemaakt. Dit kan men 
doen door deze af te boeken . Het afboeken van huurachterstand kan als een transactie 
warden gezien . Door het afboeken wordt de tijdelijkheid van de huurachterstand 
(waarschijnlijke) werkelijkheid waardoor deze (enige) invloed heeft op de 
performance. De exploitatiepost krijgt daarom de omschrijving afgeboekte huren. 
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Evaluatie analyse begrip oninbarelafgeboekte huren 
In de praktijk wordt onder huurderving vaak ook leegstand en huurkorting verstaan . 
Ook om deze reden zijn op niveau 1 de begrippen verhuurverlies en 
huurbetalingsverlies duidelijk van elkaar gescheiden. Daarnaast kent een 
debiteurenvordering ook een servicekosten- en btw-component. Deze vordering moet 
bij de uitgavenzijde onder de post Overige kosten niet zijnde btw (841) worden 
geboekt maar niet onder de post service kosten /eegstand (84111 ). 

In de huidige praktijk worden zeer verschillende normen gehanteerd voor het afboeken 
van huren . Bijvoorbeeld een belegger boekt een betalingsregeling die een groot aantal 
jaren (bijv. 10 jaar) loopt niet af. Een ander boekt op voorhand de perioden van de 
betalingsregeling die niet meer tot het betreffende jaar behoren af maar laten de 
regeling wel doorlopen. tiierdoor moeten zij de opbrengsten die door de 
betalingsregeling alsnog binnenkomen in de volgende jaren als een correctiepost 
opvoeren onder overige opbrengsten opvoeren . 

Daarnaast boeken enkele beleggers vaak een bepaald gedeelte (1 /3) van de lopende 
huurachterstand van gehele portefeuille aan het einde van het jaar af ongeacht of er 
afboekingsvoorstellen in de maak zijn. 

Omdat de post oninbare huren nu onder de post overige kosten wordt opgenomen in 
de analyse door de ROZ-IPD ten behoeve van de vastgoedindex kan men geen goede 
vergelijking maken van deze post. Als de ene belegger bijvoorbeeld een huurafboeking 
van ±2% van de theoretische huur kent en een ander 6% dan is de reden naar alle 
waarschijnlijkheid dat men duidelijk andere afboekingsnormen stelt. In de huidige 
vastgoedindex is dit het geval en als men wil vergelijken op deze rubriek is dit 
vooralsnog niet (goed) mogelijk. Ook het feit dat deze post opgenomen is met andere 
overige posten zoals "niet verrekenbare btw" en "service-kosten eigen rekening" maakt 
een vergelijking op overige kosten niet zinnig. Bij deze twee subrubrieken zijn ook 
verschillen geconstateerd tussen de praktijkmodellen en het model "annual file 5" . 

Het stel len van een norm voor het afboeken is nod ig om het onderscheid tussen te 
verhalen en naar alle waarschijnlijkheid niet meer te verhalen huurderving vast te 
stellen . Voorstel voor de norm voor het afboeken in het lopend jaar: 
• De vordering op een ex-huurder die bij een deurwaarder loopt; 
• De vordering op een huurder die overleden is en de huurvordering ook niet op de 

familie te innen is; 
• De vordering op een huurder die failliet is; 
• De vordering op een zittende huurder die bij een deurwaarder (> 2 maanden 

huurachterstand) loopt en naar alle waarschijnlijkheid naar eigen inzicht niet 
binnen het resterende boekjaar de vordering voldoet; 

• Oat gedeelte van de vordering op een zittende huurder waarmee men een 
langlopende betalingsregeling heeft afgesproken dat niet binnen 12 maanden, 
vanaf start betalingsregeling binnen zal komen. Zo dient bij een dubieuze debiteur 
met een schuldenlast van bijvoorbeeld J 2000,- waarbij een betalingsregeling door 
de kantonrechter is vastgesteld van J 50,- per maand (40 maanden, 3113 jaar) J 
1400,- te worden afgeboekt. 

Afgeboekte huren die in /atere perioden binnen het jaar alsnog binnenkomen (ten 
gevolge van een verkeerde inschatting) worden op deze rubriceringsregel 
gecrediteerd. Afgeboekte huren die in latere jaren binnenkomen worden geboekt 
onder de post overige opbrengsten huurvorderingen voorgaande jaren (A611 bij A61 
overige opbrengsten). 
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~ Overige opbrengsten en subsidies (A6 en A61) 
Alleen de posten Huurvorderingen voorgaande jaren (A611), annu1feiten (A612) en 
rijksbijdragen (A613) zijn enigszins groot genoeg om een eigen regel op het 1 e niveau 
te hebben. 

• Huurvorderingen voorgaande jaren (A611) 
Bij huurvorderingen voorgaande jaren worden dus de vorderingen afgeboekte huren 
(A6111) geboekt (waar ook de betalingsregelingen onder vallen) en de huurcorrecties 
(A6112) die uit voorgaande jaren zijn ontstaan. Op de regel vorderingen afgeboekte 
huren voorgaande jaren (A6111) worden de huren uit voorgaande jaren die nog niet 
waren afgeboekt ook op deze regel afgeboekt van het behaalde vorderingsresultaat. 
Bijvoorbeeld huurdebiteur van 1997 f 1500,- werd in 1997 niet afgeboekt. In 1998 
blijkt dat deze debiteur niet zal betalen. Derhalve wordt f. 1500,- afgeboekt van het 
resu I ta at onder de post A6111 . 

• annu1feiten (A612) 
Bij annu'iteiten is feitelijk alleen het rentedeel opbrengsten, het aflossingsdeel dient 
volgens theorie bij het kapitaal geboekt te worden als een desinvestering. lmmers het 
aan huurder beschikbaar gestelde geldbedrag (overbouwfinanciering) is als bij
investering geboekt en wordt afbetaald via periodieke betalingen analoog aan de 
huursom (over de looptijd van het contract). 

• Rijksbijdragen (A613) 
De definitie van rijksbijdragen is de door de overheid jaarlijks uit te keren 
exploitatiesubsidies . Een eenmalige (investerings)subsidie bijv . isolatie-subsid1e wordt 
dus tot de secundaire opbrengsten gerekend of is verrekend bij de vaststelling van de 
uitvoeringskosten (HR-ketelsubsidie via instandhouding B21 ). 

• Overige opbrengsten (A614) 
Alie overige opbrengsten en vorderingen kunnen we onder een post overige 
opbrengsten onderbrengen. Voorbeelden hiervan zijn service-dee! all-in huren, 
overbouw, rentebaten, vorderingen woonschade, etc. 

In de u itklappagina 1 vindt u het voorstel voor de rubriceringen van de 
posten/begrippen die betrekking hebben op de operationele opbrengsten. 
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6.5 Secundaire (geactiveerde) opbrengsten en uitgaven 

In deze paragraaf worden de volgende secundaire hoofdgroepen in onderstaande 
volgorde beschreven. 
• Bij-investering en desinvestering (verkoopresultaat); 
• Overige geactiveerde opbrengsten/uitgaven waarbij alleen bouwrente wordt 

gedefinieerd. Overige geactiveerde opbrengsten en uitgaven niet uitgesplitst; 
• waarde-ontwikkeling, herwaardering. 

De bij- en desinvesteringen hebben effect op de waarde-ontwikkeling van een 
vastgoedobject. De overige geactiveerde opbrengsten/uitgaven niet. De rubrieken bij
en desinvesteringen kunnen met kenmerk fysiek/technische elementen (E) en kenmerk 
vastgoedcategorieen (V) worden aangevuld. Deze kenmerken worden beschreven in 
paragraaf 6. 7. 

In de uitklappagina 2 vindt u een totaal overzicht van de secundaire rubrieken. 

~ Bij-ldesinvestering (Cl) 
• Bij-investering (C11) 
Een definitie van een investering in vastgoed is: "Het administratief aan de venverving 
en/of realisatie, dan we/ vergroting van de be/eggingswaarde van een vastgoedobject 
toe te rekenen totaal aan gemaakte of nog te maken kosten ... [KEERIS 97]". De 
gemaakte of te maken kosten (uitgaven) kunnen betrekking hebben op een initiele dan 
wel een additionele investering. Voor de reguliere financiele registratie van de 
exploitatie hebben we sec met de additionele ofwel de bij-investering te mai<en . De 
invalshoek van het model is de reguliere exploitatie na de initiele investering. 

Een definitie van een bij-investering is: "Een investering in een vastgoedobject na de 
aanvangsinvestering gedurende de exploitatieperiode, gericht op partiele uitbreiding 
van het eigendomsgedeelte (aankoop, vergroting dee/neming), uitbreiding van het 
object of (her)ontwikkeling ervan. Voorwaarde is dat de uitgave een structurele 
verhoging van de be/eggingswaarde met zich meebrengt ten opzichte van de eerder 
voor deze investering intern geprognosticeerde waarde, dan we/ getaxeerde waarde" 
[KEERIS 97b]. 

Daarnaast onderscheidt men ook de gemaakte kosten ten behoeve van het op een 
hoger prestatieniveau brengen van een vastgoedobject. Dit kan om technische dan wel 
commerciele redenen, in de sfeer van instandhoudingswerkzaamheden, waarbij deze 
kosten nu nog naar wens beschouwd kunnen worden als een bij-investering. 
Bijvoorbeeld een normale cv-ketel wordt vervangen door een kwalitatief betere HR
ketel, niet omdat deze wezenlijk bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering maar omdat 
dit nu eenmaal standaard is gewenst in de markt. Een ander voorbeeld is een 
luchtbehandelingsinstallatie in een kantoor. Deze uitgaven kunnen nu nog worden 
geactiveerd. Afhankelijk van het beleid van de belegger kunnen dergelijke uitgaven 
beschouwd worden als een investering, of als exploitatielast. In dit laatste geval wordt 
de uitgave ineens ten gelde gemaakt (afgeschreven). 

Uit de analyse blijkt dat door deze brede definitie het grijze gebied tussen onderhoud 
en investering zeer grijs blijft. Dit komt omdat veel beleggers juist niet alle 
interpretatiemogelijkheden hanteren die in de definitie worden genoemd, zie kader 
volgende bladzijde. Ook de bovenstaande alinea "Daarnaast.. .. . . (afgeschreven)" 
bemoeilijkt eenduidige interpretatie van het verschil tussen upgradinglonderhoud en 
investering. 
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Onderstaand vindt u een aantal duidelijk verschillende interpretaties van een 
investering: 
• Een aantal beleggers ziet die uitgave aan het product die in dat jaar direct bijdraagt aan 

een extra huurstijging dus zelfstandig rendement genereert als een investering. Men 
dient hier dus een huurverhoging met een structureel karakter tegenover te kunnen 
stellen die anders niet gerealiseerd zou kunnen worden . 

• Voor een andere belegger geldt het bovenstaande ook maar men ziet de uitgaven die 
ook voor handhaving van de trendmatige huurverhoging nodig zijn als investering. De 
visie is dat het voorkomen van terugval in het huurniveau ook winst is. 

• Een belegger houdt een arbitraire grens van 1 miljoen gulden aan. Een uitgave onder 
dit bedrag komt ten laste van de exploitatielasten, een uitgave erboven wordt in zijn 
geheel als waardevermeerdering bijgeschreven . 

• Een belegger ziet die uitgave, gerelateerd aan een enkele opdracht, die bij een 
objectwaarde van "" f 5.000.000,-, > f 25 .000,- (0.5% van Capital Value) als een 
investering. Een enkele schilderbeurt > f . 25.000, - wordt zo als een investering 
gezien . Voor objecten met waarde > J 5.000.000,- worden uitgaven > f. 100.000,
als investering gezien. De jaarlijkse taxatie zal vervolgens laten zien of de uitgave 
terecht als investering kan worden gezien. 

• Een aantal beleggers zien nagenoeg alle ingrepen betreffende het vervangen, 
verbeteren en onderhouden als kosten. Alleen het toevoegen van extra te vernuren 
ruimte aan het object en een grote renovatie wordt als een investering gezien . Het 
bekleden van een entreepartij met natuursteen, het modificeren van de 
glazenwassersinstallatie (a.g.v. nieuwe regelgeving) of het aanbrengen van een 
topkoeling wordt derhalve als upgrading beschouwd . Deze uitgaven worden du:; niet 
geactiveerd . 

• Een belegger activeert zowel technische als markteconomische verbeteringen die aan 
het product worden toegevoegd . 

Upgrading (822) heeft over het algemeen een tijdelijk effect. Het betreft ook de 
afstemming op de vraag van dat moment en de trend. Janssen (1997) en Tempelmans 
Plat (1994) verstaan onder upgrading die aanpassingen die nodig zijn om het pand in 
de markt te houden en die de functie van het gebouw niet wezenlijk veranderen 
(JANSSEN 97] waarbij beiden upgrading toch als een investering aanmerken. Het 
probleem is dat er in de praktijk een grijs gebied is met betrekking tot de twee 
mogelijke interpretaties van een uitgave. In het voorstel moet derhalve ook een keuze 
worden voorgelegd: Wat zijn nu investeringen en wat zijn nu kosten? 

Omdat de (indirecte) performancebeoordeling tegenwoordig (met de komst van de 
ROZ-IPD vastgoedindex) gebaseerd wordt op de marktwaarde (in verhuurde staat en 
kosten koper) van het object maakt dit gegeven het mogelijk om de definitie van een 
bij-investering beter te uniformeren . Door de marktwaarde wordt de 
kwaliteitsverbetering tot uitdrukking gebracht zonder directe relatie met de omvang 
van de gemaakte kosten [ROZ-IPD 97]. 

In deel IV van de ROZ-Vastgoedindex informatie-map is geschreven " In de netto 
investeringen zijn begrepen de tussentijdse investering die in de jaarrekening van de 
deelnemende fondsen worden verantwoord. In de berekening van het totaal rendement 
leiden verschillende praktijken ten aanzien van de verdeling van onderhoudsuitgaven 
over kosten en investeringen slechts tot zeer geringe verschillen in de uitkomsten van 
de performancemeting " [ROZ-IPD 96). Hieraan dient naar mening van de 
onderzoeker te worden toegevoegd: "op niveau O". 
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Aan de hand van een viertal berekeningen kunt u zien welk effect een uitgave heeft op 
een rendementsberekening, wanneer deze in het ene geval als een kostenpost wordt 
opgevoerd en in het andere geval als een investering plaatsvindt. 

Aannames : Waarde primo object 1000 
Waarde ultimo object voor de ingreep 1003 
Netto opbrengst object voor specifieke uitgave 80 
Schilderwerk 5 
Er vinden geen desinvesteringen plaats en de invloed van {0 .5 x netto kas opbrengst} (onderdeel 
van de formule voor de ROZ-IPD vastgoedindex) word! vanwege vereenvoudiging, niet 
meegenomen in de berekeningen. De berekening is dus niet een Money Weighted Return, ROZ
IPD berekent index wel met MWR . De berekening is een eenvoudige TRR berekening. 

Berekening 1: voor de uitgave 

Direct rendement 
Indirect rendement 

8011 000 x 1 00% 
(1003-1000)/1000 x 100% 

Berekening 2: na de uitgave en schilderwerk gezien als kosten 

Direct rendement 
Indirect rendement 

(80-5)/1000 x 100% 
(1003-1000)/1000 x 100% 

= 8.00% 
= 0.30% 

8.30% 

= 7.50% 
= 0.30% 

7.80% 

Bereken ing 3: Schilderwerk als investering waarbij taxateur na ingreep nog geen extra waarde-ontwikkeling 
ziet maar de visie van eigen organ isat ie is dat van het investeringsdee l 50% wel een waa rdevermeerderi% is. 

Direct rendement 

Indirect rendement 

(80-(5/2))/(1000 +{1 /2x(5-(5/2)}) 
77,5/1001,25 
(1003-1000)/(1000+ 1 /2x5/2) 

7.74% 
= 0.29% 

8.03% 

Berekening 4: Schilderwerk word! geactiveerd en taxa teur ziet nog steeds na ingreep geen waarde
ontwikkeling en de eigen o rganisatie voert geen correctie waarde op. 

Direct rendement 

Indirect rendement 

(80-0)/(l 000 +{1 /2x(5-0)}) 
80/1002,5 
1003-100011 000 

7.98% 
= 0.30% 

8.28% 

De uitgave komt in dit laatste geval dus niet tot uitdrukking in de performance of het rendement. Terwijl het 
sch ilderwerk wel word! uitgevoerd komt dit in dit laatste geval niet tot uitdrukking in de berekening. Kanttekening 
hierbij is dat de bovenstaande berekening is geri ch t op de korte termijn ratio TRR. Naarmate de meetperiode 
!anger wordt en een IRR berekening word! toegepast, word! de invloed van de beslissing "activeren of niet 
activeren" op de uiteindelijke performance geringer. 

Het onderscheid tussen onderhoud en investering heeft dus we1nig effect op het 
uiteindelijk totaal resultaat. Het blijft een teller/noemerkwestie en is volgens de ROZ
IPD minder relevant wanneer de performancebeoordeling gebaseerd wordt op de 
marktwaarde. Het heeft echter wel invloed op de administratieve verwerking ervan en 
op het inzicht voor het managen van de exploitatie. 

Wil men zowel op korte en /ange termijn , -omdat visie eigen organisatie, visie taxateur 
en vaak de werkelijkheid (moment van verkoop) nu eenmaal vaak verschillen-, 
performance uniform kunnen meten en ook de registratie hiervan dus eenduidiger in 
te kunnen richten dan zal men een keuze moeten maken over wat nu geactiveerd 
dient te worden en wat niet. 
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• Voorste/ Bij-investering 
Het voorstel voor de definitie van (exploitatie-)bij-investering is : Een uitgave is een bij
investering wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan : 
1. In het algemeen wordt onder een bij-investering verstaan de te maken kosten voor 

het bereiken van een structurele huurgroei en of een structurele ombuiging van een 
neerwaartse spiraal (In het laatste geval moet theoretisch de marktwaarde wel eerst 
worden afgewaardeerd). Voor een duidelijke structurele waardestijging kan men 
een bepaalde grens ten aanzien van de extra huurstijging stellen, wanneer deze 
duidelijk bepaald is door de betreffende (totaal) uitgave, bijvoorbeeld: 
huurwaardegroei >10% (C111). 

L Een uitgave die meer dan 25% van de marktwaarde (C112) van het 
complex/object bedraagt kunnen we zien als renovatie (C112) c.q . een structurele 
verbetering en is dan een investering. De grens van 25% is nog arbitrai r. 
Kenmerken van een renovatie wanneer er onderhouds/aanpassings 
/verbeteringsactiviteiten plaatsvinden zijn dat: huurders van een object tijdelijk 
geen gebruik kunnen maken van de verhuurde ruimte, geen huur hoeven te 
betalen en/of tijdelijk moeten verhuizen. Het vastgoedobject kan niet normaal 
worden geexploiteerd en er zijn hiervoor extra uitgaven nodig die normaal niet 
voorkomen. Dit is over het algemeen het geval bij grote renovatie-projecten . In dit 
geval gaat er als het ware een nieuwe beleggingstermijn in en wurdt de 
economische levensduur opgerekt. Een discussiepunt hierbij is dat het hele bedrag 
als een bij-investering wordt gezien of het bedrag exclusief het bedrag voor 
achterstallig onderhoud. 

3. Een uitgave die voor een uitbreiding (C113) van het complex /object wordt gedaan 
is een investering. Er ontstaan nieuwe verhuurbare ruimten welke een structurele 
bijdrage aan de rendementsontwikkeling geven . Zowel aankoop (C1131) (t9 ROZ
IPD) als aanbouw (C1132) van extra ruimten valt hieronder. We kunnen dit 
vergelijken met het beleggen in aandelen. lnvesteren wordt hierbij vooral als 
uitbreiding van het aandelenpakket gezien, aanbouw is koop van nieuwe aandelen 
van bedrijven waarvan je reeds aandelen bezit en aankoop van objecten kan 
worden vergeleken met het aankopen van nieuwe aandelen van nieuwe bedrijven 
voor je aandelenpakket. 

4. Een uitgave welke voor herontwikkeling (C114) van een gedeelte van een 
bestaand project wordt gedaan is een investering. Bij herontwikkel ing heeft men 
normaliter ook te maken met de kenmerken genoemd bij 2 en gaat er een 
duidelijke nieuwe beleggingstermijn in omdat het vastgoedobject onder een 
nieuwe vastgoedcategorie (-segment) valt. 

5. Een uitgave welke voor het afkopen van erfpacht (C115) wordt gedaan is een 
investering als de periode tenminste het resterende deel van de levenscyclus van 
het vastgoedobject dekt. Deze uitgave is namenlijk hetzelfde als het aankopen van 
grond . Bij een kortere periode dan de levenscyclus van het object is het een 
geactiveerde uitgave waarover moet worden afgeschreven . 

Deze vijf criteria zijn ook meteen de uitsplitsingsmogelijkheden . Alie overige 
onderhouds-/verbeteringsuitgaven die niet aan deze criteria voldoen zijn reguliere 
onderhouds- of upgradingskosten en hebben effect op de teller van de berekening van 
het d irecte rendement: (0 perationele opbrengsten) - (operationele uitgaven) = netto exploitatieresultaat. 

• Des-investering (C12) 
Een begrip waarmee het proces wordt aangeduid waarbij kapitaalgoederen aan de 
productiecapaciteit van de betreffende onderneming worden onttrokken, ook wel 
dispositie en verkopen [KEERIS 97b) . Uit interviews en analyse bleek dat onder dit 
begrip, door de diverse beleggers, de verkoopopbrengsten van vastgoedobjecten wordt 
verstaan. Enkele hanteren derhalve ook de benaming verkoopresultaat. Of in deze des
investering de uitgaven (advieskosten bij doorgevoerde verkooponderhandelingen, 
marketingskosten e.d. niet behorende tot kosten koper) voor het verkopen van de 
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objecten altijd in het resultaat wordt verdisconteerd, is niet duidelijk uit de interviews 
en de analyse naar voren gekomen . De definitie van de ROZ-IPD /aat de beleggers 
hierin vooralsnog vrij. Deze is: De inkomsten ontvangen door de verkoop van 
bestaande units gedurende het desbetreffende jaar [ROZ-IPD 97]. 

Een nadere uitsplitsing hiervan kan zijn: verkoopresultaat woningen, garages, 
parkeerplaatsen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten/-hallen, parkeergarages, overige. 
Deze uitsplitsing wordt kenmerk vastgoedcategorieen (V) genoemd. In paragraaf 6.7 
wordt deze kenmerk nader beschreven. 

);> Overige Geactiveerde Opbrengstenluitgaven (Cl) 
• (nieuw)bouwrente (C21) 
De rente ontvangen op de door de belegger verstrekte lening aan de bouwer/ 
projectontwikkelaar ten behoeve van de bij-investering in het betreffende kalenderjaar. 

Uit de analyse bleek wel dat de bouwrente door enkele beleggers als overige 
operationele opbrengsten (effect op de teller) warden gezien terwijl ROZ-IPD deze post 
opneemt onder de annual file 4 "Expenditures" en dus als secundaire opbrengsten ziet. 

• Overige geactiveerde opbrengstenluitgaven (C22) 
Alie opbrengsten/uitgaven die niet zijn vastgelegd in de begrippen C1 t/m C21 en niet 
tot de operationele opbrengsten (A) en uitgavenrubrieken (B) behoren. 

);> Waarde-ontwikkeling!herwaardering (C3) 
Waardering van vastgoed objecten in exploitatie gebeurt aan de hand van de 
"marktwaarde in verhuurde staat, kosten koper" . De definitie hiervan is: " Het bedrag 
dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse verkoop naar schatting op zal 
kunnen brengen nadat de verkoper het object -na de beste voorbereidingen- op de 
gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en waarbij de koper het object 
aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurverplichtingen, met alle daaraan 
verbonden rechten en plichten. De marktwaarde wordt omschreven vanuit het 
standpunt van de belegger van het betreffende vastgoedobject en is daarom bepaald op 
basis van de kosten koper, de netto opbrengst. 

Herwaardering of waarde-ontwikkeling is het verschil tussen de waarde op het begin 
van het jaar (01-01 ), waarde primo en de waarde op het einde (31-12) van het jaar, 
waarde ultimo. Herwaardering kent twee effecten: het effect door bij-/des
investeringen en een waardestijgings/dalingseffect door een verbetering/ verslechtering 
van de markpositie. 

C31 W aarde primo 
Bij-investering (met correctiewaarde) + 
Des-investering (netto verkoopresultaat) 

* C321 Herwaarderingseffect bij-ldesinvesteringen ultimo 

C322 Herwaarderingseffect marktpositie ultimo 
C33 Waarde ultimo 

Verdere rubricering van secundaire opbrengstenluitgaven 
Een verdere beschrijving van de rubricering en problematiek van de secundaire 
opbrengsten/uitgaven wordt niet meer tot het onderzoek gerekend. In de praktijk en 
binnen de ROZ-IPD is men hierover nog uitgebreid in discussie. 

Bij interne taxaties wordt deze gebruikt. Een externe taxateur neemt dit in zijn berekening van de waarde ultimo mee. 
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6.6 Operationele Kosten 

6.6.1 lnleiding rubricering kosten 

De hoofdgroep operationele kosten is ver uit het lastigste in een rubriceringsmodel 
vorm te geven. De reden is dat er zeer veel verschillende motieven zijn om een 
rubriceringsstruktuur te bepalen. Uit de analyse in bijlage 6.1 blijkt dat ten opzichte 
van het model opgezet voor de ROZ-IPD vastgoedindex in de praktijk nagenoeg alle 
individuele beleggers hun eigen rubriceringsopzet kennen. Wei blijkt uit de analyse dat 
diverse beleggers de structuur van de ROZ-IPD (gaan) overnemen maar tevens blijkt 
dat men dan toch weer individuele aanpassingen aan het ROZ-IPD model aanbrengt. 
Op het niveau van de informatie-overdracht (huurafrekening, budget realisatie) tussen 
de VMO's en de vastgoedbeleggers is op dit moment vaak nog geen zichtbare 
aansluiting met het ROZ-IPD model te vinden . 

In het model van de ROZ-IPD zoals weergegeven in tabel 6.3 is de post oninbare 
huren aan de kostenzijde opgenomen . In het in dit onderzoek beoogde model wordt 
de post oninbare huren (debiteuren) niet als uitgave en dus niet als kosten beschouwd. 
De redenering hiervan kunt u lezen in paragraaf 6.4. 

Rubriceringscriteria 
Er zijn verschillende doeleinden ten behoeve waarvan kosten gecalculeerd kunnen 
worden. Voor deze verschillende doeleinden is het zinvol om de nog amorfe 
hoeveelheid kosten die er kunnen worden gemaakt in enige rubrieken onder te 
brengen . Het voordeel van een goede rubricering is een beter inzicht in de 
kostenstructuur, zodat men sneller en gemakkelijker gegevens kan verzamelen over 
relevante kosten . Men kan volgens verscheidene criteria rubriceren. Deze criteria zijn 
afhankelijk van de specifieke informatiebehoefte van het besluitvormingsproces. De 
meest gebruikelijke criteria zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Tbl66Rb . a e u ncenngscntena u1tgaven (k osten /I as ten 
lndeling/rubricering Trefwoorden Korte toelichting 
1) U itgavenkarakter Korte en lange Kosten versus afschrijving (investeringen) 
[BLOX 9 7] termiin 
2 ) Kostensoort Categorische indeling lndeling naar produktiemiddelen waaraan de kosten 
[BLOX 9 7] verbonden zijn bijv. diensten derden , grond, 

belastingen , etc. 
3) Oorzaken/verbanden Onderliggende Bijv. afhankelijk van marktomstandigheden, prestaties 

oorzaken/verbanden of incidenten. l ie verdere toelichting tabel 6.7. 
& redenen die kosten 
be'lnvloeden . 

4 ) Functies Functie van activiteit Bijv. alg. beheerkosten , admin istratiekosten , 
[BLOX 9 7) waardoor kosten produ ktiekosten , verkoopkosten , etc. 

ontstaan 
5) Gevoeligheid voor Vast, variabel • Vaste kosten afhankelijk van de capaciteit 
verandering bedrij fs- constant bij elk activiteitenn iveau, bijv. 
dru kte belastingen 
[BLOX 9 7) • Trapsgewijze vaste kosten ; vast binnen bepaalde 

activ iteitsgren zen bijv. vaste 
managementvergoeding 

• Vaste kosten worden ook wel tijdskosten genoemd 
omdat het al dan niet vast zijn afhankelijk is van 
de tijdspanne die men bekijkt, bijv bijdrage 
bewonersveren iging. 

• Variabele kosten ; variabel met het activiteiten 
niveau bijv. verh u u rkosten 

l ie toelichting verderop 
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I Tb 16 6 vervolg a e .: ru k ncenngscntena u1tgaven ( osten/ asten) 
lndeling/rubricering T refwoorden Korte toelichting 
6) Produktgebonden- Direct/indirect Kosten zijn te splitsen in direkte en indirekte kosten . 
heid van de kosten Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan een 
[BLOX 97] calculatie-object kunnen worden toegewezen, bijv. 

verhuurcourtage en beheervergoeding. lndirecte kosten 
hebben geen rechtstreeks verband met een calculatie-
object, bijvoorbeeld de kosten van de eigen 
managementorganisatie van een belegger. 
l ie toelichting verderop. 

Ad tabel 6.6 I 3) Toelichting onderliggende oorzaken en verbanden 
Deze verschillende kostenposten en de hoogte van de bedragen kunnen worden 
bepaald door verschillende oorzaken, verbanden en redenen. 

T b 16 7 a e : ru ncenng naar verse h"ll d I en k e oorza en 

Afhankeliik van oorzaak, verband Voorbeelden 
De theoretisch huuropbrengst Beheervergoeding commercieel vastgoed 
Aantal prestaties, stuks (stukloon, tarief) Verhuurcourtage, advieskosten 

Onafhankeliik van geleverde prestatie (tiidloon) Basis beheervergoeding bij woningen 
Prestatiedoelstel Ii n g (premieloon/performance- Performance-gerelateerde beheervergoeding, 
toes lag) Performance gerelateerde verhuurcourtage 
(verschillende) taxatiewaarden Belastingen , verzekeringspremies, erfpachtcanon 
Verzorging object & (juridisch overeengekomen) Onderhoud (& servicekosten rekening huurd ?rs) 
technische staat 
De marktomstandigheden Verhuurcourtage, kosten leegstand, marketing, 

uo1uading 
Het beleid van de belegger Marketing, upgrading/(achterstallig) onderhoud 
lncidenten Juridische kosten , calamiteitenonderhoud, kosten 

leegstand, woonschade 

Een rubricering naar oorzaken is niet praktisch door de vele verschillende oorzaken en 
verbanden die er mogelijk zijn maar ook gezien dat uit bovenstaande tabel blijkt dat 
een aantal kostenposten die zeer nauw aan elkaar verwant zijn in een andere groep 
zouden moeten worden geplaatst en dat er enkele posten in meerdere groepen kunnen 
worden geplaatst. 

Ad tabel 6.6 I 4) Toe/ichting vaste en variabe/e kosten 
Variabele kosten varieren met bedrijfsdrukte, bezetting en activiteiten. Bij een daling 
van activiteiten zullen variabele kosten afnemen . Een duidelijk voorbeeld hiervan is 
verhuurcourtage. Vaste kosten veranderen daarentegen in een bepaalde periode niet 
als gevolg van activiteiten . Voorbeelden hiervan zijn de onroerend goed belasting, 
overige belastingen, erfpacht, verzekeringspremies, de management/beheer
vergoeding maar ook de jaarlijkse bijdrage aan de winkeliervereniging of 
bewonersveren igi ng. 

Er zijn dus vele verschillende soorten vaste kosten. Vanwege deze reden biedt een 
hoofdrubricering naar "Bl vast" en "B2 variabel" geen meerwaarde voor het 
operationele inzicht en de informatie-overdracht tussen beleggers en VMO's. 

Ad tabe/ 6.6 I 6) Toelichting directelindirecte kosten 
Het standaardmodel richt zich in dit onderzoek alleen op de direct aan object toe te 
schrijven kosten. De financiele informatie-overdracht tussen VMO en belegger omvat 
alleen directe kosten. 

Het is wel mogelijk om in de toekomst als men dit wenst vanaf niveau 1 ook de 
indirecte kosten op te nemen in het standaardmodel. 
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6.6.2 Voorstel rubrieken operationele kosten 

In deze paragraaf zullen de diverse operationele kostenbegrippen worden gedefinieerd. 
De terminologie van de begrippen sluit veelal aan op het ROZ-IPD model. Ten 
aanzien van enkele posten zoals huurdersmutaties, servicekosten eigen rekening 
worden wijzigingen aangebracht. Daarnaast wordt de opzet van de rubricering 
enigszins gewijzigd. De volgende hoofdrubrieken worden onderkend (voorstell ): 
);>- Vaste lasten (81) 
);>- Fysiekltechnische kwaliteitszorg (82) 
);>- Uitbestede beheerkosten (83) 
);>- Overige kosten (84) 

);>- Vaste /asten (81) 
De definities zoals die door de ROZ-IPD zijn voorgeschreven behoeven geen 
aanpassing. Uit de analyse bleken er geen inhoudelijke verschillen te bestaan. De door 
beleggers gehanteerde terminologie week bij de verschillende soorten verzekerings
premies wel vaak af. 

• Onroerende zaakbelasting (811) 
De aan het onroerend goed te relateren zaakbelasting door de gemeente in het 
desbetreffende kalenderjaar. 

• Overige be/asting (812) 
Alie overige aan het onroerend goed te relateren belastingen en overheidsheffingen 
door de gemeentelijke overheid in het desbetreffende kalenderjaar. Precariorechten, 
waterschapslasten , rioolrechten/millieubelastingen en herverkavelingsrechten zijn de 
belangrijkste overige belastingen. De door beleggers gehanteerde terminologie week 
bij de verschillende soorten verzekeringspremies wel vaak af. 

• Erfpachtcanon (813) 
De jaarlijks verschuldigde erfpachtcanon wordt als operationele exploitatielasten 
gezien. Het afkopen van erfpacht wordt behandeld als een investering. 

• Verzekeringspremies (814) 
Alleen de kosten van premies van object-gerelateerde verzekeringen worden gezien als 
operationele lasten. Voorzieningen zoals "assurantien eigen risico" worden niet als 
lasten beschouwd . Een aantal voorbeelden: Opstal- (brand/rook/roet), Stormschade-, 
vern iel i ng/i nbraak-, wettel i j ke aansprakel ij kheid, h uurdervi ngs-, glasverzekering. 

Het totaaloverzicht van voorstel 1 voor rubricering operationele uitgaven vindt u in de 
uitklap 3. In deze uitklap wordt ook voorstel 2 weergegeven. 

);.- Fysiek technische kwaliteitszorg (82) 
Deze hoofdgroep kan worden gesplitst in instandhouding en upgradinglverbetering 
van het product. Het voorstel wat nu enerzijds een investering en wat anderzijds 
onderhoud of upgrading is beschreven in paragraaf 6.5. De rubriek 
upgrading/verbetering vervangt de rubriek huurdersmutaties. Er zijn namenlijk ook 
verbeteringsactiviteiten die niet als gevolg van een verhuurtransactie of ten behoeve 
van het verhuren worden gedaan maar vaak om de zittende huurders van dienst te 
zijn. Bijvoorbeeld een verbetering van de centrale hal en/of de entreepartij. Ook het 
aanbrengen van een gevelwasinstallatie (wettelijk verplicht) valt niet onder 
huurdersmutaties maar is ook geen onderhoud en/of investering. Deze ingrepen 
worden vaak vastgelegd in een objectbeleidsplan. 
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• Onderhoud (821) 
Alie fysiek/technische ingrepen die niet het prestatieniveau op basis van commerciele 
motieven verhogen kunnen gezien worden als onderhoudsingrepen. De volgende 
definitie is opgenomen door Keeris (1997b): Onderhoudskosten zijn de kosten aan 
activiteiten welke zijn gericht op het opheffen van storingen en het zovee/ moge/ijk 
terugbrengen op en instandhouden van het oorspronke/ijke c.q. oorspronkelijk 
beoogde, of contractueel overeengekomen prestatieniveau van een vastgoedobject. 
Het voorstel is om onderhoud op het 3e niveau uit te splitsen in: 
• De onderhoudsingrepen die warden uitgevoerd voordat er een gebrek/storing is 

opgetreden of gericht zijn op het voorkomen daarvan waarbij de ingreep reeds als 
activiteit is gepland. Deze ingrepen vallen onder de term Planmatig onderhoud; 

• De onderhoudsingrepen die achteraf gericht zijn op het herstellen van de 
opgetreden gebreken. De activiteiten/ingrepen worden niet specifiek in een 
planning onderkend. Er wordt wel een budget opgenomen . Deze ingrepen vallen 
onder de term Correctief onderhoud. 

• Planmatig onderhoud (8211) 
Deze post wordt gedefinieerd als de onderhoudsingrepen die worden uitgevoerd 
voordat er een gebrek/storing is opgetreden of gericht zijn op het voorkomen ervan. 
Voorwaarde is wel dat deze post in voorgaande jaren als specifieke ingreep/activiteit is 
gepland . Deze rubriek is onder te verdelen in het service-contracten onderhoud en 
het conditie-afhankelijk planmatig onderhoud. 

Service-contractenonderhoud (82111) 
De post service-contractenonderhoud betreft de kosten van de werkzaamheden die 
door derden periodiek op contractbasis worden uitgevoerd voor rekening van 
eigenares. Door uitspraken van de huurcommissie per complex moeten beleggers vaak 
een deel van het installatieonderhoud voor hun rekening nemen. Daarnaast is er 
sprake van een trend dat beleggers steeds vaker servicekosten in zijn geheel voor hun 
rekening nemen. Deze post wordt steeds meer verankerd in het objectbeleid. Dit 
laatste wordt uit commerciele overwegingen gedaan maar heeft primair een relatie met 
de kwaliteitszorg, ten behoeve van huurders, van het produkt. 

Conditie-afhankelijk planmatig onderhoud (82112) 
De onderhoudsingrepen die warden uitgevoerd voordat er een gebrek/storing is 
opgetreden of gericht zijn op het voorkomen ervan. De activiteiten van de ingrepen 
worden gepland. Met de planning van de activiteiten/ingrepen mag men beleidsmatig 
schuiven. Bijvoorbeeld het uitstellen van het schilderwerk met een jaar. 

• Correctief onderhoud (8212) 
Klachten/storingsonderhoud (82121) 
De kosten als gevolg van fysiek/technische ingrepen op basis van klachten van huurder 
en als gevolg van inspektie door de technische opzichter en of derden geboekt. 

Mutatieschade (82122) 
De afgeboekte kosten die niet meer op de ex-huurder te verhalen zijn, in verband met 
het herstel van de door deze huurder aangerichte fysiek/technische schade, dan wel 
ten gevolge van het in oorspronkelijke staat terugbrengen van het gehuurde perceel na 
aangebrachte wijzigingen. Deze kosten vallen dus niet onder verhuurbaar maken. Zie 
ook nadere beschrijving bij upgrading (822). 

Calamiteitenonderhoud (82123) 
De kosten voor werkzaamheden met betrekking 
kwaliteitsverlies ten gevolge van onvoorspelbare en 
voorvallen met vaak ingrijpende schade als gevolg. 
Harald Hoeben, TUE juni 1998 
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• Upgrading (822) (zie ook definiering bij-investering C11) 
Onder upgrading warden de aanpassingen verstaan die nodig zijn om het pand in de 
markt te houden en die de functie van het gebouw niet wezenlijk veranderen. 
[JANSSEN 97] Upgrading is de verhoging van het prestatieniveau van een 
vastgoedobject, met behoud van de functie , op basis van commerciele motieven, 
teneinde het object beter in de markt te kunnen positioneren, dan we/ zijn positie te 
/aten behouden [KEERIS 97b) . Deze verbetering kan maar hoeft niet tot een 
huurprijsverhoging te leiden . De uitsplitsing die wordt voorgesteld is planmatige 
upgrading (8221) en niet planmatige upgrading (8222) . 

• Planmatige upgrading (8221) 
Hieronder vallen die verbeteringsactiviteiten ten behoeve van de zittende of aan te 
trekken huurders worden gedaan en natuurlijk opgenomen zijn in een planning en 
objectbeleidsplan. Bij planmatige upgrading zijn verder geen subrubrieken nodig. Aan 
de beschreven rubrieken van upgrading wordt wel het kenmerk E fysiek/technische 
elementen als rubriceringsmogelijkheid toegevoegd. 

• Niet p/anmatige upgrading (8222) 
Hieronder vallen het incidentele verhuurbaar maken(82221) ook vaak mutatie
onderhoud genoemd en ook de tenant-improvement!huurdersverbetering (82222) 
een huurdersconcessie bij het sluiten van een nieuwe verhuurovereenkomst. De 
onderzoeker ziet geen verschil tussen een verbeteringsuitgave voordat een specifieke 
huurder zich heeft aangediend en de verbeteringsuitgave wanneer wel een huurder is 
bekend bij contractbesprekingen. Beide uitgaven zijn onderdeel van het verhuurbeleid 
dat een belegger voert. In het woningsegment heeft men te maken met de post 
verhuurbaar maken en de post tenant improvement komt vooral voor in het 
kantorensegment. Niet-verhaa/bare mutatieschade (82122) valt dus niet onder deze 
post. Het voorstel is om mutatieschade bij de post "correctief onderhoud" onder te 
brengen . Het oorzakelijk verband tussen kosten als gevolg van niet-verhaalbare 
mutatieschade en het incidentele (niet planmatige) upgradingsonderhoud, namenlijk 
dat deze door mutaties zijn ontstaan, is niet een juiste reden om deze bij elkaar in een 
post onder te brengen . De reden is dat voor deze laatste kosten als gevolg van 
woonschade zijn. De huurder wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. De eerste vorm 
van verbetering is duidelijk een taakstelling vanuit commerciele overwegingen 
verankerd in het objectbeleid. 

Overige niet planmatige upgrading (82223) Hieronder vallen de kosten voor 
fysiek/technische verbetering die niet gepland waren en niet als gevolg van een mutatie 
of verhuurtransactie zijn. In het objectbeleidsplan en in de planning was deze ingreep 
niet voorzien . 

• Kenmerk fysiekltechnische e/ementen (zie paragraaf 6.7) 
Aan rubrieken onder hoofdrubriek B2 kan het kenmerk fysiek/technische elementen (E) 
worden toegevoegd . Uit de analyse blijkt dat enkele beleggers reeds op niveau 1 en 2 
een rubricering naar fysiek/technische elementen hebben in hun rapportages. Ook 
blijkt uit de analyse dater, door de vele rubriceringsmethodieken van fysiek/technische 
elementen en/of werksoorten, uniformiteit in subrubrieken ontbreekt bij de diverse de 
vastgoedbeleggers. Zie voor verder beschrijving paragraaf 6. 7. 
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);o. Uitbestede beheerkosten (83) 
Onder deze rubriek worden alle door derden gemaakte kosten verstaan die te relateren 
zijn aan dienstverlening ten behoeve van het beheren en verhuren van vastgoed . 

• Verhuurkosten (831) 
Onder deze rubriek worden alleen die kosten verstaan die als gevolg van een 
verhuurtransactie zijn ontstaan . Dit zijn dus de verhuurcourtages en de 
marketingkosten die betrekking hebben op het verhuren van het vastgoed . Deze kosten 
zijn te relateren op het perceelsniveau of -unit. 

Verhuurcourtage (8311) 
Het gedeelte van de vergoeding voor de bemiddeling bij de totstandkoming van een 
huurovereenkomst tussen eigenaar/verhuurder en huurder dat in rekening wordt 
gebracht bij de eigenaar. Deze rubriek kan men uitsplitsen in vastgoedcategorieen 
kenmerk V (zie paragraaf 6. 7). 8ijvoorbeeld courtage woningen, courtage 
parkeerplaatsen/garages en courtage kantoren . De reden hiervoor is dat 
vergoedingsbasis bij deze typen vastgoed anders is . 

Verhuurmarketing (8312) 
De marketingkosten die benodigd zijn voor een verhuurtransactie. Voorbeelden 
hiervan zijn : leaf- lets, brochures, reclame, advertenties, modelwoning. Een post 
overige verhuurkosten is niet nodig. Alie kosten die niet tot de genoemde voorb~elden 
behoren maar wel duidelijk als gevolg van een verhuurtransactie zijn ontstaan kunnen 
onder deze rubriek worden geplaatst. 

• Huurdersmarketingkosten (832) 
De marketingkosten die niet direct te relateren zijn aan een te verhuren object/perceel 
of met als doel de verhuur te ondersteunen bij de bemiddeling bij de totstandkoming 
van huurovereenkomsten . Onder deze rubriek val/en de kosten die warden gemaakt 
om huurders te behouden , huurdersverenigingen te ondersteunen of bijvoorbee/d het 
hele winkelcentrum te promoten hetgeen voor een zekere consumentenbinding (zorgt 
uiteindelijk voor huurgroei) moet zorgen . Het verschil is dat deze kosten dus niet 
gem aakt warden om een verhuurtransactie te bevorderen maar inspe/en op de 
behoeften van zittende huurders. Het produkt vastgoed bestaat niet a//een uit een te 
huren kale ruimte met wat a/gemene servicekosten. Indirect kan dit natuurlijk we/ 
bijdragen aan verhuurmarketing. 

• Managementvergoeding (833) 
De reguliere vergoeding die een vastgoed managementorganisatie in rekening kan 
brengen voor alle reguliere activiteiten (uitgezonderd de kosten die bij 831 en 83 2 in 
rekening zijn gebracht) die zijn opgenomen in een management(beheer) overeenkomst 
tussen eigenaar/verhuurder en vastgoedmanagement-organisatie. 

De keuze van het opnemen van kosten voor de eigen managementafdeling (overhead) 
van de belegger is ook een discussiepunt bij de perfomance-meting in de 
vastgoedindex. Deze keuze is niet relevant voor de reguliere informatie overdracht 
tussen belegger en VMO. Het onderbrengen van zogenaamde overheadkosten in het 
standaardmodel financiele managementrapportage is onderwerp voor een vervolg
onderzoek. 

Managementvergoeding vastlvariabel (performance) (8331 &8332) 
Op dit moment is de performance-gerelateerde managementfee in opkomst. Deze 
bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel is de basisvergoeding en het 
variabele vergoedingsdeel is afhankelijk van de goede performance van de 
vastgoedmanager. Het voorstel is om deze administratief te scheiden. 
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Advies- & overige kosten (8333) 
Hierbij moet u denken aan vergoedingen voor extra werkzaamheden, advieskosten 
waar een vastgoedmanager voor wordt ingeschakeld. Hieronder vallen de 
taxtatiekosten. Advieskosten techniek, incasso en juridische kosten en overige kosten 
die te relateren zijn aan dienstverlening met betrekking tot vastgoed 

);;;- Overige kosten (84) 
Onder de post overige kosten wordt alleen de subrubriek overige kosten en btw niet 
verrekenbaar van het ROZ-IPD model gehandhaafd. Het voorstel is om de rubrieken 
oninbare huren (zie paragraaf 6.4) en servicekosten eigen rekening te wijzigen. Het is 
beter om deze laatste post te hernoemen. De reden hiervoor ligt gelegen in het feit dat 
de meeste beleggers de kosten van service-contracten voor eigen rekening onder 
brengen bij onderhoud. Voorstel voor benaming en wijziging inhoud van deze post is 
kosten /eegstand. 

• Overige kosten niet zijnde niet verrekenbare BTW (841) 
In deze rubriek vallen alle overige kosten die niet onder de rubriek niet verrekenbare 
BTW vallen. Een aantal subrubrieken warden beschreven omdat deze vaak 
voorkomen. 

Kosten leegstand (8411) 
De kosten die als gevolg van leegstand ontstaan. Deze post is uit te splitsen in service
kosten leegstand en overige kosten leegstand. 

service-kosten /eegstand (84111) 
De servicevoorschotten die niet in rekening kunnen worden gebracht bij een huurder 
zijn voor rekening van de eigenaar. 

overige kosten /eegstand (84112) 
Tevens zijn er nog andere kostenposten die als gevolg van leegstand ontstaan. Denk 
aan zorgen dat leegstaande ruimten in representatieve staat blijven bij winkelcentra 
zodat wederverhuur niet belemmerd wordt, het vorstvrij houden om schade te 
voorkomen, bewaken van energie-verbruik, beperken van kraakrisico etc. Enkele van 
deze kosten kan men ook zien als commerciele kosten en onderbrengen bij 
marketingkosten of verhuurkosten en ook bij managementvergoeding (kraakrisico) maar 
het voorstel is toch om deze onder een post "overige kosten leegstand" te brengen 
omdat anders bij B2 t/m B4 overal versnipperd een post "kosten leegstand" kan 
warden opgevoerd en de totale omvang van deze kosten uit beeld verdwijnt. 

(8ijdrage VVE) 
De bijdrage aan een vereniging van eigenaren . Uit de analyse is gebleken dat enkele 
vastgoedbeleggers deze bijdrage als een aparte kostenrubriek hebben opgenomen . Het 
is echter zo niet duidelijk welke kosten er allemaal in deze bijdrage zitten. In de 
bijdrage kunnen de volgende kosten zitten; onderhoud, VVE-administratie, 
schoonmaak, verzekeringen, upgrading, belastingen en heffingen etc. Ook kunnen 
beleggers de genoemde posten ook nog onder brengen in de reeds beschreven 
rubrieken. Daarnaast kunnen beleggers bijvoorbeeld de onderhoudskosten niet als een 
voorziening in de bijdrage maar ineens betalen wanneer deze actueel zijn. 

Het voorstel is per rubriek een subrubriek Bijdrage VVE op te nemen waarbij de VVE
administratiekosten onder de rubriek advieskosten (8333) vallen. Een uitsplitsing van 
de kosten geeft namenlijk een beter beeld voor vergelijkingen . De bijdrage VVE krijgt 
daarom geen code in het voorstel voor een standaard financiele 
managementrapportage. 
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• Niet verekenbare BTW-kosten (B42) 
De definitie van de ROZ-IPD vastgoedindex: Wanneer de omzetbelasting (BTW) niet 
kan worden teruggevorderd dan zal het niet terugvorderbare dee/ in de 
exp/oitatiekosten moeten warden meegenomen. 

Uit de analyse bleek dat vastgoedbeleggers vaak in het geval van het vastgoedsegment 
woningen de btw-kostencomponent bij de diverse rubrieken zoals onderhoud, beheerkosten etc 
onderbrengen in plaats van deze op te nemen onder deze rubriek. Er zijn echter ook 
vastgoedbeleggers die de btw-kosten bij woningen wel onder deze post opnemen . Bij het 
segment commercieel vastgoed brachten alle beleggers wel de BTW-kosten onder bij deze 
rubriek . 

Aangezien wonen vrijgesteld is van BTW kan een verhuurder van een woning geen 
BTW over de huur bij de huurder in rekening brengen. De verhuurder is dan de 
eindafnemer, waardoor de initiele investeringen en de exploitatielasten dan ook 
inclusief BTW bedragen zijn [KEERIS 97b]. In de sector commercieel vastgoed is 
bepalend of de producten of diensten van de huurder met BTW zijn belast of niet. 
Voor huurders, welke in een en hetzelfde gehuurde object zowel met BTW-, als 
zonder BTW-belaste activiteiten verricht, heeft het Rijk een grenswaarde bepaald: 
indien minimaal 90 % (70% voor makelaars en werkgeversorganisaties) ervm met 
BTW-belast is, geldt dit voor alle activiteiten/kosten; in het andere geval kan niet meer 
geopteerd worden voor de BTW. Voor de lopende huurovereenkomsten geldt een 
overgangsperiode tot het einde van de herzieningsperiode. Het heeft voor huurder en 
verhuurder consequenties indien de aard en de samenstelling van de prestaties van de 
huurder verkeerd zijn gewaardeerd, of wanneer tussentijds hierin wij~igingen 
optreden, zodat de grenswaarde van 90% (70%) wordt onderschreden. De fiscale 
correctie vindt met terugwerkende kracht plaats voor de huurder en dus ook voor de 
verhuurder [KEERIS 97b]. 

De onderzoeker is van mening dat alle btw-kosten dus ook die van de categorie 
woningen onder deze rubriek (100% btw-kosten) moeten vallen. Redenen hiervoor 
zijn: 
1. Bij gemengde complexen (bijvoorbeeld winkels met woningen erboven) is het 

administratief beter te verwerken, en sneller te begroten. Men hoeft zich per 
rubriek (factuur) niet bezig te houden met de vraag behoren desbetreffende kosten 
tot woning of winkel-gedeelte en wat is het opteringspercentage is . 

2. Het BTW-percentage (17,5%) is afhankelijk van het beleid van de overheid. Deze 
wijzigt eens per decennia. Voor historische indices op het niveau van operating 
income/operating costs is het verstandig om deze component duidelijk zichtbaar te 
houden. 

3. Internationale vergelijkbaarheid; door de Euro wordt internationale 
vergelijkbaarheid bevorderd. Een belangrijke component voor internationale 
vergelijkbaarheid is ook het fiscale stelsel waarvan de omzetbelasting een 
belangrijk onderdeel is(voorstel 2). 

4. In de praktijk praat en denkt men vooral in netto-bedragen. Bijvoorbeeld bij het 
opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning of het overeenkomen van de 
huurprijs gebruikt men normaliter netto-bedragen. 

5. Men heeft zo ook beter zicht op het rendement/risico profiel tussen de 
verschillende segmenten . 

Niet verrekenbare BTW voorlopig (B431): inschatting BTW-kosten, op basis 
verhuursituatie primo, voor het betreffende kalenderjaar (zie ook paragraaf 6. 7). 
Niet verrekenbare BTW definitief (B432): het gedeelte dat van het voorgaande jaar 
moet worden betaald of dat teruggevorderd kan worden omdat de voorlopige BTW
sleutel gecorrigeerd door de fiscus is vastgesteld achteraf op basis van de feitelijke 
verhuursituatie over het gehele voorafgaande kalenderjaar. 

Harald Hoeben, TUE juni 1998 Pagina 6-65 



Standaardmodel Financiele Managementrapportage Pagina 6-66 

6.7 Subrubrieken kenmerken 

In deze paragraaf worden de volgende kenmerken/specificaties beschreven die een 
relatie hebben met de financiele informatie-overdracht en dus de financiele 
managementrapportage: 
• Kenmerk V) Vastgoedcategorieen; 
• Kenmerk B) Belast/onbelast; 
• Kenmerk E) Fysiek/technische elementen . 

• Kenmerk V: vastgoedcategorieen (be/eggingscategorieen) 
De classificatie naar vastgoed(markt)categorieen [code p9, ROZ-IPD 96] in de financiele 
managementrapportage is nodig omdat de indeling in vastgoedcategorieen voor de 
ROZ-IPD vastgoedindex geschiedt aan de hand van het financiele criterium 
"theoretische bruto huur". Deze classficatie van de huur is vooral nodig bij 
gecombineerde complexen ofwel "mixed-use"-complexen. 

De rubriekindeling is eigenlijk naar een soort kostenplaats in plaats van een 
kostensoort. Uit de analyse bleek dat een aantal beleggers niet de mogelijkheid van 
kostenplaatsen hebben in hun administratiesystemen vandaar dat deze ook als 
rubricering in de kostensoorten kunnen voorkomen . Het voorstel is om de in ~.rincipe 
onderstaande classificatie (ROZ-IPD code staat achter rubriek) van de ROZ-IPD 
vastgoedindex te handhaven maar er zijn ook enkele rubrieken toegevoegd (vet 
aangegeven ). 

1. Winkels (t141) 
2. Kantoren (t142) 
3. Bedri jfshallen (t1 43) 
4. Woningen (t144) 
5. Parkeerplaatsen/carports/garages (te verhuren eenheden op terreinen of percelen) 

(t145) 
6. Gemengde complexen* (t146) (ook hotels e.d.) 

• Gemengde complexen omvatten meerdere functies, waarvan het aandeel van de afzonderlijke functies 
in de theoretische bruto huuropbrengst I bruto markthuurwaarde van het pand niet groter is dan 50%. 
Aangezien dit bepaald wordt door de waardering, bestaat de mogelijkheid dat een gebouw van jaar tot 
jaar in een andere categorie valt. [ROZ-IPD 96). 

• Kenmerk B: be/ast/onbelaste huur - geopteerdlniet geopteerd 
Dit kenmerk is nodig om de BTW-sleutel of het opteringspercentage van een complex 
te kunnen bepalen en daarmee dus de rubriek niet verrekenbare BTW (843). Uit de 
analyse blijkt dat dit kenmerk reeds bij vele beleggers als rubriek is opgenomen bij de 
rubrieken van de operationele opbrengsten. Het is de vraag of dit niet ook bij de 
operationele kosten en secundaire opbrengsten/uitgaven moet gebeuren. De BTW
sleutel kent twee vormen namenlijk definitief en voorlopig: 
• De definitieve BTW-sleutel is de factor waarmee de mate van terugvordering van in 

het betreffende kalenderjaar betaalde BTW uit de exploitatie van een 
vastgoedobject wordt vastgesteld, welke bepaald wordt op basis van de 
verhouding tussen het totaa/ bedrag aan met BTW belaste ten opzichte van 
onbelaste contracthuren van het betreffende kalenderjaar [KEERIS 97]. 

• De voor/opige BTW-sleutel is de factor waarmee de mate van terugvordering op 
voorhand wordt berekend . Er vindt praktisch gezien pas een correctie van het 
kalenderjaar plaats in het begin van het nieuwe jaar. Om deze reden is de rubriek 
niet verrekenbare BTW (B43) nog verder uitgesplitst. 

Let op Bij niet verhuurde percelen geldt dat de geldende markthuurwaarde wordt opgenomen met het 
BTW-regime conform de laatste geexpireerde huurovereenkomst [KEERIS 97). 
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• l<enmerk f: fysiekltechnische e/ementen 
Aan de rubrieken onderhoud (B21 ), upgrading (B22) en bij-investeringen (Cl 1) kan het 
kenmerk E "fysiek/technische elementen" worden toegevoegd. 

Er zijn reeds standaarden opgezet voor een fysiek/technische rubricering of 
classificatie . Deze meest gebruikte standaarden zijn de NL-SfB (internationaal Cl-SfB), 
Stabu en SRW/SROW codering. De twee laatsten zijn classificaties van werksoorten en 
verschillen miniem van elkaar. De NL-SfB codering, oorspronkelijk opgezet door een 
Zweedse organisatie (Samarbetskommiten for Bygnadsfragor), is een internationale 
standaard die door de CIB (International Council for Building Documentation) wordt 
gewaarborgd. Ook zijn er een aantal andere coderingen in de Angelsaksische landen 
middels literatuuronderzoek onderzocht (Bushell (1970), Department of the 
Environment (1970), Ministry of Housing and local government (1964) [REGINALD 
88]). In bijlage 6.4 vindt u meer achtergrondinformatie over bestaande coderingen . 

Uit de vergelijkingsanalyse van de rubrieken onderhoud blijkt dat enkele beleggers 
reeds op niveau 1 en 2 een rubricering naar fysiek/technische hoofdgroepelementen 
hebben in hun rapportages. Ook blijkt uit de analyse dat er, door de vele 
rubriceringsmethodieken van fysiek/technische elementen (en/of werksoorten) 
uniformiteit in rubricering op lager niveau ontbreekt bij de dive. se de 
vastgoedbeleggers. 

Uit de specifieke analyse Fysiek/technische classificatie (bijlage 6.4) is er eer. sterke 
voorkeur voor een elementengerichte indeling voor verdere rubricering van de 
rubrieken onderhoud (B21 ), upgrading (B22) en bij-investeringen (Cl 1 ). Daarbij is oak 
een sterke voorkeur voor de NL-SfB codering. Deze codering kent een internationaal 
karakter en een logische opzet maar is vanuit het bouwproces opgezet. Dit is dan oak 
een bezwaar, een groot aantal coderingen zal en kan oak niet goed warden gebruikt 
voor het fysiek/technisch beheerproces . 

Voor het administratief verwerken van uitgaven is volgens het merendeel van de 
ge·lnterviewde belegger een zeer gedetailleerde rubricering niet nodig. 

Voorstel 
Het voorstel is om de rubrieken op een lager niveau uit te splitsen in grate 
elementgroepen: 

1. Funderingen en Konstruktie 
2. Bouwkundig buiten gevel/dak 
3. Bouwkundig binnen 
4. Schilderwerk buiten/binnen 
5. Klimaatinstallaties 
6. T ransportinstal laties 
7. Overige installaties 
8. Terreinen 
9. Overige 

Classificaties zoals Nl-SfB/Stabu/SRW-SROW gaan te ver in de financiele rapportage 
tussen belegger en vastgoedmanagementorganisaties. De keuze is aan de VMO's zelf 
welke classificatie men op een lager niveau hanteert. Wanneer men wel een bestaande 
classificatie wil hanteren dan is het voorstel om uniform de NL-SfB codering te gaan 
gebruiken. 
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6.8 Evaluatie voorste/ standaardmodel financie/e managementrapportage 

In dit hoofdstuk zijn twee voorstellen gegeven voor een mogelijk standaardmodel voor 
de financiele managementrapportage. Deze modellen kunnen als standaard dienen 
voor budgetbegrotingen (jaar en meerjaren), budget versus realisatie 
(kwartaalrapportages) en het hoofdverzamelblad van de maandelijkse huurafrekening. 
Bij deze laatste rapportage moeten de servicevoorschotten natuurlijk niet vergeten 
worden. 

De twee voorstellen in de tabellen 6.4 en 6.5 wijken bij de hoofdrubrieken: 
• Onderhoud; 
• Upgrading (verbetering); 
• Huurdersmarketing; 
• Verhuurmarketing; 
• Afgeboekte huren. 

om redenen zoals in paragrafen 6.4, 6.5 en 6.6 beschreven, af van het model van de 
ROZ-I PD. 

Het model van de gedefinieerde rubrieken en kenmerken is een voorstel en daarmee 
nog voor wijziging vatbaar. De doelstelling van dit voorstel is een discussie op te 
roepen omtrent het uniform rubriceren van de operationele opbrengsten en uitgaven en 
de secundaire opbrengsten en uitgaven. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
Het doel van dit onderzoek is het doen van een voorstel voor een standaardmodel voor 
de financiele managementrapportage dat als basis kan dienen voor de verdere 
uitwerking van de financiele gegevensuitwisseling van de exploitatie van vastgoed. In 
dit hoofdstuk wordt echter niet ingegaan op dit voorstel voor het beoogde standaard 
model en de resultaten van de verschillen en overeenkomstenanalyse van de 
praktijkmodellen van de diverse beleggers. Daarvoor dient u hoofdstuk 6 en bijlage 6 
te lezen . De reden hiervoor is dat dit resultaatconclusies op detailniveau zijn waarvan 
het dus niet de bedoeling is dat deze in dit hoofdstuk samengevat worden herhaald. 
Het model in zijn geheel is een voorstel opgezet naar mening van de onderzoeker 
waarvan het de bedoeling is dat deze door betreffende partijen gezamenlijk word 
bed iscussieerd . 

Daarnaast zijn er ook meerdere (detail)conclusies te trekken uit de verslaglegging van 
het draagvlak voor en voorwaarden van uniformering in hoofdstuk 5 die niet in dit 
hoofdstuk zullen worden beschreven . In dit hoofdstuk wordt de algemene conclusie 
gegeven op de probleemschets zoals die in paragraaf 1.2 probleem- en doelstelling is 
beschreven. 

7.1 conc/usies 

De bedrijfstak erkent de probleemstelling dat het ontbreken van een uniform 
vastgoedmanagement informatiekader bij een groot aantal te verrichten taakgebieden 
een efficiente werkwijze en een goede dienstverlening tussen vastgoedbeleegers en 
VMO's belemmert. Het onderwerp van dit onderzoek staat in de belangstelling. De 
belangstelling is weliswaar in hogere mate bij de VMO's maar in zekere mate ook bij 
een aantal vastgoedbeleggers aanwezig. 

De laatste jaren zijn er vele publicaties over keteninformatisering I supply chain 
management etc in diverse bedrijfstakken verschenen. Bij andere bedrijfstakken zijn 
reeds kostenbesparingen van 10-20% gerealiseerd en zijn de service-levels, door de 
klanten ook zodanig ervaren, van bedrijven omhoog gegaan. Dit is ook mogelijk in de 
bedrijfstak beleggen in en managen van vastgoed. Zowel vastgoedbeleggers maar 
vooral de vastgoedmanagementorganisaties zien de mogelijke voordelen van 
standaardisatie: het benutten van schaalvoordelen, hogere kwaliteit dienstverlening en 
operationele efficiency (het realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen), betere 
communicatie en vergelijking van resulaten. 

De ge'lnterviewden vinden keteninformatisering binnen de bedrijfstak beleggen in en 
managen van vastgoed op enkele punten zeer goed mogelijk . Een onderdeel dat zeker 
voor standaardisatie vatbaar is de verwerking van de financiele data met betrekking tot 
de exploitatie van het vastgoed. Deze taak wordt ook wel omschreven als de 
vastgoedadministratie. Deze taak wordt niet als de core-business gezien, is dus niet 
concurrentiegevoelig en leent zich dus zeer goed voor standaardisatie. Bij de 
woningbouwcorporaties werkt men, ondanks dat deze tegenwoordig met elkaar 
moeten gaan concurreren, ook samen op gebieden zoals de administratieve 
dienstverlening. Deze wordt ook hier niet als de kerntaak of de core-business van de 
organisatie gezien. 

Diverse vastgoedbeleggers benadrukken het volgende. Waar het juist in deze 
bedrijfstak om gaat is de concurrentie met betrekking tot de dienstverlening op het vlak 
met de potentiele en zittende huurders, de gebruikers van het vastgoed. Zonder 
gebruikers geen inkomsten en waarde-ontwikkeling. 

Harald Hoeben, TUE juni 1998 Pagina 7-69 



Conclusies en aanbevelingen Pagina 7-70 

Opgemerkt dient te warden dat: 
• Niet alle databronnen in de vastgoedsector zich lenen voor standaardisatie. 
• Enkele vastgoedbeleggers vooralsnog standaardisatie niet als hun eerste prioriteit 

zien en men zeer zeker niet wil gedwongen om tot standaardisatie over te gaan. 
Op vrijwillige basis nemen de vastgoedbeleggers reeds deel aan de ROZ-IPD 
vastgoedindex. 

• De bedrijfstak vroeger zeer gesloten was en dat dit in de huidige tijd gestaag aan 
het veranderen is. 

• Het ontwikkelen van standaardisatie de meeste kans van slagen heeft als deze via 
een top-down benadering geschiedt waarbij zoveel mogelijk aansluiting moet 
worden gezocht bij de ROZ-IPD vastgoedindex. 

7.2 Aanbevelingen en vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft tot de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek geleid: 
• Het concretiseren van het in dit onderzoek beschreven "abstracte" model voor een 

standaard financiele managementrapportage in een administratief model voor de 
daadwerkelijke vastgoedadministratie is gewenst. Een nieuwe werkgroep is 
inmiddels op deze opdracht gezet. In april 1998 is een conceptrapportage 
overhandigd aan deze nieuwe werkgroep. Deze nieuwe werkgroep toetst het 
voorstel voor een standaardmodel financiele managementrapportage op praktische 
toepasbaarheid en maakt een administratief model van deze standaard. 

• Het verrichten van onderzoeken naar mogelijke standaardisatie van andere 
databronnen bij de exploitatie van vastgoed . Hiervoor zal eerst inventarisatie
onderzoek moeten worden gedaan welke databronnen c .q. vastgoedin :ormatie 
wenselijk zijn om te warden gestandaardiseerd . 

• Het verrichten van een econometrisch onderzoek naar de effecten van openheid en 
uniformiteit in de bedrijfstak beleggen in en managen van vastgoed . 
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Uitk/appagina 1: Overzicht Operationele Opbrengsten 

jcode niveau 1 code niveau 2 code niveau 3* code niveau 4* 

Al Theoretische A11 Theoretische bruto huur I 

(ver) huuropbrengst lopend jaar (A2+A3) 
A2 Verhuurverlies A21 Fi nanciele Leegstand 

A22 H uurkorti ng/consessies 
A3 Gecorrigeerde A31 Bruto huuropbrengst 

(ver)hu uropbrengst 
A4 Beta Ii ngsverl ies A41 Afgeboekte huren 
AS Werkelijke huuropbrengst 
A6 Overige opbrengsten A61 Overige opbrengsten A611 Huur A6111 Vorderi ngen 

vordering afgeboekte huren 
voorg. jaren 

A6112 Huurcorrecties 

A612 Rentedeel annurteiten 

A613 Rijksbijdragen 

A614 Overige opbrengsten 

A7 Totaal opbrengst 
• Deze uitsplitsingen kunnen nog worden aangevuld met kenmerk B belast/onbelast en kenmerk V vastgoedcategorieen bijv, 
won/kant/winkels/etc. Deze twee kenmerken worden in paragraaf 6.7. behandeld 



Uitklappagina 2: secundaire opbrengstenluitgaven 

code niveau 1 code 11iveau 2 Code niveau 3* 
-, 

I 
Cl Bi j-/desi nvesteri ng Cll Bij-investering Clll Structure le verbeteri ng huurgroei > 10% ----------i 

I 
Cl 12 Structurele verbetering renovatie I 

uitgave > 25% marktwaarde 
Cl 13 Uitbreiding/aankoop Cl 131 aankoop 

Cl 132 aanbouw 
Cl 14 herontwikkeling 
Cl 15 Afkoop erfpacht 

C12 Desi nvesteri ng Ke11merk V* 
C2 Overige C21 Overige C211 Nieuwbouwrente 

geactiveerde geactiveerde 
opbrengsten/ opbrengsten 
uitgaven 

C212 Overige 
C22 Overige geactiveerde uitgaven 

C3 Waarde- C31 Waarde-ontwikkeling primo, op 01-jan 
ontwikkeling 

C32 Herwaardering C321 Herwaarderi ngseffect bij-/desi nvesteri ng ultimo 
C322 Herwaarderingseffect marktpositie ultimo 

C33 Waarde-ontwikkeling ultimo, op 31 dee 
• Deze uitsplitsingen kunnen nog worden aangevuld met kenmerk V vastgoedcategorieen bijv, won/kant/winkels/etc en kenmerk E 
fvsiek/technische elementen. Deze twee k<>nmerken worden in oaral!raaf 6.7. behandeld 



Uitk/appagina 3 operationele uitgaven/exploitatiekosten 

Voorstel 1 
Code niveau 1 Code niveau 2 Code niveau 3* code niveau 4* 
Bl Vaste lasten Bl 1 Onroerende zaak 

Belasting 

B12 Overige belasting Bl 21 Waterschapslasten 
Bl 22 Riool/milieu belasting 
B123 Herverkaveling 
B124 Precario-rechten 
B125 Overige belastingen 

B13 Erfpachtcanon 
B14 Verzekerin gen B141 llrand/opstalverzekeri ng, Ii uurdervi ngsver zekering 

Overige verzekeringen: storm, glas, vernieling /inbraak etc. 

B2 Fysiek/ B21 onderhoud B211 Planmatig onderhoud B2111 Servicecontracten onderhoud 
technische B2112 Conditie-afhankelijk planm. 
kwaliteitszorg onderhoud 

B212 Correctief onderhoud B2121 Klachten/storingsonderhoud 
82122 N iet verhaalb. mutatieschade 
82123 Calamiteitenonderhoud/ 

Schade-onderhoud 
B22 Upgrading B221 Planmatige upgrading 

B222 Niet planmatige 82221 Verhuurbaar maken 
upgrading 

62222 Tenant/improvement 
Huurdersverbetering 

82223 Overige niet planm. 
Upgrading 

B3 Uitbestede B31 Verh u u rkosten B311 Verhuurcourtage 
beheerkosten 

B312 Verhuurmarketing 
B32 Huurdersmarketing 
B33 Management & B331 Management 

adviesvergoed in gen vergoeding 
Vast 

B332 Management 
vergoeding 
Variabel 

B333 Ad vies & overige 
vergoedingen 

B4 Overige B41 Overige kosten niet B411 Kosten Leegstand 84111 Servicekosten leegstand 
kosten zijnde niet verr. 

I BTW 
B4112 Overige kosten leegstand ! 

(Bijdrage VVE) 
B413 Overige kosten niet 

zijnde niet verr. BTW 
B42 Niet verrekenbare B421 N iet verrekenbare BTW voorlopig 

BTW 
B422 Niet verrekenbare BTW definitief 

v oorste 12 : aanpassing h fd b. 00 ru ncenng voorste I 1 C 1 nternat1onaa mo d I EURO) e, 
Code' niveau 1 Code niveau 2 Code niveau 3** I 

I 
B3 Overige kosten excl. B41 Overige kosten niet zijnde niet B411 

I Niet verr. BTW verr. BTW B413 
B4 Vaste lasten excl. B13 Erfpachtcanons 

Belastingen 
B14 Verzekeringen 

BS Belastingen Bl 1 Belasting OZB 
B12 Overige Belastingen 

B6 Niet verreken bare B42 Niet verrekenbare BTW B421 Voorlopig 
BTW BTW 

8422 Definitief 
BTW 

• De codes op niveau 2 en verder warden gelijk gehouden met liet voorstel 1 en de beschrijving in het verslag van de rubrieken 
•• Deze uitsplitsingen kunnen nog worden aangevuld met kenmerk V vastgoedcategoriet'n bijv, won/kant/winkels/etc en kenmerk f 
fysiek/technische elementen. Deze twee kenmerken worden in paragraaf G.7. beliandeld 


