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Samenvatting 

De vertrouwde hierarchie in de winkelmarkt geldt niet meer. Er zijn meerdere 

markten ontstaan en hierdoor ook verschillende detailhandelcentra. De ROZ/IPD 

helpt met de index zijn deelnemer de resultaten van zijn portefeuille te kunnen 

analyseren en te benchmarken met het landelijk gemiddelde. De basis van de 

index ligt bij de segmenten waarin de winkelobjecten zijn verdeeld. Deze indeling 

is te grof, niet dynamisch en n iet meer toepasbaar op de huidige 

winkelvastgoedmarkt. 

Segmentatie 

Een segmentatie voor winkelvastgoed voor een toepassing in de ROZ/IPD 

vastgoedindex moet passen binnen een aantal voorwaarden. De eerste voorwaarde 

is het voldoen aan het juiste perspectief. Het doel van de segmentatie is het kunnen 

benchmarken van de portefeuille, vandaar dat het perspectief ook hier, bij de belegger, 

/igt. Welke factoren vindt hij van be/ang. Dit is de basisgedachte. Daarnaast /iggen 

er een drietal eisen ten grondslag: 

1. De segmentatie moet gebaseerd zijn op rendementsbe"fnvloedende 

factoren. 

2. Het schaalniveau van de segmentat ie bevindt zich op object- of 

complexniveau 

3. De segmentatie moet de dynamiek van de winkelvastgoedsector kunnen 

verwerken. 

ROZ/IPD vastgoedindex 

De ROZ/IPD wi/ een segmentatie waarbij de belegger haar winkelobject kan indelen 

in een groep van objecten met deze/fde rendementsopbouw. Het schaalniveau 

ligt op objectniveau, zodat elk object in de toekomstige segmentatie te plaatsen 

is en de dynamiek zorgt voor de inpassing van de ontwikkelingen in de 

winkelvastgoedmarkt. 

Ten eerste is geana/yseerd we/ke verge/ijkingen opgaan in het rapport van de ROZ/ 

IPD. De ROZ/IPD stelt vergelijkingen op tussen winkelsegmenten en het fonds van 

de betreffende be/egger, maar ook in geografisch opzicht, leeftijdsopbouw, omvang 

objecten enz. Daarnaast kent het "Comparative Report" een 5-tal niveaus van 
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benchmarking. Een totale benchmark van nederlands vastgoed inclusief aan- en 

verkopen en in ontwikkeling zijnde objecten. Het tweede niveau filtert de invloed 

van de aan- en verkopen en de in ontwikkelingen zijnde objecten. Het derde 

niveau erkent de verschillende vastgoedsegmenten als kantoren, winkels, 

woningen, bedrijfsruimten en overig vastgoed. Het vierde niveau stelt vergelijkingen 

tussen deelsegmenten. En het vijfde niveau is het niveau van de input van de 

deelnemers. Dit onderzoek speelt zich af op het vierde niveau met de vergelijkingen 

tussen de deelsegmenten van winkelvastgoed die daarbij horen . 

Rendement 

De rendementsbe'fnvloedende factoren van winkelvastgoed warden in kaart gebracht 

door een uitgebreide literatuurstudie . Alvorens deze lijst van factoren op te stellen is 

een uitgangspunt bepaald: de gebouw- en omgevingskenmerken hebben geen directe 

invloed op het rendement. Echter, deze kenmerken hebben wel direct invloed op 

onderdelen uit de exploitatie, zoals huurprijsniveau, leegstand en exploitatiekosten. 

Onderstaand figuur geeft dit weer. Daarnaast is er een onderscheid gemaakt tussen 

winkelpanden en winkelcentra omdat deze twee vormen winkelvastgoed op het gebied 

van gebouwkenmerken en in de zin van de beheeropgave sterk van elkaar verschillen. 

0 
R 

N 

Exploitatie 

Componenten 
uit de exploitatie 

Gemiddelde waarde r ................. .J 

Rendementsbe'invloedende 
factoren 

Winkelobject 

R = rendement, 0 = opbrengsten, N = gemiddelde waarde 

Exploitatiemodel 

Zoals in de figuur is ge'illustreerd hebben rendementsbe'invloedende factoren van 

een winkelobject invloed op de componenten uit de exploitatie. De hoogte van 

investering is een gevolg van de mogelijke huuropbrengsten. De waardestijging 

van een object zit oak in de opbrengstenkant. Deze waardestijging wordt bepaald 

door de taxaties van objecten. De ROZ/IPD vastgoedindex heeft hier regels voor 

opgesteld. De factoren die van invloed zijn op de huur zijn oak vaak de factoren 

die ten grondslag liggen aan de taxatie. In dit geval kan de exploitatie het uitgangspunt 

vormen voor het onderzoek naar de rendementsbepalende factoren. 
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De basisgegevens zijn de componenten uit de exploitatie. In de volgende figuur is 

weergegeven welke componenten zijn opgesteld en welke factoren hierop invloed 

uitoefenen. 

Exploitatiemodel Rendementsbeinvloedende factoren 

Winke/pand Winke/centrum 

01 Huurprijsniveau 011 Geografische ligging I I 011 Geografische ligging 

012 Standkwaliteit I 
013 lndeling winkelunit I I 013 lndeling winkelunit I 

O Huuropbrengsten 

I 015 Verzorg ingsgebied I 
016 Kwaliteit winkelpand I I 016 Kwaliteit winkelpand I 

02 Leegstand/ 021 Management I I 021 Management I huurderving 

022 Marktsituatie lokaal I I 022 Marktsituatie lokaal I 
016 Kwalileit winkelpand I I 016 Kwallteit centrum I 

, ................................... .............................. ........................................................................... .. 
U1 Vaste kosten U11 Kwal ileil winkelpand I I U11 Kwalite it centrum 

U Exploitatie uitgaven U2 Verhuurkosten U21 Management I I U21 Management 

U22 Marketing I I U22 Marketing 

U23 Kwaliteit winkelpand I I U23 Kwaliteil centrum 

U3 Overige kosten U31 Kwalileit winkelpand I I U31 Kwalileit centrum 

In een veldonderzoek, bestaande uit interviews met 8 institutionele beleggers, zijn 

bovenstaande factoren voorgelegd. In dit onderzoek kwam naar voren dat het 

onderscheid tussen winkelpand en winkelcentrum een juiste basis vormt voor een 

segmentatie. Voor een winkelpand gelden 3 factoren, die de ondervraagden belangrijk 

vonden voor het rendement: standkwaliteit, geografische ligging en de marktsituatie. 

Voor een winkelcentrum geldt dat het verzorgingsgebied het belangrijkste aandeel 

heeft in de bepaling van het rendement. Met deze elementen als basis kan er 

vervolgens een segmentatie warden opgesteld. 
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Huurprijs 

Huurprijzen voor een winkelpand warden bepaald door: de standkwaliteit, 

geografische ligging en de marktwerking. Er zijn meerdere mogelijkheden om deze 

bepalende factoren in kaart te brengen. Dit kan aan de hand van passantenstroom, 

filialiseringsgraad en huurprijsniveau. Een nadeel bij de factor passantenstroom is 

dat deze een onduidelijk verband heeft met de huurprijs en de verschillende 

standkwaliteiten. Oak de marktwerking valt buiten beschouwing bij een indeling 

in aantallen passanten. Filialiseringsgraad heeft als nadeel dat het moeilijk te 

meten is op objectniveau. Een en dezelfde winkelstraat kan verschillende 

standkwaliteiten hebben en daar kan de filialiseringsgraad geen verschil in 

aangeven omdat de kaders niet gedefinieerd kunnen warden. Een betere indeling 

van winkelpanden ontstaat op basis van huurprijzen. Huurprijzen geven inzicht in 

de marktwerking, de geografische ligging in Nederland en de kwaliteit van locatie 

binnen een winkelgebied. Huurprijzen zijn echter oak afhankelijk van de indeling 

van een pand. Een pand met meer diepte kent een lager gemiddelde huurprijs 

dan een pand met mindere diepte. De etalerende mogelijkheden spelen hierbij 

een rol. Dit wil zeggen dat er gezocht moet warden naar een huurprijs die voor 

ieder object geldt. En dat zo de indelingsmogelijkheden van een pand gefilterd 

warden. Dit kan door de huurprijzen te baseren op een fictieve huurprijs, waarbij 

rekening is gehouden met de methode van huurprijsbepaling van beleggers. Indien 

we het niveau van huurprijs vergelijken op basis van de eerste 10 meter diepte voor 

elk winkelobject is de indeling van het object niet relevant. Dit is de absolute huurprijs. 

De absolute huurprijs is dus gebaseerd op de marktwerking en de kwaliteit van de 

locatie zowel binnen het winkelgebied als binnen Nederland. DTZ Zadelhoff heeft 

in "Cijfers in perspectief" een huurprijzenoverzicht van een fictief winkelpand van 

150m2. Indien we de absolute huurprijzen bepalen voor dit overzicht krijgen we een 

range van huurprijzen waarin elk object geplaatst kan warden. 

Verzorgingsgebied 

Voor de winkelcentra geldt dat verzorgingsgebieden de mate van succes aangeven. 

Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld door WPM Groep naar grootteklassen. Deze 

indeling is onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar winkelcentra in Nederland. 

Deze indeling van grootteklassen wordt daarom gebruikt voor de segmentatie van 

winkelcentra . 
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Overige objecten 

Er is een tweetal winkelobjecten dat een op zichzelf staand segment is. Dit zijn 

de PDV/GDV locaties waarvan er 21 zijn opgenomen in de ROZ/IPD vastgoedindex. 

Het is een te kleine groep om een onderverdeling aan te brengen. Het tweede 

winkelobject, de solitaire supermarkt, is een object dat qua gebouwkenmerken 

overeenkomt met een winkelpand. Het beheren van een solitaire supermarkt brengt 

evenals de winkelpanden weinig kosten met zich mee. Het grate verschil tussen dit 

winkelobject en een winkelpand is dat het verzorgingsgebied bij solitaire supermarkt 

van belang is en niet de standkwaliteit binnen een winkelgebied. Om deze redenen 

is de solitaire supermarkt een apart segment geworden in de uiteindelijke 

segmentatie: 

Segmentatie ROZ/IPD vastgoedindex 

Winkelpand 

Winkelcentra 

PDV/GDV locaties 

Segmenten 

Segment 1 

Segment 2 

Segment 3 

Segment 4 

Solitaire supermarkt 

Segment 1 

Segment 2 

Segment 3 

Segment 4 

,Segment 5 

POV/GOV locatie 

Segmentatie van winkelvastgoed 

Kenmerk 

>1100 Euro 

700 - 1100 Euro 

400 - 700 Euro 

<400 Euro 

n.v.t. 

0-10.000 consumenten 

10.000-20.000 consumenten 

20.000-50.000 consumenten 

50.000-100.000 consumenten 

Meer dan 100.000 consumenten 

n.v.t. 
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Voorwoord 

Deze scriptie is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de Technische 

Universiteit van Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de faculteit Bouwkunde 

bij de Leerstoel Vastgoedbeheer. 

Tijdens deze afstudeerperiode besefte ik dat het vakgebied Vastgoed in alle vormen 

een zeer subjectief karakter heeft. Beleggingen in kantoren, woningen en winkels 

zijn vaak gebaseerd op stoffige berekeningen, maar daaraan ten grondslag ligt nog 

altijd een emotionele inslag. Waarden die onmogelijk te analyseren zijn en waar 

menig statisticus zijn hoofd over zal breken geven dit vakgebied een interessante 

impuls. 

De ontwikkelingen die zich voordoen binnen dit vakgebied staan niet stil. Met name 

in het winkelvastgoed zijn deze veranderingen sterk afhankelijk van de consument. 

Ook de detaillist, in tegenstelling tot een kantoorgebruiker, is continu op zoek naar 

een betere plek voor zijn product. Ik citeer: "Een winkel is een verkooppunt en het 

unieke daarvan bepaalt de kracht". 

De ROZ/IPD vastgoedindex zal mee moeten groeien met die ontwikkelingen en elk 

onderzoek is een puzzelstukje, dat zorgt voor verdere completering van de index. Ik 

hoop dat deze scriptie zo'n puzzelstukje is en een bescheiden bijdrage kan leveren 

aan het vakgebied in het algemeen en de ROZ/IPD vastgoedindex in het bijzonder. 

Mijn dank gaat uit naar: de heer Keeris, mevr. van de Ven en mevr. Janssen voor de 

begeleiding tijdens dit onderzoek. Ook, wil ik graag, die personen bedanken, die een 

bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek, met name mijn vriendin Henrieke en 

mijn ouders. 

Eindhoven, december 2002 

Steffen Hageman 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

In de detailhandel staat veel te veranderen. De vertrouwde hierarchie in de 

winkelmarkt geldt niet meer. Er zijn meerdere markten ontstaan en hierdoor 

verschillende detailhandelcentra. Er is een verruiming van het vestigingsbeleid, beter 

bekend onder de naam GDV (Grootschalige Detailhandelsvestiging)- en PDV (Perifere 

Detailhandelsvestiging)-beleid. Voor het vastgoed betekent dit een vergroting van 

de verscheidenheid. Er ontstaan meerdere typen vastgoed in de detailhandel. Dit 

heeft voor de belegger een grote invloed op het portefeuillebeleid, maar ook voor de 

ROZ/IPD vastgoedindex. Deze index is in de laatste jaren weliswaar aangepast aan 

de huidige standaard, maar voldoet nog niet aan de wensen van de beleggers. Het 

vergelijkingsrapport (Comparative Report) heeft als uiteindelijke doel, het kunnen 

benchmarken van de eigen portefeuille. Het is zaak dat dit zo zuiver mogelijk gedaan 

wordt en dus rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen in de detailhandel. 

1.2 ROZ/IPD vastgoedindex 

Benchmarking en portefeuille-analyse kan gerealiseerd worden door toetreding tot 

de ROZ/IPD vastgoedindex. Het hoofddoel van de vastgoedindex van de Raad voor 

Onroerende Zaken (ROZ) is, dat deelnemers de resultaten onderling kunnen 

vergelijken en de eigen portefeuilles kunnen analyseren. Op dit moment heeft de 

ROZ/IPD vastgoedindex een dekkingsgraad van rond de 85% van het institutioneel 

belegd vermogen in nederlands vastgoed. De totale waarde van de objecten in de 

ROZ/IPD databank bedraagt per december 2001 38 miljard Euro. De ROZ/IPD 

vastgoedindex meet jaarlijks onder meer het directe rendement, de waardestijging 

en het totale rendement voor 6 categorieen vastgoed te weten, winkels, kantoren, 

woningen, bedrijfshallen, gemengd gebruik en overig vastgoed. Na toetreding tot de 

ROZ/IPD vastgoedindex ontvangt de deelnemer jaarlijks een "Fund Report" en een 

"Comparative Report". 

1.3 Probleemschets 

In het Comparative Report wordt een veelheid aan eenheden (rendementen, kosten, 

structuren) met elkaar vergeleken. Deze eenheden worden met behulp van 

accountants zo gegenereerd, dat zij uniform zijn. Uit de opzet van het Comparative 

Report blijkt echter, dat binnen de verschillende beleggingscategorieen, kantoren, 
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winkels, woningen, industrie en overige een geringe onderverdeling is gemaakt. Dit 

is in tabel 1 gerllustreerd, maar ook in de bandbreedtes van de rendementen terug 

te vinden. Deze bandbreedtes van de rendementen voor winkelvastgoed zijn zo 

uiteenlopend, dat het onmogelijk is een goed inzicht te krijgen in het eigen fonds 

van de belegger, ten opzichte van het ROZ/IPD landelijk gemiddelde. 

Deefsegmenten ROZ/IPD vastgoedindex 

Retail Offices Residentials 

Larger City Centres: Prime 'Centre Location built in/ pre 1990 ·Maisonettes & Apartments 

Larger City Centres: Secondary -Centre Location built after 1990 Houses 

Medium City Centres: Prime 'Office area built in/ pre 1990 Residential Part Sales 

Medium City Centres: Secondary Office area built after 1990 
~--· -·-··-·--···· -·· ..... ""····-··•·····•··-· .. ·······--·-·•--------·-"·"'-·-~·- --

Smaller City centres 

Large suburban centres 

Small suburban centres 

Large scale Speciality Centre 

Residential Area built in/ pre 1990 

Residential Area after 1990 

other Locations built in/ pre 1990 

Other Locations built after 1990 

Tabel 1: Deelsegmenten ROZ/IPD vastgoedindex, ROZ/ IPD Data Requirements 2002, Annual Service 

Tabel 1 geeft de deelsegmenten weer van winkels, kantoren en woningen. De overige 

categorieen bedrijfshallen, gemengd gebruik en overig vastgoed, zijn hierin niet 

opgenomen, omdat deze geen subindeling kennen binnen de ROZ/IPD vastgoedindex. 

Bij het opstellen van een segmentatie moet er rekening warden gehouden met het 

minimaliseren van bandbreedtes. Geringe bandbreedtes duiden op een "zuiver" 

segment. Het ontwikkelen van een "zuiver" segment begint bij de keuze van de 

basiselementen. 

Een van die basiselementen van het onderzoek is het perspectief. De segmentatie is 

ontwikkeld voor de institutionele belegger. Hij kan zo zijn portefeuille benchmarken 

en analyseren met het landelijk gemiddelde. Met deze wetenschap moet de ROZ/ 

IPD vastgoedindex een segmentatie gebruiken met dit perspectief. Indien dit niet 

gebeurt ontstaat er een vastgoedindex, die niet geschikt is voor de doeleinden van 

de belegger. 

De probleemstelling is echter tweeledig. Naast een onjuiste segmentatie van de 

ROZ/ IPD index, is het winkelsegment erg gedifferentieerd. Er zijn niet alleen 

verschillende soorten winkelcentra en winkelpanden, maar de daarmee 

samenhangende exploitatiekosten, huurprijzen, vloeroppervlakken en locatie

verschillen !open onderling zeer uiteen. 
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1.3.1 Probleemstelling 

Uit voorgaande probleemschets kan de volgende probleemstelling warden 

geformuleerd: 

"Is het moge!ijk een segmentatie van winkelcentra te maken vanuit het 

perspectief van de be/egger en deze in te passen in de database van de 

ROZ/ IPD vastgoedindex?" 

1.3.2 Doelstelling 

Bij deze probleemstelling behoort de volgende doelstelling : 

"Het maken van een segmentatie van winkelcentra binnen Nederland vanuit 

het perspectief van de be/egger met als doe! deze segmentatie inpassen in 

de database van de ROZ/ IPD vastgoedindex. " 

1.4 Plan van aanpak 

De uitgangspunten van de ROZ/I PD vastgoedindex, of anders gezegd: de doelstelling 

van de ROZ/IPD vastgoedindex is het startpunt van onderzoek. De ROZ/IPD streeft 

met de index naar een uniforme opzet van rendementsberekeningen . De ROZ/IPD 

wil met de index een meer professionele aanpak mogelijk maken voor de 

vastgoedwereld in Nederland. Dit zijn uitgangspunten die in het onderzoek continu 

in ogenschouw warden genomen. Daarnaast is het voor het onderzoek van belang 

dat het perspectief van 'de belegger' duidelijk is. 

De informatie kan gewonnen warden uit diverse bronnen. Deze bronnen zijn: de 

ROZ/IPD vastgoedindex (voornamelijk het Comparative Report), de literatuur over 

winkelsegmenten en de belegger. 

De ROZ/IPD genereert een Comparative Report voor de belegger. Dit rapport geeft 

een vergelijking weer tussen het gemiddelde rendement van Nederland in een bepaald 

segment en het rendement van de betreffende portefeuille van de belegger. Wat zijn 

hierbij de criteria waarop gelet wordt? Welke variabelen zijn van belang? Waarmee 

wordt het rendement van een object bepaald? Deze vragen leiden tot een aantal 

factoren die invloed hebben op het rendement van winkelcentra. 

In de loop der jaren is er in Nederland voldoende onderzoek gedaan naar het 

winkelapparaat. Diverse segmentaties zijn ontwikkeld, elk met een ander doel. Deze 

segmentaties warden in dit onderzoek onderworpen aan de vraag of ze toe te passen 

zijn in de ROZ/IPD vastgoedindex. 
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Daarnaast moet deze literatuurstudie antwoord geven op de vraag, welke factoren 

belangrijk zijn bij het exploiteren van winkelobjecten. Ook is van belang te weten op 

welke criteria de verschillende segmentaties zijn gebaseerd, en hoe men tot een 

segmentatie is gekomen? Welk perspectief is hier gebruikt? Ook de ROZ/ IPD heeft 

haar eigen segmentatie voor winkelcentra. Op welke manier is deze segmentatie tot 

stand gekomen? Heeft deze segrnentatie voldoende draagkracht? 

Vanuit beide invalshoeken, de ROZ/IPD vastgoedindex en de literatuur, volgen een 

aantal criteria, die uiteindelijk de grondslag vormen voor een nieuwe segmentatie. 

Het veldonderzoek, dat bestaat uit interviews met beleggers, bepaalt welke uit de 

literatuur gevonden factoren het meeste invloed hebben op het totaalrendement. 

Niet alle factoren uit de literatuur zullen invloed uitoefenen op het rendement volgens 

een belegger. Welke zijn dan de belangrijkste? Wat zijn de basiselementen waaraan 

een succesvol object moet voldoen? Is de huidige segmentatie wellicht voldoende? 

Allerlei vragen die een helder bee Id gaan geven voor het perspectief van de belegger. 

In het laatste hoofdstuk worden de basiselementen bepaald. Deze basiselementen 

bepalen de segmentatie. Op welke manier is dit mogelijk? Hoeveel segmenten 

ontstaan er? Komt elk object tot zijn recht? Is er een objectieve segmentatie te 

ontwikkelen, die bijdraagt aan een uniforme en professionele vastgoedindex? In 

bijlage 1 is het plan van aanpak opgenomen. 
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Hoofdstuk 2 ROZ/IPD vastgoedindex 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk maakt inzichtelijk hoe de index is ontstaan en wat het doel is van de 

ROZ/IPD vastgoedindex. Daarbij wordt besproken welk niveau van benchmarken de 

ROZ/IPD gebruikt. Wat is het draagvlak van de index? Welke informatie wordt 

aangeleverd door beleggers en welke resultaten geeft deze index? Wat kunnen de 

beleggers met deze resultaten? Paragraaf 2.2 beschrijft het ontstaan en doel van de 

index. In de volgende paragrafen worden bovenstaande deelvragen beantwoord. 

Het onderzoek behoeft geen uitputtende analyse van de ROZ/IPD index. Deze analyse 

geeft enkel weer welke elementen worden vergeleken met elkaar en welke niveaus 

van benchmarking voorkomen in de Index. 

2.2 Ontstaan en doel ROZ/IPD vastgoedindex 

In 1989 werd onder toezicht van de ROZ een commissie ge"installeerd die als taak 

had een introductie van een vastgoedindex te onderzoeken. Er waren indertijd twee 

mogelijkheden om tot een dergelijke index te komen. De eerste was met behulp van 

World Markets. Een organisatie die voor institutionele beleggers op kwartaalbasis de 

performance van de portefeuille bepaalde. En de tweede mogelijkheid was met behulp 

van de IPD. Deze beschikte over de deskundigheid en ervaring met betrekking tot 

vastgoedanalyses in de UK en VS. 

In eerste instantie was gekozen voor de eerstgenoemde: World Markets. Toen in 

1992 de eerste resultaten bekend werden gemaakt bleek dater twijfels ontstonden 

door de onwaarschijnlijkheid van de uitkomsten. Het indexcijfer waste globaal, geen 

eenduidigheid over begrippen als bruto en netto huur, verhuurbaar oppervlak enz en 

geen uniforme taxatiemethode. 

De ROZ besloot vervolgens een index te genereren specifiek voor vastgoed tezamen 

met de IPD. De resultaten van deze gegenereerde index warden nu jaarlijks sinds 

1996 gepubliceerd. Voor de ROZ/IPD vastgoedindex is een aparte Stichting opgericht. 

De Stichting ROZ Vastgoedindex heeft tot doel het onderhouden van ee n 

vastgoedindex voor de Nederlandse vastgoedmarkt. 
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De ROZ Vastgoedindex maakt het mogelijk om: 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

een objectieve beoordeling te geven van de prestaties van een fonds 

een vergelijking te maken tussen de performance van vastgoed en die van 

andere assets 

de vastgoedmarkt transparanter te maken 

de prestaties van vastgoed internationaal te vergelijken 

voor individuele deelnemers een portefeuille analyse uit voeren 

tijdreeksen op te stellen 

wetenschappelijk onderzoek te doen naar de vastgoedmarkt 

De ROZ Vastgoedindex bevordert door de grotere transparantie de allocatie van 

beleggingsmiddelen naar onroerend goed. 

Op dit moment heeft de ROZ/IPD vastgoedindex een dekkingsgraad van rond de 

85% van het institutioneel belegd vermogen in nederlands vastgoed. De totale waarde 

van de objecten in de ROZ-databank bedroeg per december 2001 38 miljard Euro. 

2.3 Basiselementen ROZ/IPD vastgoedindex 

De ROZ/IPD meet de resultaten van vastgoedobjecten en totale portefeuilles. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van twee rendementsweergaven. Dit zijn de volgende twee 

benchmarken: 

• All Property benchmark, is het totaalrendement op alle vastgoedportefeuilles 

inclusief aan- en verkopen, ontwikkelingsprojecten en objecten in renovatie. 

• Standing Investments, deze benchmark indexeert alle objecten exclusief aan-

en verkopen, ontwikkelingsprojecten en objecten in renovatie. 

Deze laatste benchmark wordt gevormd door het directe rendement en het indirecte 

rendement. Deze rendementen behoren tot de "Components of Return". Het indirecte 

rendement is grotendeels afhankelijk van het verschil in markthuur en contracthuur 

(Rental Value Growth) en de invloed van het aanvangsrendement (Yield Impact). De 

benchmark "Standing Investments" is door het wegfilteren van de winsten of verliezen 

van actief portefeuillemanagement een zuivere benchmark voor vastgoed. 

Na de analyse krijgen de deelnemers de aangeleverde informatie terug in de vorm 

van een "Fundreport", "Comparative Report" en de "Index". Dit onderzoek beperkt 

de aandacht tot het "Comparative Report" omdat in dit rapport de segmentatie van 

winkelvastgoed een basis vormt. Tevens komen relevante data uit het "Comparative 

Report" terug in het "Fundreport". 
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2.3.1. "Fundreport" 

Het "Fund Report" is vooral bedoeld om de deelnemer zo spoedig mogelijk na de 

jaarafsluiting, vooruitlopend op de benchmarking en de analyses middels het 

"Comparative Report", te informeren over de fondsresultaten. In het "Fund Report" 

warden alle aangeleverde gegevens op een systematische wijze geordend en 

verwerkt. Omdat het te ver zou voeren om op alle data en verwerkingen in te gaan, 

vol gen een aantal voorbeelden: 

• De zogenaamde synopsis geeft op een bladzijde inzicht in de behaalde 

rendementen· en de marktwaarde van het totale fonds en van de verschillende 

categorieen vastgoed van het fonds. 

• De resu/taten warden niet alleen uitgedrukt in percentages maar oak in 

munteenheden en niet uitsluitend voor het totale fonds maar oak voor de 

verschillende categorieen vastgoed van het fonds. 

• De exploitatiekosten warden, gesplitst in vaste kosten, kosten van beheer, 

onderhoudskosten en overige kosten, in beeld gebracht en bovendien 

uitgedrukt in een percentage van de huuropbrengst en in een percentage 

van de gemiddelde marktwaarde. 

• Een interessante tabel is die waar de geschatte markthuurpotentie wordt 

aangegeven in een percentage van de huurprijs, welke in rekening wordt 

gebracht. 

De grootste verdienste van het Fund Report is, dat het fonds volledig inzichtelijk 

wordt gemaakt en daardoor een waardevolle bran is voor aansturing. 

2.3.2 "Comparative Report" 

Het "Comparative Report", dat jaarlijks begin mei verschijnt, vergelijkt de 

rendementen van het fonds van een belegger met het gewogen gemiddelde 

rendement van de ROZ/IPD vastgoedindex. Het "Comparative Report" heeft voor de 

individuele belegger aan de ROZ/IPD vastgoedindex de hoogste informatiewaarde. 

De benchmarking vindt plaats op fondsniveau en per vastgoedcategorie. Tevens 

heeft het ook een ranking. Behalve de benchmarking warden in het Comparative 

Report vele andere vergelijkingsanalyses uitgewerkt zowel op fondsniveau als per 

vastgoedcategorie 

• Het geeft een goed onderbouwde benchmark waaraan de resultaten van 

individuele fondsen gemeten kunnen warden. 

• Het meet de invloed van de portefeuille structuur, individuele objectkeuze, 

investeringen en ontwikkelingsactiviteiten op het resultaat van het fonds. 

• Het geeft een gedetailleerde opbouw van het rendement, tot op 

individueel objectniveau. 
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Om een goede overzichtelijkheid te behouden zijn de gegevens verdeeld in een 

vijftal benchmarkniveaus. In figuur 1 zijn deze inzichtelijk gemaakt. Deze 

benchmarkniveaus zijn onderdeel van het "Comparative Report". 

Nlveau 1 

Total port. return 

- Impact of 
transactions 

- Standing 
Investments 

- Impact of 
developments 

ROZilPD Universe 

Niveau 2 

Beleggingssegment 

- Retail 
- Offices 

- Residentials 
- Industrials 
- Mixed use 
-Other 

Nlveau 3 

Segment portfolio 

'RETAIL' 
- Impact of 
transactions 

- Standing 
Investments 

- Impact of 
developments 

Niveau 4 

Deelsegmeat 

'RETAIL' 
- Components of 

return 
- Attribution 
analysis 

ROZ/IPD Special Benchmark 

Figuur 1: Niveaus van analyse Comparative Report 

Nlveau 5 

Object 

inputniveau 

De niveaus 1 en 2 maken deel uit van de 'ROZ/IPD Universe' en de overige niveaus 

behoren tot de 'Special Benchmark'. De 'ROZ/IPD Universe heeft betrekking op het 

totaal van alle fondsen, terwijl de 'Special Benchmark betrekking heeft op een specifiek 

segment. Dit onderzoek beperkt zich tot de segmentverdeling van 'Retail' en zal dus 

voornamelijk betrekking hebben op niveau 3 t/m 5. Het verschil tussen niveau 1 (All 

Property Benchmark) en 2 (Standing Investments) zijn de transacties als besproken 

in paragraaf 2.3. 

Met name niveau 4 speelt in dit onderzoek een grate rol. Dit is het niveau van de 

deelsegmenten die onderdeel uitmaken van de segmentatie. Waar op niveau 3 nag 

een analyse gemaakt wordt op het segment "Retail" in zijn geheel, wordt op niveau 

4 een analyse gemaakt van de deelsegmenten. Niveau 5 is objectniveau. 
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Het "Comparative Report 11 kent een aantal deelrubrieken die zich op de verschillende 

niveaus afspelen. De volgende rubrieken zijn te onderscheiden: 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Executive Summary; 

Measurement; 

• Portfolio Performance; 

• Investment Activity & Portfolio Structure; 

Evaluation; 

• Retail Returns; 

• Attribution Analysis; 

• Constituents of Total Return; 

Income; 

• Income and Costs; 

Conclusions; 

Technical notes . 

In dit onderzoek warden de eerste 4 rubrieken besproken. De laatste twee rubrieken 

zijn merendeel conclusies en definities. 

"Executive Summary" 

De "Executive Summary,, is een korte samenvatting van het "Comparative Report 11
• 

Het bevat onder andere vergelijkingen tussen de ROZ/IPD en het fonds van een 

belegger op de volgende vlakken: 

• Total Return (totaalrendement); 

• Capital growth and Income Return (waardegroei en direct rendement) ; 

• Operating Costs ( exploitatiekosten); 

• Income Growth Potential (huurwaardegroei); 

• Portfolio Structure (portefeuille opbouw) . 

"Measurement" 

Dit onderdeel bevat meetresultaten van analyses van benchmarkniveau 1 t/m 4. Het 

is onderverdeeld in "Portfolio Performance" en "Investment Activity & Portfolio 

Structure 11
• De benchmarkniveaus 1 en 2 zijn toegespitst op de "ROZ/IPD Universe 11 

en voor dit onderzoek niet van belang. Met name de "ROZ/IPD Special Benchmark 11 

is van belang voor de segmenten van winkelvastgoed. Niveau 3 maakt onderdeel uit 

van deze "Special Benchmark" maar is niet het niveau van de deelsegmenten. Alleen 

niveau 4 en 5 geven meerwaarde aan dit onderzoek. 
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Het onderdeel "Investment Activity & Portfolio Structure" geeft informatie over de 

analyse op niveau 4. Hier wordt ingegaan op de resultaten per deelsegment. Binnen 

het winkelsegment onderscheidt de ROZ/IPD acht deelsegmenten, namelijk: 

Deelsegmenten ROZ/IP.O vastgoedindex 

Retail 

Larger City Centres: Prime 

Larger City Centres: Secondary 

Medium City Centres: Prime 

Medium City Centres: Secondary 

Smaller City centres 

Large suburban centres 

Small suburban centres 

Large scale Speciality Centre 

Tabel 2: Winkelsegmenten voor de ROZ/IPD index [IPD Property Digest] 

Naast een verdeling in deelsegmenten wordt er ook een verdeling gemaakt op niveau 

3 naar geografie, leeftijd en waarde. 

"Evaluation" 

Deze data zijn interessant voor dit onderzoek. Hier wordt de performance van het 

fonds van de belegger op niveau 4 en 5 gemeten. De deelsegmenten worden 

geanalyseerd en hier kan de vergelijking van eigen objecten met het betreffende 

segment plaatsvinden. Binnen de "Retail Returns" bestaan de "Components of Return". 

Dit is de performance op het niveau van deelsegment. De volgende componenten 

komen aan de orde: 

• Total Return 

• Capital Growth (waardegroei) 

• 
• 
• 
• 

ERV Growth (huurwaardestijging) 

Gross Reversionary Yield (netto aanvangsrendement) 

Gross Initial Yield (bruto aanvangsrendement) 

Reversionary Yield Shift (verschil in aanvangsrendement) 

• Income Return 

• 
• 

Gross Income Growth (inkomstengroei) 

Operating Costs 

• Maintenance Costs (onderhoudskosten) 

• Fixed Costs (vaste kosten) 

• Management & Letting Costs (verhuurkosten) 

• other Costs (overige kosten) 
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De resultaten van het fonds worden afgezet tegen de ROZ/IPD. Hier kan de belegger 

ook een individueel object vergelijken met een segment. 

In de "Attribution Analysis" wordt de invloed van de structuur van de portefeuille 

gemeten op het totale rendement. Een interessant onderdeel van deze analyse is 

het combineren van de deelsegmenten . Hier warden de structuren en opbouw van 

de portefeuille ingedeeld naar segmenten als winkeltype, waarde, grootte, leeftijd, 

regio, provincie enz. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de "Components 

of Return" als in de "Retail Returns". 

"Income" 

In de "Income" warden ook vergelijkingen gemaakt op niveau 4 en 5. Deze analyses 

hebben met name betrekking op de waarde van leegstand . 

2.4 Dataverzameling 

De ROZ/IPD maakt gebruik van zogenaamde inputformulieren, waarin de gegevens 

van het betreffende object vermeld worden. Deze inputformulieren bestaan uit een 

"property-file", een "definitions manual" en een "annual file", welke is opgedeeld in 5 

delen. "Annual file 1" geeft informatie over oppervlakken van het object, "annual 

file" 2 beschrijft de taxatiegegevens, "annual file 3" geeft de huurinformatie, "annual 

file 4" en "annual file 5" geven de primaire en secundaire opbrengsten en uitgaven. 

Deze laatste "annual file" geeft een overzicht van de objectgegevens. Uit het 

voorafgaande blijkt dat de ROZ/IPD zelf ook een niveau van input heeft gedefinieerd. 

Voor dit onderzoek zijn inputformulieren "annual file 4" en "annual file 5" van belang: 

de inkomsten en uitgaven (zie bijlage 2). Deze inputforms leggen het detailniveau 

voor dit onderzoek vast. Een lager detailniveau heeft geen toegevoegde waarde aan 

het ontwikkelen van een segmentatie. In bijvoorbeeld "annual file 5" (zie bijlage 2) 

worden de onderhoudskosten van een object gevraagd. Daarin kan nog een niveau 

lager word en gegaan door deze kosten in te delen in: kosten voor planmatig 

onderhoud, correctief onderhoud of preventief onderhoud. Het is zelfs nog verder op 

te delen naar kosten voor bouwkundig onderhoud of installatietechnisch onderhoud. 

Voor dit onderzoek en de ROZ/IPD vastgoedindex is dit niet wenselijk omdat het 

overzicht verloren gaat en de lijst met bepalende elementen onuitputtelijk wordt. 

Daarnaast zal het effect van planmatig onderhoud op het rendement minimaal zijn 

ten opzichte van bijvoorbeeld het huurprijsniveau van een object. 
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Het detailniveau wordt bepaald door de ROZ/IPD vastgoedindex om de volgende 

redenen: 

• 

• 

het detailniveau van de inputforms is voldoende om op door te gaan c.q. uit 

te breiden; 

de ROZ/IPD werkt al een aantal jaren met deze vorm van data. De beleggers 

gaan akkoord met dit niveau van analyse. 

• de tijdreeksen van de ROZ/IPD zijn gebaseerd op gegevens van dit 

detailniveau, zodoende wordt hierop zo min mogelijk inbreuk gemaakt. 

Het onderzoek beperkt zich niet tot de nu gevraagde gegevensaanvoer. Het is mogelijk, 

dater een aanvulling vol gt op de "annual files". Dit wil zeggen dat de gegevensaanvoer, 

die er nu is, geen uitgangspunt vormt voor dit onderzoek. Dit onderzoek speelt zich 

af binnen de kaders van het totale winkelvastgoed en alle daarbij behorende elementen 

en niet binnen de huidige gegevensaanvoer voor de ROZ/IPD vastgoedindex. 

2.5 Conclusie 

Zoals boven beschreven bestaat het "Comparative Report" uit een veelheid van data. 

Er worden onnoemelijk veel vergelijkingen gemaakt op verschillende niveaus. Voor 

dit onderzoek is het niveau van het deelsegment waardevol. Dit niveau kent de 

vergelijking tussen indirect en direct rendement, maar ook tussen kosten en 

opbrengsten, regioverschillen, leeftijd, grootte, waarde en provincie. 

Een eventuele aanvulling voor de "annual files" is niet uitgesloten. Deze 

gegevensaanvoer is geen kader van analyse. Het detailniveau daarentegen wel, deze 

is zodanig dater voldoende mogelijkheden zijn voor een nieuwe segmentatie. Daarbij 

is het van belang om niet tot een lager detailniveau te treden, ter voorkoming dat 

ongeloofwaardige factoren als bijvoorbeeld planmatig onderhoud de basis gaan 

vormen. 
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Hoofdstuk 3 Win kelsegmentatie 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 zijn de inhoudelijke analyses van het "Comparative Report" van de 

ROZ/IPD besproken. Deze analyses zijn uitgangspunt bij de studie naar de bestaande 

segmentaties. In het onderzoek naar een segmentatie voor het gebruik in de ROZ/ 

IPD vastgoedindex wordt allereerst beschreven in paragraaf 3.2 welke eisen hieraan 

gesteld worden. De volgende paragraaf gaat in op de verschillen tussen een 

winkelpand en een winkelcentrum. Vervolgens worden de bestaande winkel

segmentaties opgesomd met de daarbijbehorende kenmerken en uitgangspunten. 

In de analyse blijkt of deze segmentaties geheel of gedeeltelijk kunnen worden 

gebruikt voor de ROZ/IPD vastgoedindex. 

3.2 Eisen segmentatie 

Voordat er een analyse kan plaatsvinden van bestaande winkelsegmentaties is het 

van belang te weten welke eisen hierbij uitgangspunt vormen. Zodoende kan er een 

toetsing plaatsvinden aan de hand van deze gestelde eisen, om vervolgens te kunnen 

concluderen of de segmentaties bruikbaar zijn. De volgende eisen zijn van belang : 

1. De segmentatie moet gebaseerd zijn op rendementsbepalende factoren. 

2. Het schaalniveau van de segmentatie bevindt zich op object- of 

complexniveau. 

Ad 1) De segmentatie moet gebaseerd zijn op rendementsbepalende factoren. De 

ROZ/IPD wil een segmentatie waarbij de belegger haar winkelobject kan indelen in 

een groep van objecten met dezelfde rendementsopbouw. Hierdoor kan de belegger 

het rendement van zijn object "zuiver" benchmarken met dat van andere gelijksoortige 

objecten. Deze rendementsopbouw is grotendeels afhankelijk van een aantal factoren. 
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Ad 2) Het onderscheiden van winkelobjecten op basis van gebouwkenmerken die 

het rendement be"invloeden vraagt om het definieren van een niveau voor de 

segmentatie. Er bestaan een aantal niveaus waarop een segmentatie kan warden 

gebaseerd. Dit is weergegeven in de volgende figuur. 

Figuur 2: Schaalniveau van winkel naar stad/ dorp 

Een onderzoek op het niveau van het winkelgebied of hoger is onvolledig om alle 

segmenten van winkelvastgoed van elkaar te kunnen onderscheiden. In dit onderzoek 

zal op objectniveau gezocht warden naar rendementskenmerken van winkelvastgoed. 

Elk op een niveau hoger liggende segmentatie geeft onvoldoende informatie. 

Bijvoorbeeld in de stad Eindhoven zou, bij een segmentatie op het niveau van de 

binnenstad, al een aantal vormen van winkelvastgoed uitsluiten. Op dit niveau valt 

een winkelcentrum als de Heuvelgalerie in eenzelfde segment als een willekeurig 

ander solitair winkelpand in de binnenstad. Juist hier zit de tekortkoming bij de 

huidige segmentatie die gebruikt wordt voor de ROZ/IPD vastgoedindex. Dus het 

niveau van analyse in dit onderzoek is vastgesteld op het "objectniveau". 

3.3 Soorten winkelobjecten 

Een specifiek onderdeel van het winkelaanbod in Nederland wordt gevormd door de 

planmatige winkelcentra. De definiering van deze vorm winkelvastgoed is 

overgenomen uit de door de Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW) gehanteerde 

definitie. Hier wordt een winkelcentrum planmatig gezien indien [Locatus, 2001]: 

• het als een geheel planmatig is ontwikkeld; 

• het winkelgebruikersvloeroppervlak van het centrum meer dan 2.500 m2 

bedraagt; 

• het centrum minimaal 3 verkooppunten bevat. 
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Het verschil in rendementsbepalende factoren tussen winkelpanden en winkelcentra 

maakt het onmogelijk deze vormen tezamen te behandelen. Dit verschil kan worden 

verklaard door o.a. [Van Gool 2001]: 

1. Met het beleggen in winkelcentra zijn vaak zeer hoge bedragen gemoeid. 

2. Winkelcentra zijn complexe objecten. Dit vraagt om deskundig management 

bij zowel de werving als het dagelijks beheer. Het goed omgaan met 

tegengestelde belangen van winkeliers stelt hoge eisen aan het management. 

3. Winkelcentra hebben als voordeel boven afzonderlijke winkels, dat een deel 

van de managementinspanningen gecentraliseerd kan plaatsvinden en de 

gang van zaken kan worden beYnvloed, bijvoorbeeld via branchesamenstelling 

van het centrum. Als een belegger het gehele centrum bezit, wordt ten voile 

geprofiteerd van de inspanning verricht ter verbetering van het centrum. 

4 . Winkelcentra moeten voortdurend worden aangepast aan de wensen van 

consumenten en winkeliers. Dit vergt inspelen op nieuwe ontwikkelingen 

door aanpassing van het volgende: 

• De steer. Het winkelklimaat in een centrum dient zo aantrekkelijk mogelijk 

te zijn. Een renovatie om de 8 a 10 jaar is daarom noodzakelijk. Bij 

winkelcentra dient functionele veroudering zich eerder aan. 

• De branchemix. Men streeft naar een zo compleet en evenwichtig mogelijk 

branchepatroon. Dit betekent dat huurprijzen voor bepaalde branches 

aangepast worden aan de omzetmogelijkheden van die branche. 

• De huurdersmix. Hierbij wordt gekeken naar de prijsvoering en het type 

assortiment dat een winkelier biedt. Grote winkelcentra richten zich over 

het algemeen wat betreft het publiek op de midden- en hogere 

inkomensgroepen, waarop de huurdersmix wordt afgestemd. 

• De routing De situering van de verschillende branches en van de winkels 

die veel publiek trekken, is van belang voor de passantenstroom in een 

winkelcentrum. 

5. Winkelcentra zijn meestal minder gemakkelijk te creeren door gebrek aan 

bouwlocaties, weerstanden van gevestigde winkeliers en stringente 

overheidsregulering. 

3.4 Bestaande Winkelsegmentaties 

In de literatuur en vanuit praktijksituaties zijn in de loop der jaren vele segmentaties 

ontwikkeld voor winkelcentra en winkelpanden. Elke segmentatie heeft zijn doel, 

kenmerken, oogpunten en kaders. In deze paragraaf worden enkele belangrijke 

segmentaties uit de literatuur beschreven . 
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3.4.1 Hierarchische segmentatie 

Allereerst onderscheidt Bolt [1995] in zijn boek 'Produktvorming in de detailhandel' 

een aantal winkelcentra. Bolt redeneert vanuit voorgaande onderzoeksresultaten 

naar een segmentatie die gebaseerd is op bezoekmotieven van een winkelcentrum. 

Hiermee worden bedoeld: perceptie-, economische- en persoonlijke motieven. Het 

verschil tussen een hoofdwinkelcentrum en een nevenwinkelcentrum, of een centrum 

van een dorp, is volgens Bolt de waarde die men geeft aan bezoekmotieven. Zo blijkt 

bij een hoofdwinkelcentrum dat de perceptiemotieven, zoals kwaliteit, presentatie, 

variatie, een hoofdrol spelen gevolgd door economische beweegredenen en als laatste 

de persoonlijke motieven, waarbij service, bediening, en gewoonte een rol spelen. 

segmenten hoofdwinkeleentra 

Hoofdwinkelcentra 1• orde 

Grote gewestelijke verzorgende hoofdcentra 

aanwezigheid Bijenkorf, V&D, C&A en Hema 

500 tot 750 winkeleenheden 

150.000 m2 bruto vloeroppervlak 

20 miljoen bezoekers per jaar 

50% vreemde koopkrachttoevloeiing 

Kleine gewestelijke verzorgende hoofdcentra 

aanwezigheid V&D, C&A en Hema 

350 tot 500 winkeleenheden 

100.000 m2 bruto vloeroppervlak 

14 miljoen bezoekers per jaar 

45% vreemde koopkrachttoevloeiing 

Hoofdwinkelcentra 2° orde 

Grote regionaa/ verzorgende hoofdcentra 

aanwezigheid C&A en Hema -- -
150 tot 200 winkeleenheden 

SO.ODO m2 bruto vloeroppervlak 

8 miljoen bezoekers per jaar 

40% vreemde koopkrachttoevloeiing 

Kleine regionaal verzorgende hoofdcentra 

aanwezigheid Albert Heijn, Blokker, C&A 

125 winkeleenheden 

30.000 m2 bruto vloeroppervlak 

5 miljoen bezoekers per jaar 

40% vreemde koopkrachttoevloeiing 

Hoofdwinkelcentra 3" orde 

aanwezigheid Hema 

75 winkeleenheden 

15.000 m2 bruto vloeroppervlak 

3 miljoen bezoekers per jaar 

Hoofdwinkelcentra 4° orde 

woonkernen met 10.000 inwoners 

slechte concentratie van voorzieningen 

Bij een dorpscentrum zijn deze 

laatste motieven weer erg 

belangrijk, evenals de 

economische motieven. Zo stelt 

Bolt een onderscheid tussen 

dorps- en stadscentra. 

Daarnaast dragen warenhuizen 

en modemagazijnen bij tot het 

imago van een stad. Zo staat 

een stadscentrum met deze 

voorzieningen hoger in de 

hierarchie van het 

winkelapparaat. Een centrum 

staat hoger in de rangorde 

naarmate het draagvlak van het 

verzorgingsgebied groter is. 

Zodoende ontstaat er een 

splitsing tussen 

hoofd win ke Ice ntra en 

nevencentra, waarbij daaronder 

een subrangorde is aangebracht 

in de 1 • t/m de 4• orde. Hierdoor 

ontstaat de volgende hierarchie 

met zijn kenmerken, zie tabel 3. 

Tabel 3: Kenmerken van hoofdwinkelcentra in de hierarchische segmentatie (Bolt, 1995) 

Segmentatie van winkelvastgoed Pagina 16 



Duidelijk wordt dat de onderverdeling tussen de hoofdwinkelcentra vooral gekenmerkt 

wordt door de aanwezigheid van warenhuizen en modemagazijnen. Daarnaast bepaalt 

het winkelvloeroppervlak eveneens de onderverdeling binnen de hoofdwinkelcentra. 

Wat de nevencentra van de hoofdwinkelcentra onderscheidt is de grootte van het 

verzorgingsgebied. 

In de volgende categorie, de nevencentra, gaat het om de verzorging van buurten of 

wijken in tegenstelling tot hoofdwinkelcentra, waarbij het gaat om het voorzien van 

de gehele woonkern. Hierbij zal naarmate de woonkern groter is, de groei naar 

decentralisatie van winkelcentra toenemen. De opdeling van ondersteunende centra 

is in tabel 4 opgenomen. 

Als laatste noemt Bolt in zijn onderzoek nog 2 ontwikkelingen, die volgens hem in de 

volgende jaren zich gaan manifesteren als a pa rte segmenten : 

De ontwikkeling van de bouwmarkten, waarbij de vestigingsmotieven anders zijn 

dan bij de andere segmenten. Deze detailhandel vestigt zich bij voorkeur op industrie

terreinen, dus buiten de bestaande winkelgebieden. 

De ontwikkeling van themaparken zorgt voor een concentratie van meubelbedrijven 

in perifere gebieden. De omvang van deze themaparken is kenmerkend. Gemiddeld 

zijn deze parken 20.000 a 25.000 m2 groot. 

Segmenten onder$tevnende centra 

Ondersteunende centra 1 • orde 

Grote regionaal verzorgende stadsdeelcentra 

30.000 tot SO.ODO m2 bruto vloeroppervlak 

verzorgingsbereik van 80.000 tot 110.000 inwoners 

omzet van 150 miljoen Euro 

koopkrachtbinding foodsector: 95% 

koopkrachtbinding non-food sector: 40-45% 

Kleine regionaal verzorgende stadsdeelcentra 

10.000 tot 30.000 m2 bruto vloeroppervlak 

verzorgingsbereik van 40.000 inwoners 

omzet van 75 miljoen Euro 

koopkrachtbinding foodsector: 90% 

koopkrachtbinding non-food sector: 25-40% 

Ondersteunende centra 2• orde 

5.000 tot 10.000 m2 brute vloeroppervlak 

omzet van 30 miljoen Euro 

koopkrachtbinding foodsector: 85% 

Ondersteunende centra 3• orde 

2.500 m2 bruto vloeroppervlak 

omzet van 12 miljoen Euro 

koopkrachtbinding foodsector: 65- 80% 

Ondersteunende centra 4° orde 

1.000 tot 2.500 m2 bruto vloeroppervlak 

koopkrachtbinding foodsector: 50% 

Tabel 4: Kenmerken van ondersteunende centra in de hierarchische segmentatie (Bolt, 1995) 
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3.4.2 Rendementssegmentatie 

Naast de hierarchische segmentatie zijn er nog andere segmentaties. Rust [1997] 

onderscheidt in 'Vastgoed Financieel' ook een aantal winkeltypen. Deze indeling is 

gebaseerd op rendementsresultaten. Uitgaande van een aantal factoren die het 

rendement beinvloeden is de volgende segmentatie ontstaan: 

• 
• 
• 

hoogwaardige binnenstadsprojecten; 

wijkwinkelcentra; 

perifere grootschalige detailhandel (PDV/GDV) en 'shopping malls'; 

• perifere warehouses. 

Hierbij behoren een aantal kenmerken, die zonder naar de fysieke eigenschappen 

van deze winkelcentra te kijken, relevant zijn voor de rendementsberekening. De 

factoren huurniveau, de bouwkosten, de grondquote (aandeel grondprijs in 

objectwaarde) en risico's zijn basisgegevens van deze segmentatie. De volgende 

kenmerken zijn te onderscheiden: 

Hoogwaardige binnenstadsprojecten 

• relatief hoge huren; 

• relatief hoge bouwkosten; 

• hoge grondquote; 

• over het algemeen kans op een blijvend goede locatie; 

• risico: voor luxe projecten tegenvallende huurprijzen, leegstand en mutaties. 

Wijkwinkelcentra 

• 
• 
• 
• 

middelmatige huur; 

middelmatige bouwkosten; 

redelijk hoge grondquote; 

risico: op termijn treedt locatieverschuiving op; 

• risico: voor enkele grate huurders (publiekstrekkers) en de contractduur . 

Perifere grootschalige detailhandel en shopping malls 

Hier kan Rust weinig over vertellen, omdat daarover indertijd nog we1n1g 

bekend was. Rust voorspelt echter wel dat de kenmerken gelijk zijn aan 

bovengenoemde wijkwinkelcentra . 

Perifere warehouses 

• lage huur; 

• lage bouwkosten; 

• lage grondquote; 

• risico: verschuiving van locatie; 

• risico: contractduur. 
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3.4.3 Vastgoed exploitatiewijzer 

De ' Vastgoed exploitatiewijzer' van de FGH bank biedt houvast bij de inschatting 

van de te verwachten exploitatielasten bij (beleggings-) vastgoed. De uitgebreide 

typologie van woningen, garages, kantoren, bedrijfsgebouwen maakt een praktische 

segmentatie mogelijk. Binnen de categorie winkels zijn er tien referentieobjecten te 

onderscheiden. De segmentatie die wordt gebruikt in de vastgoed exploitatie wijzer 

is gebaseerd op de onderhoudskosten per m2 per jaar. De volgende referentieobjecten 

warden gemaakt: 

Winkeltvpen FGH Bank 

Winkeltype 1 Individuele winkel/ winkel in winkelstraat, ouder type 

Winkeltype 2 Individuele winkel/ winkel in winkelstraat, recenter type 

Winkeltype 3 Winkel in centrum, niet overdekt, ouder type 

Winkeltype 4 Winkel in centrum, niet overdekt recenter type 

Winkeltype 5 Winkel in centrum, overdekt, ouder type 

Winkeltype 6 Winkel in centrum, overdekt, recenter type 

Winkeltype 7 Kiosk 

Winkeltype 8 Solitaire supermarkt 

Winkeltype 9 ,Megastore 

Winkeltype 10 ,Perifere detailhandelsvestiging 

Tabel 5: Indeling aan de hand van onderhoudskosten door de FGH bank [2001] 
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3.4.4 Functionele segmentatie 

Bij de functionele segmentatie, zoals de WPM Groep (managementorganisatie 

gespecialiseerd in winkelvastgoed) haar segmentatie noemt, staat de gebruiker 

centraal. Een kenmerk voor deze, door WPM gebruikte indeling is, het onderscheid 

tussen efficient boodschappen doen en al dan niet kopen op basis van kijken, 

vergelijken en verblijven (run- of funshopping). Zo ontstaat de tweedeling in 

Convenience Centers en Shopping Centers. 

Convenience Centers Groep 1 (Cl) 

Deze winkelcentra zijn vergelijkbaar met de buurt- en kleine wijkcentra. Het 

verzorgingsgebied beperkt zich tot de buurt of wijk. De trekker van deze centra is 

een supermarkt en dit wordt aangevuld met een aanbod voornamelijk uit de food 

sector. Het aanbod van diensten en horeca is beperkt. 

Convenience Centers Groep 2 (C2) 

Ook hier gaat het om wijkcentra, maar dan van een iets grotere omvang. Het 

verzorgingsgebied strekt zich uit tot de wijk, maar kan een bovenlokale functie 

vervullen. De trekkers zijn vaak twee supermarkten in een verschillend prijssegment. 

Over het algemeen is het aanbod verdeeld over de food sector en non-food sector, 

waarbij de non-food sector in een min of meer complete zin aanwezig is. De meest 

verkochte non-food artikelen zijn in deze centra aanwezig. Horeca en een pakket 

van diensten is hier iets uitgebreider aanwezig dan in de Cl centra's. 

Convenience Shopping Centers (CSC) 

Deze categorie is vergelijkbaar met de stadsdeelcentra. Hier spreken we met name 

over stand-alone winkelcentra. In dit type winkelcentra is de combinatie van 'fun- en 

runshopping' een uitgangspunt. De trekkers bestaan uit een supermarkt en een 

modisch warenhuis. Food en non-food segmenten zijn hier volledig aanwezig . 

Shopping Centers (51) 

De binnenstad van een woonkern behoort tot deze categorie. Hier vormt de 

branchering de factor tot succes. Het aanbod moet zo compleet mogelijk zijn. Deze 

centra vormen tezamen met de centra in de directe omgeving een combinatie van 

het totale pakket aan food en non-food producten . 

Footloose Centers {FC) 

In deze categorie komt de PDV/GDV-ontwikkeling naarvoren. Deze centra kenmerken 

zich door een goede bereikbaarheid, een grootschalig aanbod en een unieke 

concurrentiepositie. Zij zijn niet afhankelijk van de in de nabijheid wonende 

consumenten. Zodoende ontstaan deze centra op perifere locaties. 
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3.4.5 Segmentatie Locatus 

Locatus (onderzoeksbureau op gebied van winkelvastgoed) heeft de winkelgebieden 

in Nederland voor een groat deel in kaart gebracht. In de segmentatie van Locatus 

zijn winkelgebieden met minimaal 5 verkooppunten in de detailhandel opgenomen. 

Op basis van de karakteristieken zoals omvang en functie is de segmentatie 

samengesteld. In de segmentatie is er sprake van een driedeling in winkeltypen. 

Binnen deze winkeltypen laten zich oak subwinkelgebieden onderscheiden. De 

volgende indeling wordt gebruikt door Locatus: 

Segmentatle Loc;atus 

1. Centrale winkelgebieden 

1.1 · Binnensteden 

1. 2. Hoofdwinkelgebieden 

1.3:Kernverzorgende winkelgebieden groat 

1.4.Kernverzorgende winkelgebieden klein 

2. Ondersteunende winkelgebieden 

2.1. Stadsdeelcentra 

2.2'Grote wijkwinkelcentra 

2.3: Kleine wijkwinkelcentra 

2.4 • Buurtwinkelcentra 

2.5'Grootschalige concentraties 

3. Verspreide bewinkeling 

3.1 Alie niet in winkelgebieden gelegen winkels 

> 400 winkels 

100-400 winkels 

50-100 winkels 

5-50 winkels 

>50 winkels 

25-50 winkels 

10-25 winkels of 5-10 winkels en 2 of meer supermarkten 

5-10 Winkels, 0-1 supermarkt 

>5 winkels, elk >500 m2 wvo waarvan meer dan de helft 1n 
dR s.ector '.lo err om het huis' of 'wane □' 

Tabel 6: Segmentatie Locatus aan de hand van fysieke karakteristieken [Locatus 2001] 

Centrale winkelgebieden 

Binnensteden 

In deze categorie zijn 18 winkelgebieden gerekend. Gemiddeld genomen bevat deze 

categorie 600 winkels met een winkelvloeroppervlak van ca 100.000 m2 • Hiervan 

wordt minimaal 50% in beslag genomen door het mode- en luxe aanbod. Over het 

algemeen zijn er 3 warenhuizen aanwezig. 

Hoofdwinkelgebieden 

Het aantal hoofdwinkelcentra in Nederland bedraagt 118, met een gemiddeld 

winkelvloeroppervlak van ca 34.000 m2
• Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld 

Tilburg-centrum en Den Helder-centrum. Weliswaar zijn het winkeloppervlak en het 

aantal winkels afgenomen, maar doordat het oppervlak minder snel afneemt vindt 

er schaalvergroting plaats in deze winkelgebieden. 
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Kernverzorgende winkelgebieden groat 

Het aantal winkelgebieden uit deze categorie ligt op 150, waaronder bijvoorbeeld 

Boxtel-centrum. Deze gebieden hebben gemiddeld 72 winkels en ca 12.000m2 

winkelvloeroppervlak. Hier blijkt dat het aandeel levensmiddelen aanzienlijk is 

toegenomen t.o.v. het aandeel in de hoofdwinkelcentra. Het belang van de dagelijkse 

aankopen is hier grater. 

Kernverzorgende winkelgebieden klein 

In Nederland zijn er 546 kleine kernverzorgende winkelgebieden met gemiddeld 19 

winkels en een vloeroppervlak van ca 3.300 m2 • Veel van deze centra zijn het enige 

centrum in de woonkern. In deze winkelgebieden vinden we met name dagelijkse 

goederen. Dit is het gevolg van minder draagkracht op gebied van non-food artikelen. 

Ondersteunende winkelgebieden 

Stadsdeelcentra 

Hiervan bestaan er 91 in Nederland met een gemiddelde omvang van ca 13.400 m2 • 

In deze categorie vindt een tweedeling plaats tussen nieuwe planmatige centra en 

centra 'oude stijl'. Typerend voor deze categorie is de kleine winkelomvang. De oude 

stadsdeelcentra hebben veelal kleine panden en geen warenhuis. 

Wijkwinkelcentra groot 

Er zijn 136 grate wijkwinkelcentra met een gemiddeld oppervlak van ca 5.000m 2 • In 

dit type centra zijn de bekende landelijke supermarktketens aanwezig. Het kent dan 

oak een relatief hoog aandeel levensmiddelen. Deze wijkwinkelcentra hebben over 

het algemeen een wijkverzorgende functie. 

Wijkwinkelcentra klein 

Het aandeel van dit type bedraagt 459 winkelgebieden in Nederland met gemiddeld 

14 winkels en een oppervlak van ca 2.300 m 2• De levensmiddelbranche is oak hier 

prominent aanwezig. 

Buurtwinkelcentra 

Er zijn 417 buurtwinkelcentra in Nederland met een gemiddeld oppervlak van ca 

1.250 m2
• Oak hier is de levensmiddelensector sterk aanwezig . 

Grootschalige concentraties 

Nederland telt 131 grootschalige concentraties, met gemiddeld 15 winkels en ca 

18.600 m2 winkeloppervlak. De branche 'in en om het huis' speelt hier de hoofdrol. 

Bij de nieuwe categorie Grootschalige Detailhandelsvestigingen blijken oak mode en 

luxe artikelen een plaats in te gaan nemen. De toename van deze winkelgebieden 

gaat gestaag door. 
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Verspreide bewinkeling 

Niet in winkelgebieden gelegen winkels. 

3.5 Analyse segmentatie 

In paragraaf 3.2 zijn de eisen genoemd waaraan de segmentatie moet voldoen wil 

deze geheel of gedeeltelijk toepasbaar zijn voor de ROZ/IPD index. In tabel 7 zijn de 

onderscheidende kenmerken, het schaalniveau en en de objecten van de bestaande 

segmentaties nog eens naast elkaar gezet. 

Onderseheidende kenmerken 

Bron 

Bolt (1995) 

Rust (1997) 

Aard segmentatie 

Hierarchische 
segmentatie 

Rendementssegmentatie 

FGH bank (2001) Exploitatiewijzer 

WPM groep (1997) Functionele indeling 

Locatus (2002) Indeling Locatus 

Basis segmentatie/ :winkelpand en/of 
5 

h 
1 

. 
·onderscheidende kenmerken fwinkelcentra : c aa mveau 

'- bezoekmotieven 

:- omvang winkelgebied 

' - huur 

bouwkosten 

- grondquote 

risico's 

J- onderhoudskosten per m2 

- omvang winkelgebied 

:- omvang winkelgebied 

- functie winkel 

'Winkelpanden 

·winkelcentra 

:Object/ 
:complexniveau 

Winkelgebied 

'Winkelpanden en 'ob· t/ 
iplanmatig opgezette: Je~ . 
f winkelcentra comp exniveau 

'Planmatig opgezette 'Object/ 
:winkelcentra 'complexniveau 

:Meer dan 5 
:verkooppunten 

Winkelgebied 

Tabel 7: Kenmerken bestaande segmentaties 

Voorafgaand aan de eigenlijke analyse van de bestaande segmentatie is het gewenst 

nog een keer te illustreren waaraan de segmentatie moet voldoen, wil deze passen 

binnen de ROZ/IPD vastgoedindex. 

1. De segmentatie moet gebaseerd zijn op rendementsbe'fnvloedende factoren. 

2. Het schaalnivea u van de segmentatie bevindt zi ch op object- of 

complexniveau. 

De hierarchische segmentatie van Bolt kadert zich in tot de solitaire winkelpanden in 

winkelgebieden. De planmatig opgezette winkelcentra zijn niet als zodanig in deze 

segmentatie opgenomen. Een ander groat nadeel is dat deze segmentatie niet up to 

date is. De ontwikkelingen binnen winkelvastgoed van de laatste jaren komen niet 

terug in deze segmentatie. Dit zijn dan voornamelijk de ontwikkelingen op het gebied 

van PDV en GDV locaties. Deze locaties hebben zich in het laatste decennium 
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ontwikkeld tot een op zichzelf staande vorm van winkelvastgoed. Op dit gebied schiet 

deze segmentatie tekort. Wat betreft de solitaire winkelpanden is het zo goed als 

volledig. 

De rendementssegmentatie van Rust is wel gebaseerd op kenmerken, die ook een 

uitgangspunt vormen voor dit onderzoek. Er kleven echter twee nadelen aan deze 

segmentatie. De segmentatie is te grof van indeling om daadwerkelijk hier een 

toepassing in te vinden. De segmentatie bestaat zoals eerder ge"fllustreerd uit een 

viertal segmenten te weten: hoogwaardige binnenstadsprojecten, wijkwinkelcentra, 

perifere grootschalige detailhandel en shopping malls. Deze segmenten zeggen in 

grote lijnen iets over de locaties van winkelcentra, maar op lager schaalniveau wordt 

niet ingegaan op de verschillende winkelobjecten die daarbinnen bestaan. Zo kan 

bijvoorbeeld binnen de categorie binnenstadsprojecten, winkelvastgoed van 

verschillende vormen bestaan zoals winkelpanden of winkelcentra. Daarnaast is het 

onderscheid in rendement gebaseerd op huurprijsniveau en investering. Dit onderzoek 

is breder; meerdere factoren worden geanalyseerd op hun invloed op het rendement. 

De segmentatie is dan ook niet geschikt voor een toepassing in de ROZ/IPD 

vastgoedindex, ondanks hetzelfde uitgangspunt. 

De exploitatiewijzer van de FGH bank heeft een ander doel dan dit onderzoek. De 

segmentatie is niet gebaseerd op het totaal aan exploitatiekosten van winkelvastgoed. 

Dit betekent niet dat deze segmentatie onbruikbaar is. Er zijn mogelijkheden voor 

een indeling op basis van onderhoudskosten. Wellicht kan deze segmentatie een 

onderdeel vormen in het geheel. Een p1uspunt van deze segmentatie is dat alle 

soorten winkelvastgoed in Nederland zijn meegenomen, zowel winkelpanden als 

winkelcentra. 

De functionele indeling van WPM groep is bedoeld als onderlegger voor verder 

onderzoek naar winkelvastgoed. De indeling is gebaseerd op het koopgedrag van de 

consument en een aantal fysieke aspecten, zoals branche en omvang. In eerste 

instantie lijkt er geen verband te bestaan tussen koopgedrag en deze fysieke factoren. 

Echter uit een vervolgonderzoek van de WPM Groep blijkt, dat er verbanden liggen 

tussen het huurprijsniveau en deze kenmerken. Zodoende wordt deze functionele 

indeling meegenomen in verder onderzoek naar de rendementsbepalende factoren. 

Echter door het ontbreken van solitaire winkelpanden en overdekte winkelcentra en 

de daarbij zeer summiere indeling is deze segmentatie ongeschikt om als geheel te 

gebruiken in de ROZ/IPD vastgoedindex. 
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De segmentatie van Locatus is deels overgenomen door de ROZ/IPD voor de 

vastgoedindex. Deze segmentatie is echter gebaseerd op fysieke kenmerken van 

winkelvastgoed en het perspectief is onduidelijk. De segmentatie is volledig wat 

betreft de inpassing van alle soorten winkelobjecten. Door de grove indeling en de 

onderscheidende kenmerken, als functie winkelgebied, is deze indeling ongeschikt 

voor toepassing in de ROZ/IPD vastgoedindex. 

3.6 Conclusie 

De bestaande segmentaties, die hier bovenstaand zijn besproken, zijn niet als geheel 

bruikbaar in de ROZ/IPD index, door het ontbreken van vormen winkelvastgoed, 

andere onderscheidende kenmerken, een te grof schaalniveau of een summiere 

indeling. Het ontwikkelen van een segmentatie specifiek voor de ROZ/IPD 

vastgoedindex is dan ook gewenst. 

Vanuit deze conclusie wordt er in het onderzoek verder gegaan met het ontwikkelen 

van een nieuwe segmentatie. Deze zal rekening houden met de in paragraaf 3.2 

gestelde eisen aan een segmentatie voor de ROZ/IPD index. 

In het volgend hoofdstuk wordt op zoek gegaan naar rendementsbe"i"nvloedende 

kenmerken. In het onderzoek naar deze kenmerken kunnen een drietal segmentaties 

warden gebruikt als onderlegger, namelijk de segmentatie van Bolt is erg volledig op 

het gebied van winkelpanden, de functionele indeling van WPM geeft een relatie 

tussen verschillende winkelcentra en hun huurprijsniveau en als laatste geeft de 

Exploitatiewijzer van de FG H bank een versch il in onderhoudskosten van 

winkelvastgoed. 
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Hoofdstuk 4 Rendementsbepalende factoren 

4.1 Inleiding 

Doel van dit hoofdstuk is het vinden van factoren die het rendement van 

winkelvastgoed in meer of mindere mate be"fnvloeden. Met behulp van deze factcren 

wordt in een later stadium van het onderzoek een segmentatie ontwikkeld voor de 

verschillende soorten winkelvastgoed. Winkelcentra met dezelfde rendements

bepalende factoren vormen dan eenzelfde segment. Hierbij is belangrijk dater inzicht 

wordt verkregen in welke factoren invloed uitoefenen op het rendement. Er zijn 2 

doelstellingen te behalen: 

1. het inventariseren van alle factoren die invloed uitoefenen op het rendement 

van winkelvastgoed; 

2. en een relatie leggen tussen deze factoren en het rendement. 

In dit hoofdstuk warden deze doelstellingen behandeld. In de eerste paragraaf wordt 

een exploitatiemodel als onderlegger voorgesteld om te gebruiken bij het verdere 

verloop van het onderzoek. De daarop volgende paragraaf bespreekt de 

rendementsbepa!ende factoren, die gevonden zijn uit een literatuurstudie. 

4.2 Het exploitatiemodel als onderlegger 

Ter verduidelijking van dit onderzoek wordt er gebruikt gemaakt van een onderlegger. 

Deze onderlegger is gebaseerd op de exploitatie van winkelvastgoed. Dit heeft twee 

redenen: 

1. De exploitatie van winkelvastgoed houdt verband met het rendement van 

een object. Door de rendementsbe"fnvloedende aspecten in te passen in dit 

model wordt de relatie tussen de verschillende factoren en het rendement 

inzichtelijk gemaakt. 

2 . Het tweede voordeel bij het gebruik van een exploitatiemodel is dat het 

detailniveau waarin dit onderzoek zich begeeft goed zichtbaar wordt, zodat 

factoren die dee! uitmaken van een lager niveau uitgesloten worden. Dit ter 

voorkoming van het feit dat er factoren gevonden warden die niet relevant 

zijn wat betreft de mate van invloed. 

Het exploitatiemodel geeft de relatie tussen het rendement en de netto exploitatie 

opbrengsten. Aangezien de kenmerken van een winkelobject geen directe relatie 

hebben met het rendement maar wel met de componenten uit de exploitatie, wordt 

dit model gebruikt als "brug" tussen deze kenmerken en het rendement. 
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De segmentatie wordt ontwikkeld voor de ROZ/IPD vastgoedindex, maar rnoet tevens 

werkbaar zijn voor de belegger. Hoeben [1998) gaat in zijn afstudeerscriptie in op 

de beleggingsoptiek. Hierin komt naar voren dat de vastgoedmarkt vanuit de 

beleggingsoptiek vooral gedomineerd wordt door de handelsmarkt. In de figuur hierna 

is dit gefllustreerd. Hierbij horen de uitspraken 'een gebouw is een middel om te 

beleggen' of 'een zak met geld waar rendement op gemaakt moet worden'. Dit wil 

zeggen dat de opbrengsten voor het rendement moeten zorgen. Met andere woorden 

de nadruk moet op de exploitatie liggen. In onderstaande figuur wordt dit 

weergegeven. 

Vastgoed 
Proces 

Markt 

Re11deme11tsberekening 

0 
R 

N 

R = rendement, 0 = opbrengsten en N = gem1ddelde waarde 

Handelsmarkt 

Grondmarkt 

Bouwmarkt 

Gebouwenmarkt 

Gebruikersmarkt 

Figuur 3: Het rendemE:nt ten opzichte van de handels-, gebruikers-, grond-, bouw- en gebouwenmarkt [Hoeben 

1998] 

Het totale rendement wordt berekend als de opbrengsten, uitgedrukt als een 

percentage van de gemiddelde waarde g0durende het jaar. In de opbrengsten zitten 

zowel de waardegroei als de netto inkomsten. De gemiddelde waarde is de investering 

aan het begin van het jaar minus de gedane gemiddelde bij- of desinvestering 

gedurende het jaar. 

De netto inkomsten worden berekend door de bruto huurinkomsten gedurende het 

jaar te verminderen met de exploitatiekosten. Hier kan de link gelegd warden naar 

de rendementsbepalende factoren. Deze moeten invloed hebben op de huurinkomsten 

en exploitatie-uitgaven willen zij vervolgens effect hebben op het rendement. 

De rendementsbepalende factoren hebben met name invloed op de opbrengsten uit 

de exploitatie. Echter de waarde van een object is ook afhankelijk van een aantal 

rendementsbepalende factoren. Indien bijvoorbeeld de standkwaliteit van een 

.. 
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winkelpand van belang is voor de hoogte van de huur, is deze oak van invloed op de 

waarde. In de taxatiemethodiek die voorgeschreven is door de ROZ/IPD zullen dus 

een aantal dezelfde rendementsbepalende factoren voorkomen als gevonden voor 

de exploitatie. Dit komt doordat bij de taxatie van een winkelobject gelet wordt op 

dezelfde componenten als bij de exploitatie. De DCF (Discounted Cash Flow) methode 

is bijvoorbeeld gebaseerd op de volgende componenten die de hoogte van de taxatie 

be'invloeden. 

• theoretische huurinkomsten 

• huurderving 

• exploitatiekosten 

• bij- en desinvesteringen 

Indien we de componenten van een exploitatiemodel beschouwen zien we hierin 

overeenkomsten. Deze componenten bestaan uit huurprijsniveau, leegstand, 

onderhoud, beheerkosten. Figuur 4 geeft een overzicht van de componenten ingedeeld 

naar basis- en hoofdrubrieken. De rendementsbe'invloedende factoren die in paragraaf 

4.3 warden besproken hebben invloed op de hoofdrubrieken. 

Netto 
exploitatieresultaat 

Exploitatiecomponenten 

Huurprijsniveau 

Huuropbrengsten 

Leegstand/ huurderving 
' 

---········································i················································································ 

Onderhoud/ energie 

Exploitatie uitgaven 

Beheerkosten 

Basisrubrieken Hoofdrubrieken 

Figuur 4 : Componenten uit de exploitatie 

Zoals eerder vermeld zijn er rendementsbe'invloedende factoren die invloed uitoefenen 

op de componenten uit de exploitatie maar ook invloed hebben op de waarde van 

een object. Dit geldt echter niet voor alle factoren. 

Indien we bijvoorbeeld het management van een winkelcentrum aanmerken als een 

rendementsbe'invloedende factor blijkt dat deze wel invloed heeft op de exploitatie 
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maar niet op de waarde. Dus blijkt dat het onderzoek naar deze factoren zich moet 

richten op de exploitatie van winkelvastgoed en dus volgens figuur 3 op de 

handelsmarkt en niet op de gebruikers,- bouw-, grond, en gebouwmarkt. Zo ontstaat 

de volgende figuur: 

Rendementsfonnule 

r···-····· 

I Exploitatie winkelobject f- Rendementsbernvloedende 

~ factoren 

0 
Componenten uit de 
exploitatie 

i 

R - ! Winkelobject 

-
N I lnvestering I 

R = rendement, O = opbrengsten en N = gemiddelde investering 

Figuur 5: Relatie tussen rendementsbe"invloedende factoren en het rendement 

De figuur maakt duidelijk we Ike relatie ligt tussen rendementsbe"fnvloedende factoren 

en het rendement. In voorgaande alinea is dit al duidelijk gemaakt. Met de 

componenten uit de exploitatie worden de componenten uit figuur 4 bedoeld. 

4.3 Rendementsbepalende factoren 

Deze paragraaf gaat in op de rendementsbepalende factoren van winkelvastgoed. 

Aan de hand van een literatuuronderzoek is getracht deze factoren in kaart te brengen. 

In de voorgaande paragraaf is het model, dat als onderlegger dient, reeds voorgesteld. 

In deze paragraaf warden de rendementsbepalende factoren aan de hand van dit 

model geordend en beschreven. Allereerst volgen er een aantal algemene 

randvoorwaarden die gelden voor deze rendementsbepalende factoren. 

• Een opdeling in factoren voor winkelcentra en factoren voor winkelpanden. 

Winkelcentra kunnen weliswaar dezelfde rendementsbepalende factoren 

hebben, echter de invulling hiervan kan anders zijn. In hoofdstuk 3 zijn de 

verschillen tussen winkelcentra en winkelpanden al weergegeven. 

• Er moet een verband bestaan tussen het rendement en deze factoren. Dit 

verband moet weergegeven kunnen worden. 

• De factoren moeten meetbaar gemaakt kunnen worden. In het geval dit niet 

mogelijk is, is het onderscheidend vermogen van deze factor nihil. 

Bijvoorbeeld: management is bij winkelcentra volgens de literatuur een zeer 
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belangrijke factor voor het rendement. De theorie wijst echter uit dat het 

effect van deze factor niet meetbaar te maken is, en dat effect nag niet te 

voorspellen is. Het is dus onmogelijk om een factor als deze te gebruiken, 

ondanks zijn toegevoegde waarde voor het rendement volgens de literatuur. 

Exp/oitatlemodel 

0 Huuropbrengsten 

01 Huurprijsniveau 

02 Leegstand/ 
huurderving 

Rendementsbeinvloedende factoren 

Winketpand Winkelcentrum 

011 Geografische ligging I I 011 Geografische ligging 

012 Standkwalileit I 
013 lndeling winkelunit I I 013 lndeling winkelunlt 

I 015 Verzorgingsgebied 

016 Kwaliteit winkelpand I 016 Kwaliteit winkelpand 

021 Management I I 021 Management 

022 Marktsituatie lokaal I I 022 Marktsituatie lokaal 

016 Kwaliteit winkelpand I I 016 Kwaliteit centrum 

U1 Vaste kosten U11 Kwaliteit winkelpand U11 Kwaliteit centrum 

U Exploitatie uitgaven U2 Verhuurkosten U21 Management U21 Management 

U22 Marketing U22 Marketing 

U23 Kwaliteit winkelpand U23 Kwaliteit centrum 

U3 Overige kosten 
U31 Kwalitelt winkelpand 11 U31 Kwaliteit centrum 

Figuur 6: Rendementsbe'fnvloedende factoren 

Bovenstaande figuur is gebaseerd op annual file 5, waar alle componenten uit de 

exploitatie warden weergegeven, zoals de vaste kosten, verhuurkosten en overige 

kosten (zie bijlage 2). De relatie tussen deze componenten en de factoren die deze 

componenten be'fnvloeden wordt hier weergegeven. 
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[OJ Huuropbrengsten 

De eerste post van het exploitatiemodel ter bepaling van het directe rendement van 

winkelvastgoed betreft de huuropbrengsten. Deze opbrengsten bepalen tezamen 

met de exploitatiekosten het niveau van het directe rendement. Inkomsten uit de 

huur zijn volgens het exploitatiemodel afhankelijk van het huurprijsniveau, en 

huurderving c.q. leegstand. 

[01] Huurprijsniveau 

Het huurprijsniveau van zowel winkelpanden als planmatig opgezette winkelcentra 

is afhankelijk van een aantal factoren. Wat betreft winkelpanden geeft Bolt (1995] 

een aantal factoren die het huurprijsniveau be'invloeden. 

WPM groep heeft onderzoek gedaan naar het huurprijsniveau van planmatig opgezette 

winkelcentra en de be'invloedende factoren. 

[011] Geografische ligging 

De geografische ligging van een winkelcentrum be"invloedt het huurprijsniveau . Indien 

we spreken over de verschillen in huurprijsniveau aan de hand van de geografische 

ligging is er een indeling te maken in winkelgebieden binnen de Randstad en 

winkelgebieden buiten de Randstad, zoals WPM dit deed in haar onderzoek. De 

huurprijsniveaus van winkelgebieden binnen de Randstad, met name in 

binnenstedelijke winkelgebieden, liggen beduidend hoger dan de winkelgebieden 

buiten de Randstad. 

Gemiddelde huurprljs 
~· 
Functie (volgens WPM groep) Buiten Randstad Randstad Nederland 

Cl 

C2 

scs 
S1 

Tota al I 

261 

299 

323 

374 

335 

279 

318 

403 

476 

385 

272 

307 

376 

409 

363 

Tabel 8: Gemlddelde huurprijs in guldens per m' b.v.o. naar functie in relatie tot de llgglng in Nederland 

[Sluis 1998] 

Voor wat betreft de meetbaarheid van de geografische ligging is duidelijk dat er 

onderscheid gemaakt moet warden tussen de steden en dorpen in de Randstad en 

de steden en dorpen buiten de Randstad. Dit kan aan de hand van adresgegevens 

van de objecten. De rendementsbe'invloedende factor geografische ligg ing is 

onderscheidend en meetbaar. 
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[012] Standkwaliteit 

Het mag duidelijk zijn dat de standkwaliteit van een winkelpand de hoogte van het 

huurprijsniveau bepaalt. Standkwaliteit is te onderscheiden in A, B en C- locaties, 

met daarbij nog een sub- indeling . 

Al-locatie 

Een Al-locatie is een plaats in een tweezijdig bewinkeld voetgangersgebied tussen 

twee belangrijke trekkers. Over het algemeen wordt een groat gedeelte van de 

winkelstraat bepaald door filiaal- en franchisebedrijven. Keeris (2001) stelt hier zelfs 

nog een percentage bij; de filiaal- en franchisebedrijven nemen minstens 50% van 

de aanwezige winkelvestigingen in. Daarnaast is het aandeel van de food-branche 

tezamen met de niet-winkelvestigingen maximaal 10%. 

A2-locatie 

De A2-locatie vindt aansluiting bij een Al-locatie en is over het algemeen, evenals 

die locatie, vrij van autoverkeer gedurende de openingstijden. Deze locatie heeft 

slechts een publiekstrekker en wordt ook gedomineerd door filiaal- en 

franchisebedrijven. Deze bedrijven nemen 25% van de aanwezige winkelvestigingen 

in. De food- sector neemt hier met 25% een wat grater aandeel in dan bij de Al 

locaties. 

B-locatie 

Deze locatie behoort ook tot het winkelkerngebied. Het sluit aan bij het A-centrum, 

maar is hier geen onderdeel van. In de meeste situaties is deze straat niet-autovrij 

en is hierdoor beperkt qua drukte door voetgangers. De passantenindex van een B

locatie is ongeveer 45 ten opzichte van de Al waar de index op 100 gesteld is. De B

locatie bezit wel enkele subtrekkers. 

Gemlddelde mutatiehuren per m2 b.v.o; van inddenteel op de markt ko
mende standaardeenheden (90 a 120 m2) na.ar type lokatie {1995) 

Type centrum Standkwaliteit - ------- --···-·······---·~--

A·1 A-2 S-1 B-2 

---
9 gewestelijk hootdcentra *) f. 1.360 f. 1.240 f. 750 f. 570 

Overig gewest. hoofdcentra f. 1.100 f. 7SO f.540 f.460 
Grote region. hoofdcentra f. 810 f. 100 f. 460 f. 420 
Kleine region. hoofdcentra f. 810 f. 550 f. 430 f.390 

*) Betreffen de hoofdcentra van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 

Elndhoven, Arnhem, Groningen, Maastricht .en Breda 

Tabel 9: Huurprijsniveaus in guldens van winkelpanden naar standkwaliteit [Bolt 1995] 
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C-locatie 

Deze locatie bevindt zich buiten het kernwinkelgedeelte, waarbij weinig aandacht 

uitgaat naar de kwaliteit van de omgeving c.q. straat. C-locaties zijn niet autovrij en 

de passanten index is met 15 erg laag. Over het algemeen worden deze straten 

gedomineerd door bedrijven uit de woninginrichtingsector, horeca, alternatieve 

producten en boetiekjes. 

[013] Winkelunit indeling 

Zowel bij een winkelpand als bij een winkelcentrum is de indeling van de winkelunit 

van belang. Bij een winkelpand kijken we dan naar de indeling van het pand, met 

name naar de diepte verhouding. Bij een winkelpand zijn namelijk de etalerende 

mogelijkheden van belang. Bijgaand volgt een grafiek (figuur 7) die een relatie laat 

zien tussen de diepte van een pand en de hoogte van het huurprijsniveau. Verklaring 

van deze relatie is logisch: de frontzone van een winkelpand heeft de grootste 

attentiewaarde en aantrekkende werking op passanten en naarmate de verkoopruimte 

naar achteren ligt neemt de bezoekersintensiteit daar af [Bolt 1995]. De volgende 

figuur geeft inzicht in de markthuur van winkelcentra bij verschillende dieptes. 

Negen belangrijkegewestelijke verzorgende centra*: 

Murkthuur per m2 b.v.o. (niveau O) bij toent!!mende winkc:ldiepte 

Huur per m2 (ff) 

2.100 1 
' l.900 \ 

1.700 \ 
\ \ . 

1.500 ~ 
.. ;~. 

-. 

300 

100 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Diepce pand (meter) 

lokatie 

- A-1 

- - A-2 

Pas,antenindox 
100-75 

80"45 
- - 8-1 45-15 

--8-2 25-10 

·-- C-1 15-5 

t Bf tf 1:d!et1 i 1~ L.,~ofr.icf' r,U.'J v;'tn l1m&Pi:ric) 'P, ;P._ ,:: t1 en::..,1n. 01;.;•r? h.:,;c.1, 
u n t•tht, ( ,1,,,o' h~1,o •.:- •~. Artib~m. ,G ro n1ng1,in, :M,1t."SWC hi t•n ·er(•<fo ~ 

Figuur 7: Markthuur bij toenemende winkeldiepte, Bolt 1995 

Segmentatie van winkelvastgoed Pagina 33 



Ook de indeling in hoogteniveaus zijn van invloed op het huurprijsniveau en daarom 

spreken we van indeling winkelunit. Met name bij winkelcentra zijn hoogteniveaus 

qua huurprijzen onderscheidend. Over het algemeen geldt er een bepaalde 

huurverhouding binnen een winkelcentrum. Winkelcentra in Nederland kennen 

ongeveer de volgende verdeling: 

Huutprijsniveaus 

Niveau 

Begane grand 

le verdieping 

Kelder 

Markthuurprijs 

100% 

30-60% 

25-30% 

Tabel 10: Verschil in huurprijsniveaus binnen winkelcentra met ontsluiting op begane grond [Zijl 1999] 

Winkelcentra, zoals bijvoorbeeld de Heuvelgalerie in Eindhoven of de Kalvertoren in 

Amsterdam, kennen min of meer eenzelfde huurprijsniveau verdeling als in de tabel 

weergegeven. Hier moet wel opgemerkt worden dat de huurprijzen afhankelijk zijn 

van het niveau van de ontsluiting. De winkelunits die op hetzelfde niveau liggen als 

de ontsluiting worden automatisch door de bezoekers gepasseerd. Dit heeft direct 

invloed op de huurprijs. De winkelunits op de overige vloeren moeten met de kwaliteit 

van de onderneming en het aanbod de klanten naar zicht toe proberen te trekken. 

Een volgende factor die van belang is voor het huurprijsniveau is de unitgrootte van 

de planmatige centra. De gemiddelde unitgrootte zowel binnen als buiten de Randstad 

was 202 m2 in 1998. Hierbij wordt opgemerkt dat door de groei in ruimte van de 

supermarkten en warenhuizen de gemiddelde grootte aanzienlijk toeneemt. Indien 

we deze branches buiten beschouwing laten, ontstaat er een gemiddelde unitgrootte 

van 164 m2. De volgende tabel illustreert de relatie tussen de unitgrootte van een 

winkel binnen een winkelcentrum en de huurprijs. Verklaring voor de verschillen in 

de huurprijzen is duidelijk; hoe groter de unit, des te lager de huur per m2. 

Huurpdjzen naar 9rootteklassen 

Grootteklassen 

t/m 50 m2 

51-100 m2 

101-200 m2 

201-400 m2 

401-800 m2 

801 en meer m2 

Gemiddelde huurprijs 

542 

420 

404 

380 

289 

266 

Tabel 11 : Huurprijs in guldens per m2 b.v.o. naar unitgrootte [Sluis 1998] 
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[015] verzorgingsgebied 

Het verzorgingsgebied van een winkelcentrum is van invloed op het rendement. Uit 

een onderzoek van Locatus [2001] blijkt dat de maximale afstand die de gemiddelde 

Nederlander bereid is af te leg gen voor boodschappen, 2 kilometer is en voor recreatief 

winkelen zo'n 11 kilometer. 

Het basisverzorgingsgebied valt op te delen in een drietal subverzorgingsgebieden, 

te weten: 

• 
• 
• 

primaire verzorgingsgebied; 

secu ndaire verzorgingsgebied; 

tertiaire verzorgingsgebied . 

Het primaire verzorgingsgebied is het gebied waarin de consument woonachtig is 

die dagelijks zijn boodschappen doet in dat centrum. De consument, die woonachtig 

is in het secundaire verzorgingsgebied doet frequent, maar niet dagelijks, zijn 

boodschappenen in dit centrum. In het tertiaire verzorgingsgebied woont de 

consument, die door een bepaalde specifieke aanbodfunctie of activiteit tot het 

centrum wordt aangetrokken. De volgende figuur toont de toevloeiing uit de 

verschillende verzorgingsgebieden in Eindhoven in percentages: 

Figuur 8: Basisverzorgingsgebied van de binnenstad in Eindhoven [Zljl, 1999] 

Deze figuur illustreert, dat het tertiaire verzorgingsgebied een klein deel is van het 

totale verzorgingsgebied. In steden als Amsterdam of Maastricht liggen deze 

percentages dichter bij elkaar. Hier is de toevloeiing uit het tertiaire verzorgingsgebied 

ongeveer 40% ten opzichte van het secundaire en primaire verzorgingsgebied. 

Belangrijk voor het primaire verzorgingsgebied is dat de consumenten, die uit dit 

gebied komen behouden blijven, omdat deze consumenten als basis dienen. In het 

secundaire verzorgingsgebied moet het winkelcentrum zijn concurrentiepositie 

versterken ten opzichte van andere centra om zodoende te zorgen voor extra 

koopkrachttoevloeiing uit dat secundaire gebied. Het tertiaire verzorgingsgebied wordt 
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bepaald door het speciale karakter van dat winkelcentrum, waardoor de consument 

langere afstanden overbrugt om in dit centrum iets te besteden. Over het algemeen 

worden er dan ook grotere inkopen gedaan door de consument, en zal hij/zij langer 

in het centrum verblijven. 

WPM heeft in het onderzoek naar verzorgingsgebieden een indeling gemaakt die het 

verschil in huurprijsniveau weergeeft. In de volgende tabel data is deze 

huurprijsvergelijking opgenomen voor 1998: 

Huurprijzen naar verzorglngsgebied 

Grootteklassen primair 
verzorgingsgel?ied 

0-10.000 

10.000-20.000 

20.000-50.000 

50.000-100.000 

Meer dan 100.000 

Gemiddelde huurprijs Gemiddelde huurprijs 
Randstad buiten Randstad 

298 

330 

394 

406 

571 

227 

267 

399 

383 

354 

Tabel 12: Gemiddelde huurprijs in guldens per m2 per grootteklassen primair verzorgingsgebied [Sluis 1998] 

[016] Kwaliteit winkelpand/ winkelcentrum 

De kwaliteit van een winkelpand of winkelcentrum is van invloed op het 

huurprijsniveau. Met name de mogelijkheid tot het aanbrengen van reclame en de 

mogelijkheid tot etaleren geeft een meerwaarde aan het verkooppunt. De indeling 

van het pand (dit heeft betrekking op verschillende niveaus en de diepte), ouderdom 

en het uiterlijk zijn de belangrijkste factoren die de kwaliteit bepalen [Bolt 1995). 

Onder het uiterlijk van een winkelpand wordt door Bolt met name de representativiteit, 

mogelijkheid tot hangen van reclameborden en de opvallendheid van de frontzone 

bedoeld. Deze kenmerken zijn niet objectief te bepalen en kunnen zodoende niet 

gebruikt worden als onderscheidende kenmerken voor winkelvastgoed. Oat deze 

factoren niet meetbaar zijn te maken wil dat nog niet zeggen dat deze kenmerken 

niet van invloed zijn op het rendement van winkelvastgoed. Integendeel, zeker bij 

winkelcentra is een eenduidige huisstijl en een goede uitstraling een van de 

succesfactoren van deze vorm van winkelvastgoed. 

Segmentatie van winkelvastgoed Pagina 36 



De kwaliteit van een winkelpand of winkelcentrum kan nag door een andere factor 

warden beschreven namelijk ouderdom, ofwel leeftijd. De leeftijd van een winkelpand

of centrum heeft een relatie met het rendement. Dit volgt uit de volgende figuur, 

waarbij de leeftijd is afgezet tegen het behaalde rendement (TRR) van winkelvastgoed. 

De figuur is gebaseerd op gegevens uit de IPD Digest 2001. 

Tot.aal rendement naar leeftfjd 

-.----,--..---...---------

1960-1669 

IDDired Rendi.'lliMlt D!ncJrec.t Reridement I 

Figuur 9: Totaal rendement (TRR) van wlnkelvastgoed naar lee~ijd 2001 [IPD Digest] 

Uit deze figuur blijkt een verschil in rendement naar leeftijd van winkelvastgoed. 

Vooral de categorie 1990-2000 springt er uit. De verklaring hiervoor is dat de waarde

ontwikkeling van deze recent ontwikkelde winkelcentra lager is dan de waarde

ontwikkeling van oudere centra, omdat deze objecten zich nag niet hebben ontwikkeld 

en ze zijn op rendementsbasis van 1 a 2 jaren geleden gekocht. 

[02] Leegstand/ huurderving 

Leegstand en huurderving kunnen gezien warden als kosten in de exploitatie. Zij 

kunnen echter oak beschouwd warden als mindere opbrengsten [Van Stek, 1999]. 

In dit onderzoek warden zij niet beschouwd als kosten, maar als negatieve 

opbrengsten zoals in "annual file 5". Leegstand bestaat onder andere in de volgende 

vormen: 

• 
• 
• 

mutatieleegstand/ frictieleegstand 

operationele leegstand 

locationele leegstand 

Frictieleegstand kenmerkt zich als leegstand tussen de wisseling van huurders. Deze 

leegstand is een gevolg van het spanningsveld tussen vraag een aanbod van de 
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marktsituatie. Mutatieleegstand is eveneens leegstand tussen twee verhuursituaties, 

maar het verschil is dat mutatieleegstand een kortere duur kent dan frictieleegstand. 

Operationele leegstand ontstaat ten gevolg van het feit dat het object een zodanig 

prestatieniveau kent, qua uitstraling, structuur, maatvoering en voorzieningenniveau, 

dat niet voldaan kan worden aan de door de markt gestelde eisen. 

Men spreekt over locationele leegstand indien de locatie niet kan voldoen aan de 

door de markt gestelde vestigingsplaatsfactoren [Keeris, 2001]. 

Huurderving is het totaal aan vorderingen op zittende, dan wel vertrokken huurder(s) 

van het object ten gevolge van in het betreffende boekjaar opgebouwde 

huurachterstand, alsmede de lasten als gevolg van de afboeking van vorderingen uit 

dat boekjaar en (eventuele) boekjaren voorzover het de kostencomponent 

huurachterstand betreft [Keeris 2001]. 

Het ontstaan van huurderving tijdens de exploitatie is grotendeels te wijten aan de 

kwaliteit en inzichten van het management. Indien er huurkortingen gegeven worden 

als gevolg van de marktsituatie van het betreffende vastgoedobject, spreken we 

over huurconcessies. 

[021] Management 

Zoals in voorgaande paragraaf beschreven is management vaak debet aan de mate 

van leegstand van een winkelobject. Vooral bij een winkelcentrum zijn de kwaliteiten 

van het management een kritische sleutel tot succes. Er bestaan voor winkelcentra 

een tweetal verschillende managementvormen. 

De eerste managementvorm is het al jaren bestaande traditionele beheer. Deze 

managementinspanningen beperken zich enerzijds tot het innen van huurpenningen 

en de administratieve afwikkeling hiervan, aangevuld met andere administratieve 

handelingen van verrekening van bijvoorbeeld stook- of servicekosten. Anderzijds 

speelt het technische (dagelijkse) onderhoud en het verhelpen van klachten en 

storingen een belangrijke rol. Het groot onderhoud van de objecten werd veelal aan 

derden uitbesteed. De werkzaamheden binnen het traditionele beheer zijn op deze 

manier erg passief en hebben geen enkele meerwaarde in de commerciele zin. Hoewel 

deze werkzaamheden minimaal noodzakelijk zijn aan het behalen van een goed 

rendement. 

De tweede managementvorm is het dynamisch beheer. Deze beheervorm voegt 

marketing en promotie toe. Beter bekend onder de naam winkelcentrum

management, is dit een meer actieve vorm van management. Het gaat hier om de 

presentatie naar buiten en het imago van het winkelcentrum. Het grootste verschil 

met het traditionele beheer is de toevoeging van commercieel management. Dit 

commercieel management staat bij winkelcentrummanagement centraal. Vanuit dit 
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commercieel management warden alle 5 disciplines gecoordineerd. De volgende 

disciplines behoren tot winkelcentrummanagement: 

• commercieel management; 

• promotie; 

• technisch beheer; 

• administratief beheer; 

• marketing en verhuur. 

Figuur 10: Commercleel management als spil in wlnkel

centrummanagement [Vrins 1995] 

Het management va n wi nkelvastgoed is, ondanks zijn importantie voor 

winkelvastgoed, niet in meetbare eenheden uit te drukken. Het goed functioneren 

van het management is van2elfsprekend direct van invloed op het rendement. Er 

kunnen wat betreft management, geen onderscheidende kenmerken warden 

gedefinieerd en 2odoende kan management moeilijk warden gedefinieerd als 

rendementsbernvloedende factor, wat het eigenlijk wel is. Hierbij moet wel gezegd 

warden dat bij iedere beleggingsinstantie er uiteraard gestreefd wordt naar een 20 

efficient en 20 goed mogelijk functionerend management. 

In het kostenoverzicht komt het management ook naar voren. Hierin is management 

wel te onderscheiden naar de hoogte van de kosten, namelijk intern of extern 

management. Extern management brengt meer kosten met 2ich mee en drukt 

2odoende het uiteindelijke resultaat. Desondanks is de laatste 10 jaar de vraag naar 

externe gespecialiseerde managementbureaus toegenomen. 

[022] Marktsituatie 

De marktsituatie is de vraag-aanbod verhouding van winkelvastgoed. Het behoeft 

geen betoog dat de marktsituatie van een lokale omgeving voor een winkelcentrum 

of winkelpand van invloed is op het huurprijsniveau en dus het rendement. Het is 

echter niet mogelijk een 2uivere vergelijking te geven, waarbij duidelijk wordt dat de 

marktsituatie een relatie heeft met de huurprijs. 

Factoren als de locatie/standkwaliteit van het winkelcentrum of winkelpand verstoren 

de2e relatie. Locatus heeft een database ontwikkeld, waarin het totaal aan aanbod 

winkeloppervlakte per gemeente en per inwoner wordt weergegeven. 

Het blijkt echter uit de literatuur dat de standkwaliteit Al vele malen sterker afhankelijk 

is van de aanbod/vraag-verhouding dan andere standkwaliteiten. Dit heeft te maken 

met de schaarste aan deze locaties. Omdat de "tekenen van de marktsituatie" 2ich 
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laten zien in de huurconcessies of de door te berekenen huurverhogingen in de 

markthuur kan in dit geval de vraag naar winkelvastgoed beter door deze factor 

warden getypeerd . 

Kengetallen voor woonplaatsen met meer dan 5 000 inwoners •. ---- ... 
Dagel11ks Nklt•dRgeli!kS 

- - - - --- ..- -· - ... 
Gemeenhl i'.$1::il Totaal Aamal \NO per wow Tota.~! Aantcl woper WOpef 

Woonplaats inwoncrs \'VO v.inkr.Jls 1.000 inw winKel WO Wlll~Cls 1.000 iriw w·1kel 
~ --- - --- - - - - -- -

Rotterdam 595.200 182.063 1.407 306 129 645.848 2.986 1.085 216 
Hooi, v1,P . . hr;ll~l'Jd 9.400 4.320 23 458 188 '.l.-004 22 319 1.37 
Hoogvtiet rottordam 37,100 1 i.031 62 zg7 178 21.222 108 572 'Hl7 
Rotterd,am. 544.000 165.9ili: 1 .. 312 305 ~26 620.961 2.643 1.14t 218 

Rozenburg 13.200 3.778 18 286 210 5.725 41 4J3 140 
Rozenburg zh 13,200 3.778 18 266 210 5.725 41 433 140 

Sassenhelm 14.800 4.471 2S 300 179 15.021 67 1.009 224 

Sass en\• :;:im 14.8CO 4.471 25 300 179 15.021 67 1.009 224 

Schiedam 76.100 20.690 155 272 133 54.181 3~ 712 160 

Schied::.m 76.1CO 20.690 '5S 272 13..3 54.'81 3:;8 712 t50 

Schipluiaen 11 .100 2,120 14 191 151 5.407 30 467 180 
Oen .'.Xlfn zh 6.1[0 1.1q 8 186 143 4.179 17 677 246 

Figuur 11: Kengetallen van winkelgebieden, Locatus 2001 

[U] Exploitatiekosten 

De component, die het directe rendement van winkelvastgoed be'invloedt aan de 

kostenkant zijn de exploitatiekosten. Exploitatiekosten zijn de kosten die voortvloeien 

uit het in eigendom en verhuur hebben van een vastgoedobject. Exploitatiekosten 

zijn opgedeeld in een aantal categorieen. Van Stek [1999] hanteert in zijn onderzoek 

de volgende opbouw van deze kosten: 

1. onderhoudskosten; 

2. promotiekosten; 

3. beheerskosten; 

4. overige exploitatiekosten; 

5. vaste lasten. 

Iedere belegger heeft zijn eigen interpretatie van de wijze waarop de exploitatiekosten 

moeten warden gerubriceerd. Ook de ROZ/IPD heeft in haar "annual file 5" een 

indeling naar kostencomponenten gemaakt. Deze componenten warden weergegeven 

in tabel 13. 
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De componenten van de ROZ/IPD "annual file 5" zijn gebruikt in het onderzoek naar 

de factoren die hier invloed op uitoefenen. In de volgende alinea's warden deze 

componenten beschreven. 

Vaste kosten 

Verhuurkosten 

Overige kosten 

Indeling kostencomponenten ROZ/IPD annual f!le S 

OZB Belasting 

Overige belastingen 

'Erfpachtca non 

Verzekering 

Beheerkosten 

Onderhoudskosten 

Hu u rde rsm uta tie kosten 

Verhuurcourtage/ marketingkosten 

Service kosten 

Niet-verrekenbare BTW 

Oninbare huren 

Overig 

Dit zijn alle vaste kosten waar de 
kwaliteiten van het winkelobject, 
zoals grootte, invloed op 
uitoefenen. 

Dit zijn o.a. kosten die 
afhankelijk zijn van het beheer, 
de marktsituatie en het 
onderhoud. 

Dit zijn o.a. kosten die 
afhankelijk zijn van de kwaliteit 
van het winkelobject. 

Tabel 13: Kostencomponenten annual file 5 ROZ/IPD [ROZ/IPD 2001) 

[Ul] Vaste kosten 

Vaste kosten zijn opgebouwd uit de OZB belasting, overige belastingen, erfpachtcanon 

en verzekeringen. Onder overige belastingen vallen alle belastingen en 

overheidsheffingen die betrekking hebben op het object, zoals: waterschapslasten 

en waterzuiveringslasten. Erfpachtcanon is het jaarlijks verschuldigd canon; het 

afkopen van erfpachten wordt beschouwd als een investering [ROZ/IPD 2001] . 

Verzekeringskosten zijn die kosten die betrekking hebben op het object. 

[Ull] Kwaliteit winkelobject 

De vaste lasten zijn afhankelijk van de kwaliteit van het winkelobject. Onder deze 

kwaliteit wordt mede verstaan de grootte van het object. De grootte bepaalt onder 

andere de hoogte van belasting en verzekering. 

[U2] Verhuurkosten 

Dit zijn de gemaakt kosten die nodig zijn voor het verhuren en beheren van het 

vastgoedobject. Hieronder vallen diverse kosten, zoals die van het management en 

onderhoud. 

[U21] Management 

Het management is in de voorgaande paragraaf bij de inkomsten al besproken. De 

kwaliteiten en de omvang van het management heeft echter oak invloed op de te 
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maken kosten voor winkelvastgoed. Deze kosten kunnen zeer uiteenlopend zijn, 

met name in het geval van uitbesteding. Managementkosten kunnen moeilijk 

inzichtelijk worden gemaakt. Het grote verschil van managementkosten zit in het 

uitbesteden of zelf doen, ofwel intern of extern management. 

[U22] Marketing 

Een factor die bijdraagt aan het totaal van de exploitatiekosten zijn de kosten voor 

marketing. Met name voor een winkelcentrum is dit van belang. Deze kosten kunnen 

worden opgevoerd in de inputformulieren van de ROZ/IPD vastgoedindex. 

[U23] Kwaliteit winkelobject 

De onderhoudskosten zijn onder meer afhankelijk van de bouwvorm en bouwwijze. 

Een winkelpand heeft minder onderhouds- en energiekosten dan een heel 

winkelcentrum. Daarnaast heeft een overdekt winkelcentrum hogere onderhouds

en energiekosten dan een niet-overdekt centrum. Een overdekt winkelcentrum heeft 

naast de onderhoudskosten voor de diverse winkels in het centrum ook extra kosten 

voor de infrastructuur, de verlichting en installaties. 

[U3] Overige kosten 

Overige kosten bestaan uit service kosten, niet verrekenbare BTW, oninbare huren 

en overig. De servicekosten zijn die kosten die niet-verhaalbaar zijn op de huurder 

als gevolg van leegstand. Niet-verrekenbare BTW is dat gedeelte van de BTW dat 

niet teruggevorderd kan warden. Oninbare huren zijn huren die eerder gefactureerd 

en afgeschreven zijn. De overige kosten zijn alle niet-verhaalbare kosten welke direct 

zijn te relateren aan het object. 

[U31] Kwaliteit winkelobject 

Onder andere de hoogte van de servicekosten zijn afhankelijk van de kwaliteiten van 

een object. Met name het overdekt zijn van een winkelcentrum bepaalt een groot 

deel van de servicekosten. 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is er een inventarisatie gemaakt van een aantal factoren die invloed 

hebben op het rendement. Zoals gezegd is er geen directe relatie tussen het 

rendement en deze factoren, maar een indirecte relatie. Door het gebruik van het 

exploitatiemodel als onderlegger is het mogelijk de relatie van deze factoren met 

het rendement weer te geven. In het literatuuronderzoek zijn de componenten uit 

de exploitatie als basiselementen genomen, waarmee vervolgens gezocht werd naar 

factoren die hierop invloed uitoefenen. Niet alle factoren kunnen vertaald warden 

naar meetbare eenheden. Toch word en ze in het vervolg van het onderzoek voorgelegd 

aan de institutionele beleggers om zodoende een volledig beeld te krijgen van de 

meest bepalende factoren. 
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Hoofdstuk 5 Veldonderzoek 

5.1 Inleiding 

Het veldonderzoek is verricht door middel van interviews met beleggers in 

winkelvastgoed die deelnemen aan de ROZ/IPD index. In paragraaf 5.2 wordt het 

kader aangegeven, waarin de vragen zijn opgesteld en welke beleggers zijn 

ge"fnterviewd. De volgende paragraaf geeft een overzicht van de portefeuilles van 

deze beleggers om aan te tonen, dat er een voldoende dekking is van het bestaand 

winkelvastgoed in Nederland en het onderzoek dan ook representatief is. In het 

hoofdstuk komt vervolgens aan de orde welke vragen zijn gesteld en waarom. 

5.2 Kader 

Het kader waarbinnen dit onderzoek zich begeeft, wordt gedefinieerd door alle soorten 

winkelvastgoed in Nederland. Aangezien het niveau van onderzoek ligt op objectniveau 

(zie Hoofdstuk 3, biz. 13/14) zijn er twee kenmerken die winkelobjecten van elkaar 

onderscheiden: 

• Soort winkelobject; de fysieke vorm van een object 

• Standplaats; de kwaliteit van de locatie waar het object gevestigd is . 

Op basis van deze kenmerken zijn de volgende soorten winkelobjecten te 

onderscheiden: 

Solitair winkelpand; het winkelpand is een losstaand winkelobject gelegen op 

verschillende standkwaliteiten. Deze kwaliteiten (A, Ben C-locaties) worden genoemd 

in voorgaand hoofdstuk. 

Winke/centrum; een centrum dat als eenheid is ontwikkeld en als zodanig wordt 

verhuurd. Dit centrum kan gelegen zijn in een stads- of dorpskern, wijk of buurt. 

Bevat ten minste 5000m 2 verhuurbaar vloeroppervlak en drie winkeleenheden. 

Winkelstrip; ten minste 2 winkeleenheden als eenheid met een gemeenschappelijk 

fysiek kenmerk en gemeenschappelijk geexploiteerd en een maximaal vloeroppervlak 

tot SOOOm 2
• 
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PDV/GDV /ocaties; Concentratie van 5 of meer grootschalige detailhandelsvestigingen 

(vloeroppervlak > 500m2) op een perifere locatie. 

Soorten winkelobjecten 

Fysiek vorm · Kwaliteiten standplaats 

Solitair winkelpand A locatie Blocatle C ~catle 

Winkelcentrum Kern Wijk Buurt 

Winkelstrip Kern Wijk Buurt 

PDV/GDV locaties Perifere locatie 

Tabel 14: Soorten winkelobjecten in Nederland 

Bovenstaande tabel definieert het kader van het veldonderzoek. De beleggers die 

benaderd zijn bevinden zich voornamelijk in deelgebieden van winkelvastgoed. Het 

kader van het veldonderzoek combineert portefeuilles van verschillende beleggers 

en verkrijgt op die manier het totaal aan verschillende winkelobjecten in beeld. 

Waarom beleggers? 

In hoofdstuk 4, biz. 26-29 wordt het uitgangspunt van dit onderzoek helder gemaakt. 

Hier wordt verband gelegd tussen rendementsbepalende factoren en het 

totaalrendement. Beleggers in winkelvastgoed zijn bekend met dit verband en kunnen 

aangeven welke factoren een grote invloed hierop uitoefenen. Zij leggen de link 

tussen de exploitatie en het totaalrendement. 

5.3 Institutionele winkelbeleggers 

De winkelbeleggers zijn geselecteerd aan de hand van de samenstelling in portefeuille. 

Zodoende zijn in het veldonderzoek alle soorten winkelvastgoed, als beschreven in 

voorgaande paragraaf, vertegenwoordigd. Hieronder volgen de beleggers met de 

verschillende soorten winkelobjecten in portefeuille. 

Delta Lloyd Vastgoed De winkelportefeuille van Delta Lloyd Vastgoed bestaat uit 

25 objecten in Nederland. Ongeveer 85% van de marktwaarde van de portefeuille is 

gelegen in winkelcentra. Zowel hoofdwinkelcentra als nevenwinkelcentra zijn 

vertegenwoordigd. De verzorgingsgebieden van deze centra reiken van 8.000 

consumenten tot 50.000 consumenten. Het management van deze winkelobjecten 

wordt uitbesteed aan een vastgoedmanagement organisatie. 

Generali verzekeringsgroep N.V. De winkelportefeuille bestaat uit winkelpanden 

met minimale grootte van 150 m2 in hoofdwinkelstraten (A-locatie). De winkelcentra 

in de portefeuille zijn gelegen in woonwijken met verzorgingsgebieden boven de 

10.000 consumenten. 
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AZL Vastgoed Winkels N.V. De totale portefeuille omvat 29 objecten met een 

verhuurbaar vloeroppervlak van 26.598 m2
• De objecten zijn verspreid over Nederland 

met een belangrijke concentratie in Noord-Brabant. Het fonds richt zich op woonkernen 

met minimaal 20.000 consumenten. Incidenteel komen de Al locaties in grate steden 

in de portefeuille voor. Het fonds richt zich voornamelijk op supermarkten. 

SPF Beheer B.V. is de verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie van de Stichting 

Spoorwegpensioenfonds. Tussen de Stichting Spoorwegpensioenfonds en SPF Beheer 

is een contract gesloten voor onder andere het vermogensbeheer. De 

vastgoedportefeuille is opgebouwd uit winkelcentra, winkelpanden en projecten met 

kleinere omvang. 

Fortis Vastgoed maakt dee! uit van Fortis, een internationale financiele dienstverlener 

op het terrein van verzekeren, bankieren en beleggen. De portefeuille bestaat voor 

85% uit winkelpanden op Al en B locaties, merendeel in steden boven de 100.0000 

inwoners. De overige 15% zijn winkelcentra en een klein aandeel in PDV/ GDV locaties. 

ING Real Estate richt zich op winkelcentra met grate omvang in de grate steden en 

op PDV/GDV locaties. In de portefeuille zitten onder andere "De Amsterdamse Poort" 

en "De Heuvelgalerie". 

Corio Nederland Retail B.V. is een van de grootste be ursgenoteerde 

vastgoedbeleggingsmaatschappijen in Europa, gericht op retail. Het aandeel van 

retail in het vastgoedfonds bedraagt 75%. 

Altera Vastgoed N.V. is ontstaan op 1 januari 2000 en is een niet-beursgenoteerde 

onderneming. Altera belegt in onder andere bedrijfsruimten, kantoren, winkels en 

woningen. De winkelportefeuille van Altera Vastgoed N.V. bestaat uit PDV/GDV 

locaties, winkelcentra in stadsdelen en in stadskernen. 

Spreidittg van objecten 

Belegger Winkelpand Winkelstrip :winkelcentrum PDV/GDV 

Altera vastgoed N.V. Nee Nee Kern, wijk 'Ja 

AZL Vastgoed Winkels N.V. A Nee Kern, Wijk Nee 

Corio Nederland Retail B.V. Nee •Ja Kern, wijk buurt Nee 

Delta Lloyd Vastgoed Nee Nee Kern, wijk buurt Nee 

Fortis Vastgoed A, B Nee Kern, wijk 'Ja 

Generali Vastgoed B.V. A Nee Kern, wijk Nee 

ING Real Estate Nee Nee I Kern )a 

SPF Beheer B.V. 'A, B, C Ja Wijk, buurt Nee 

Tabel 15: Verdeling van verschlllende winkelobjecten naar belegger 
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5.4 Interview 

Het interview is opgedeeld in drie soorten vragen; vragen over de ROZ index in zijn 

algemeenheid, vragen over de segmentatie die door de ROZ wordt gehanteerd en 

vragen over de rendementsbepalende factoren bij het beleggen in winkelvastgoed. 

Deze paragraaf behandelt de vragen van het interview. Het is een compilatie van de 

gegeven antwoorden tijdens het interview. 

1. Wordt de ROZ/IPD index gezien als een informatiebron ofwordt deze werkelijk 

gebruikt bij het nemen van beslissingen in de strategie? 

Op basis van de ROZ/IPD index warden geen beslissingen genomen. Beslissingen 

warden genomen aan de hand van eigen ervaringen. Vastgoed laat zich pas meten 

op lange termijn. Het is onverstandig beslissingen te baseren op een index met een 

korte tijdreeks. Op langere termijn na een aantal recessies oftewel meerdere 

vastgoedcycli, kan het een bran van analyse zijn en mogelijk invloed hebben op de 

beslissingen die je als vastgoedbelegger neemt. 

De ROZ/IPD index wordt gezien als een informatiebron. Leegstand en exploitatiekosten 

warden vergeleken per segment. Oak wordt er gekeken welke objecten zich qua 

rendement beter houden in de tijd. Let wel, beleggers gaan niet rigide met het cijfer 

om, want het kan oak wel eens interessant zijn een risico-arme portefeuille te hebben, 

hetgeen resulteert in een lager rendement. 

2. Kunt u zich vinden in de segmentatie van de ROZ/IPD index? Oftewel welke 

tekortkomingen heeft de segmentatie? 

Wat betreft de segmentatie is er meer dan de primaire en secundaire locaties. Het is 

niet altijd even helder in welk segment een object te plaatsen is. Veel voorkomende 

problemen zijn de hoofdwinkelcentra die oak als een nevenwinkelcentrum gezien 

kan warden. Daarnaast is de methode van indeling aan de hand van postcodes niet 

eenduidig. Het kerngebeid van een stad of dorp heeft eenzelfde postcodegebied, 

met uitzondering van Den Haag waar dit niet het geval is. Binnen een postcodegebied 

kan oak nag verschil zitten in locatiekwaliteit. 

Met name de segmenten "Primaire winkels in grate steden" en "Primaire winkels in 

middelgrote steden" zijn vrij divers. De segmenten "Secundaire winkels in grate 

steden" en "Secundaire winkels in middelgrote steden" hebben een lage weging. 

Oak is de bandbreedte van rendementen te groat voor een goede vergelijking. 

3. Is het noodzakelijk dat de hierarchie van winkelvastgoed in Nederland de 

basis vormt voor een segmentatie? 
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In principe is de hierarchie niet van belang wat betreft aankoop en exploitatie. Wei 

het feit dat er op een juiste manier vergeleken wordt. Het is belangrijk dat het 

centrum vergeleken wordt met dezelfde objecten ongeacht hierarchie. Meestal kijk 

je puur naar het verzorgingsgebied als zodanig. Echter de ene stad heeft meer 

concurrentie, dan de andere stad, vandaar dat de hierarchie meegenomen is in de 

segmentatie. Toch zijn er ook andere methoden om de verschillen in steden beter in 

kaart te brengen. 

4. Zijn er binnen uw bedrijf andere segmentaties die beter aansluiten bij uw 

portefeuille? 

De meeste beleggers maken onderscheid tussen wi nkelpanden en winkelcentra. 

Daarnaast zijn er een aantal de winkelpanden in te delen naar standkwaliteit zoals 

A- en B-locaties. In een enkel geval is er ook onderscheid gemaakt tussen 

hoofdwinkelcentra van de eerste orde met bepaalde afmetingen. De meeste beleggers 

kunnen niet uit de voeten met de huidige indeling en hebben een eigen aanvulling 

ontwikkeld. 

5. Uit welke fysieke vormen winkelvastgoed bestaat uw portefeuille? 

Voor antwoord op deze vraag zie tabel 15, biz. 45. 

6. Is een winkelstrip een op zichzelf staand fenomeen? 

Een winkelstrip wordt beheerd als een solitair winkelpand. Aspecten als promotie, 

schoonmaakkosten en managementkosten zijn niet aan de orde. 

7. Wat zijn de meeste essentiele factoren voor het beleggen in winkelvastgoed? 

Solitair winkelpand: 

Voor een solitair winkelpand zijn de standkwaliteit, de marktsituatie en de geografische 

Jigging van dit pand de belangrijkste factoren die de aankoop en exploitatie 

beYnvloeden. Kwaliteit winkelpand is van ondergeschikt belang zeker wat betreft 

leeftijd en bereikbaarheid. Een winkel is een verkooppunt en het unieke daarvan 

bepaalt de kracht. De grootte en indeling hebben een minimale invloed. 

Management van een winkelpand is minimaal. Er is wel een verschil in aanpak te 

zien. Een aantal beleggers besteden het management uit en zien een minimaal 

verband tussen management en rendement. De beleggers die het management niet 

uitbesteden vinden de persoonlijke contacten met de huurders en het actief bezig 

zijn met beheren als een van de belangrijkste taken. Weliswaar is er niet bewezen of 

management een directe invloed heeft op het rendement. 
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De marktsituatie kan het rendement be"invloeden, doordat er leegstand ontstaat en 

er eventueel een huurconcessie plaatsvindt. Dit is echter alleen in de initiele fase. 

De laatste factor promotie is bij het beheren van een winkelpand niet zozeer aan de 

orde. Dit wordt grotendeels door de detaillist zelf gedaan. 

De meeste beleggers kijken oak naar de passantenstroom. Voor de aankoop van een 

object wordt er vaak een onderzoek verricht naar het aantal passanten op de locatie. 

Passantenstroom zegt iets over de omzetpotentie en bepaalt mede daardoor de 

huurprijs en het aankoopbedrag. 

Winkelcentrum: 

Het verzorgingsgebied is voor een winkelcentrum van essentieel belang. Zander een 

degelijk verzorgingsgebied is er geen bestaansrecht. De geografische ligging is volgens 

de meeste beleggers van ondergeschikt belang. Er wordt gesproken over het "rijke 

westen", dat meer potentie heeft. Daarnaast kan gesteld warden, dat een 

winkelcentrum buiten de randstad meer groeipotentieel heeft door een lagere 

aankoopprijs en een lager huurprijsniveau. De kwaliteit van een winkelcentrum gaat 

spelen indien het verzorgingsgebied onvoldoende is. Dan zullen de factoren indeling 

en bereikbaarheid een grate rol spelen voor het succes van het centrum. De grootte 

is een afgeleide van het verzorgingsgebied en de leeftijd vertaalt zich in 

onderhoudskosten. Deze kosten komen terug in de servicekosten van het centrum, 

evenals de kosten van het wel of niet overdekt zijn van een winkelcentrum. Op die 

manier wordt de hoogte van de huurprijs bepaald. Hogere servicekosten geven een 

druk op de huurprijs, maar oak op de aankoopprijs. 

De kosten van intern management zijn lager en voor sommige beleggers zijn de 

persoonlijke contacten met de huurders van belang. Toch zijn de kosten en 

opbrengsten van management niet te concretiseren en is er geen duidelijk verband 

tussen management en rendement. 

5.5 Conclusie 

Dynamische segmentatie 

Een segmentatie van winkelvastgoed moet de dynamiek van deze tak kunnen 

verwerken. Een segmentatie die gebaseerd is op grate stadscentra (18 grate steden) 

en op middelgrote stadscentra is niet dynamisch. Een middelgrote stad kan onmogelijk 

in zijn geheel promoveren, wel moet een winkelobject kunnen promoveren. Een 

segmentatie moet de mogelijkheid geven een vergelijking te kunnen maken tussen 

winkelobjecten van gelijke aard ongeacht de omvang van de stad of winkelgebied. 

Solitaire panden en winkelcentra apart 

Solitaire winkelpanden en winkelcentra moeten apart warden ge"indexeerd. Een solitair 

winkelpand geeft ten opzichte van een winkelcentrum een ander rendement(opbouw). 

Met name op de A-locaties in de grate steden is de opbouw van kosten en opbrengsten 

verschillend. 
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Standkwaliteit, marktsituatie en geografische ligging van belang bij 

winkelpand 

Geconcludeerd kan worden, dat voor een winkelpand de geografische ligging, de 

marktsituatie en de standkwaliteit de belangrijkste factoren zijn, die de opbrengsten 

en kosten van een winkelpand be'invloeden. Overige posten als management en 

onderhoud zijn van ondergeschikt belang. 

Standkwaliteit onvoldoende graadmeter 

De onderverdeling naar standkwaliteit in A- en B-locaties is onvoldoende. Een A

locatie in een stad als Amsterdam is niet vergelijkbaar met een A-locatie in de stad 

Eindhoven. Dit betekent dat niet alleen de kwaliteit van de standplaats binnen een 

stad of dorp van onderscheidend is, maar ook de geografische ligging . Dit vraagt om 

een graadmeter die zowel rekening houdt met de geografische ligging, als de kwaliteit 

van de locatie binnen het winkelgebied . 

Verzorgingsgebied 

Winkelcentra zijn een complexere groep objecten dan winkelpanden. Bij winkelcentra 

zijn een tweetal factoren van belang: verzorgingsgebied en geografische ligging. 

Allereerst bepaalt het verzorgingsgebeid de potentie. Is die onvoldoende dan komen 

factoren als geografische ligging en indeling (branchering) naar boven . 

Verband passantenstroom - omzet 

Locatus heeft een mogelijk verband gelegd tussen passantenstroom en de gemiddelde 

huurprijs. Deze passantenstroom is wellicht te koppelen met de standkwaliteit. 

Zodoende kunnen passantenstroom en standkwaliteit een indeling voor winkelpanden 

mogelijk maken . 

Managementkosten niet uniform 

Managementkosten zijn niet eenduidig gedefinieerd. De ene organisatie verwerkt 

zijn managementkosten naar het betreffende winkelpand ofwinkelcentrum. De andere 

organisatie schrijft deze kosten weg als "overheadkosten". Met de invoering van de 

managementindex moet dit probleem verholpen zijn. 

Factoren aan de opbrengstenkant van belang 

Het blijkt dat de factoren aan de opbrengstenkant de meeste invloed hebben op het 

rendement. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bepaalde standkwaliteit en geografische 

ligging voor winkelpanden voor een groot deel het resultaat bepalen. De factoren 

aan de kostenkant zijn grotendeels be'invloedbaar en van ondergeschikt belang. 
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Winkelstrip = aaneengeschakeld winkelpand 

Winkelstrips zijn in de zin van de beheeropgave niet meer dan aaneengeschakelde 

winkelpanden. 

Solitaire supermarkt aparte groep 

Supermarkten vallen binnen de groep van winkelpanden, maar hebben andere 

factoren die van belang zijn voor het rendement. Zo zullen supermarkten een aparte 

groep vormen binnen de solitaire winkelpanden. 

Overdekt winkelcentrum lagere huurprijs 

Overdekte winkelcentra hebben een ander kostenpatroon dan niet overdekte 

winkelcentra. De additionele kosten als klimaatbeheersing, beveiliging en onderhoud 

warden toegeschreven aan servicekosten. Deze zijn dus bij overdekte winkelgebieden 

hoger. Dit heeft tot gevolg dat de huurprijs maar oak de aankoopprijs lager is. 

Hierarchie 

Een segmentatie voor de weergave en vergelijking van rendementen behoeft niet 

gebaseerd te warden op de hierarchie van het winkelapparaat in Nederland. Voor 

beleggers is geografische ligging, verzorgingsgebied en standkwaliteit van belang 

en dit vormt de basis voor een segmentatie. 

BAR 

Er zijn geen bepa li ngen van de ROZ/IPD voor wat betreft het bruto 

aanvangsrendement. In de praktijk komt het voor, dat door verschillende beleggers 

een ander aanvangsrendement gebruikt wordt. Dit resulteert in een ander resultaat 

voor het totaalrendement. Afspraken in het gebruik van het aanvangsrendement 

zijn gewenst zodat de resultaten van verschillende beleggers dichter bij elkaar komen 

te liggen. 
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Hoofdstuk 6 Segmentatie winkelcentra 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen tezamen met het literatuuronderzoek omgezet 

naar een concrete oplossing voor de winkelsegmentatie. In paragraaf 6. 2 word en de 

basiselementen van de segmentatie en de eisen waaraan deze moet voldoen bepaald. 

6.2 Basiselementen segmentatie 

In hoofdstuk 3, biz. 13 wordt een tweetal voorwaarden gesteld waaraan de 

segmentatie moet voldoen voor de ROZ/IPD index. Dit zijn de volgende: 

1. De segmentatie moet gebaseerd zijn op rendementsbepalende factoren, 

2. Het schaalniveau van de segmentatie bevindt zich op object- of 

complexniveau. 

Deze twee eisen zijn het uitgangspunt voor de analyse van bestaande segmentaties 

en in het onderzoek naar de rendementbepalende factoren. Uit de interviews blijkt 

dat de segmentatie ook moet voldoen aan een derde eis, namelijk: 

3. De segmentatie moet de dynamiek van de winkelvastgoedsector kunnen 

verwerken. 

Deze laatste voorwaarde zorgt ervoor, dat winkelobjecten die promoveren of 

degraderen, in het juiste segment worden geplaatst. Dit voorkomt dat een 

winkelobject, dat onderdeel is van het kernwinkelapparaat in een middelgrote stad, 

niet de mogelijkheid heeft te concurreren met een winkelobject in een grote stad. In 

de huidige segmentatie ligt de basis bij een indeling van Nederland in grote steden 

en middelgrote steden, primaire en secundaire locaties. Dit is vanuit de voorwaarde 

van de dynamiek onjuist. Twee voorbeelden: 

De winkelstraat Hermanus Boexstraat in Eindhoven is een typische aanlooproute 

voor het kernwinkelcentrum (B locatie). Nu blijkt dat deze straat in de toekomst 

evenveel passanten trekt als de Rechtestraat, welke behoort tot een A locatie. De 

huidige segmentatie voorziet niet in een promotie van een aanloopstraat omdat er 
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enkel een indeling is in primaire locaties (waarbinnen zowel de Hermanus Boexstraat 

valt als de Rechtestraat) en in secundaire locaties. Dit voorbeeld illustreert niet alleen 

dat er geen rekening is gehouden met de dynamiek van een stad maar ook dat er 

niet gesegmenteerd is op objectniveau. 

Winkelcentrum "In de Bogaard" is het hoofdwinkelcentrum van Rijswijk. Dit 

winkelcentrum is overdekt en telt 80.000m 2 verhuurbaar vloeroppervlak. Dit 180 

winkeleenheden tellende winkelcentrum valt in de categorie "Middelgrote stadscentra, 

primaire locaties". Echter dit winkelcentrum kan concurreren en vergeleken worden 

met winkelcentra op secundaire locaties in grote steden als Den Haag, Rotterdam 

enz. In de huidige segmentatie is de vergelijking tussen deze centra niet mogelijk. 

Hiervoor zal de stad Rijswijk in zijn geheel gepromoveerd moeten worden naar het 

segment "Grote steden". Dit is niet wenselijk omdat overige winkelpanden of 

winkelcentra in de stad Rijswijk geen vergelijking hebben met winkelpanden of centra 

in het segment "Grote steden". 

In dit voorbeeld komt naar voren dat het winkelcentrum in Rijswijk, dermate is 

uitgegroeid tot een centrum met een groot verzorgingsgebied, en daarom hoort in 

segmenten die bestaan uit vergelijkbare grote winkelcentra. Ook blijkt dat de huidige 

segmentatie geen rekening houdt met de verscheidenheid aan objecten binnen een 

stad. 

Uit voorgaande voorbeelden blijkt, dat de basiselementen van een segmentatie niet 

alleen een verschil in winkelobjecten moeten genereren, maar ook een objectieve 

graadmeter moeten zijn. De opbouw in steden, die nu gebruikt wordt door de ROZ/ 

IPD index is geen objectieve graadmeter en dus geen goede basis voor een 

segmentatie. 

Het winkelpand is in de zin van beheren een ander winkelobject dan het 

winkelcentrum. Zie hoofdstuk 3 voor dit onderscheid. De basis voor de segmentatie 

ligt hier. In eerste instantie wordt er een indeling gemaakt naar winkelpand en 

winkelcentrum. Naar aanleiding van het veldonderzoek valt de winkelstrip in deze 

context onder een winkelpand. De solitaire supermarkt, die in de zin van het beheren 

valt binnen het segment winkelpand, heeft niet dezelfde rendementsbepalende 

factoren. Hier speelt het verzorgingsgebied een grote rol. Omdat dit een vrij homogene 

groep is, kan deze uit een segment bestaan. De PDV/GDV locatie, is een segment op 

zich. Deze locaties hebben een groot verzorgingsgebied en omvang, en trekken 

bezoekers uit omringende gebieden. De basis van de segmentatie is als volgt: 

1. Winkelpanden 

2. Solitaire supermarkten 

3. Winkelcentra 

4. PDV/GDV locaties 
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Een gedetailleerdere subindeling volgt aan de hand van rendementbepalende factoren 

als besproken in hoofdstuk 5. Dit zijn de factoren, voorgelegd in het veldonderzoek: 

Ordening rendementsbepalende factoren 

Winkelpand Winkelcentrum 

1 Geografische ligging Nederland 1 Geografische ligging Nederland 

2 Standkwaliteit 2 Verzorgingsgebied 

3 Kwaliteit winkelpand 3 Kwaliteit winkelcentrum 

3.1 Bereikbaarheid 

3.2 Leeftijd 

3.3 Indeling 

3.4 Grootte 

4 Management 

5 Marktsituatie 

6 Marketing 

3.1 Bereikbaarheid 

3.2 Leeftijd 

3.3 Indeling/ branchering 

3.4 Grootte 

4 Management 

5 Marktsituatie 

6 Marketing 

Tabel 16: Rendementsbe'invloedende factoren van winkelvastgoed 

De geografische ligging in Nederland tezamen met de standkwaliteit van het 

winkelpand bepalen volgens de ge'fnterviewden in grote mate de opbouw van het 

rendement. Daarnaast speelt ook de marktwerking een rol. Dit zijn de drie factoren 

die een basis vormen voor de subindeling van winkelpanden. 

Het verzorgingsgebied van een winkelcentrum is voor dit segment de belangrijkste 

graadmeter voor het rendement. Factoren als bereikbaarheid, grootte en branchering 

zijn van ondergeschikt belang aan verzorgingsgebied. 

Iedere belegger heeft zijn eigen belangen. Ook heeft hij zijn eigen portefeuille met 

daarin uitzonderingen op de regel. De resultaten zijn dan ook gebaseerd op de grootste 

gemene deler voor wat betreft de rendementsbepalende factoren. 

6.3 Winkelpanden 

Voor het segment winkelpand zijn, zoals gezegd, de standkwaliteit, de geografische 

ligging en de marktwerking de belangrijkste factoren. Standkwaliteit is te verdelen 

in de bekende A-, B- en C-locaties (zie hoofdstuk 4, biz. 32) en de geografische 

ligging in steden met aantallen inwoners. 
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Echter de segmentatie verlangt een graadmeter die dynamisch is en voor ieder object 

afzonderlijk kan gelden. Oak moet de indeling gebaseerd zijn op eisen, gesteld aan 

het object. Een indeling in de A-, B- en C-locaties is daarom onvoldoende. Er zijn een 

aantal knelpunten die met deze indeling niet opgelost kunnen warden, zoals: 

1. Een A-locatie in Amsterdam is niet vergelijkbaar met een A-locatie in 

Nijmegen. 

2. Een winkelobject met een standkwaliteit Bin een grate stad kan vergelijkbaar 

zijn met een winkelobject op een A-locatie in een kleine stad. 

Kortom, een indeling in A- en B-locaties is een functionele indeling op basis van 

verschillen binnen een winkelgebied en houdt geen rekening met de geografische 

Jigging van een winkelgebied binnen Nederland. Er zijn een aantal graadmeters die 

wel dit onderscheid tussen steden weergeven, zoals 

1. Filialiseringsgraad 

2. Passantenstroom 

3. Huurprijsniveau 

Ad 1) Filialiseringsgraad 

Deze graadmeter geeft het aanta l filialen weer in een winkelstraat. Voor een 

kernwinkelgebied in een grate stad geldt dat de landelijke opererende filialen minimaal 

50% van de aanwezige winkelvestigingen innemen. Voor een aanlooproute geldt 

een percentage van minimaal 25%. Voor de overige locaties zijn deze cijfers niet 

bekend. De filialiseringsgraad heeft twee nadelen, namelijk: 

1. In diverse verschillende steden zal de filialiseringsgraad hetzelfde zijn, terwijl 

de huurprijsniveaus in deze steden verschillen. 

2. Een lange winkelstraat heeft een verschil in standkwaliteit. De 

filialiseringsgraad is niet te bepalen omdat de kaders niet bekend zijn. 

De filialiseringsgraad is op objectniveau niet te meten en geeft een onduidelijk verschil 

in geografisch opzicht. 

Ad 2) Passantenstroom 

De passantenstroom in de winkelstraten is een maat voor de kwaliteit van de 

standplaats. Het merendeel van de ge"fnterviewden doen een onderzoek naar de 

passantenstroom in hun winkelgebieden. Deze graadmeter wordt vaak gebruikt in 

de praktijk. Locatus, een onderzoeksbureau van winkelvastgoed, heeft vorig jaar in 
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samenwerking met Cushman & Wakefield Healey & Baker, een internationaal 

vastgoedadviseur, een onderzoek verricht naar de relatie tussen passantenstroom 

en het huurprijsniveau. Het onderzoek richtte zich op binnensteden en analyseerde 

gegevens omtrent: 

• de relatie tussen passantenaantallen en huur, 

• hoe is die relatie in de tijd, 

• is passantenaantallen een verklarende factor voor de huurprijsstijging? 

Door middel van een regressieanalyse is getracht een relatie weer te geven tussen 

passanten en de gemiddelde huurprijs. Hieruit blijkt dat in het jaar 2000 de 

gemiddelde huurkostprijs per winkelpassant van een winkelunit van 150m2 in een 

hoofdwinkelstraat ligt tussen de 0,016 Euro (ondergrens huur) en 0,023 Euro 

(bovengrens huur), derhalve een gemiddelde van 0,019 Euro. Uit de analyse blijkt 

dater sprake is van een vrij grote spreiding van de waarnemingen. Die 2 cent per 

passant is dus geen "harde" relatie, maar is op zijn zachts gezegd toch een bijzonder 

opvallend gemiddelde [Locatus, 2001]. De relatie in de tijd blijkt dat de gemiddelde 

prijs per passant is gestegen van 0,014 Euro naar 0,019 Euro. 

Hoewel er enige relatie bestaat tussen het aantal winkelpassanten en de huurprijs 

geeft dit geen harde bewijzen, die nodig zijn voor de winkelsegmentatie. Ook is 

onduidelijk hoe de geografische ligging van winkelpanden in Nederland effect hebben 

op de passantenstroom. Een ander nadeel is, dat dit onderzoek zich beperkt tot de 

kernen van grote steden. 

Geconcludeerd kan worden dat de passantenstroom op dit moment geen zuiver 

beeld geeft over de kwaliteiten van verschillende locaties binnen Nederland. 

Ad 3) Huurprijsniveau 

De hoogte van de huurprijs geeft zowel verschillen weer tussen steden als binnen 

een winkelgebied. De hoogte van de huurprijs geeft aan wat de kwaliteit van het 

pand en de locatie is. 
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De hoogte van de huurprijs van een winkelpand wordt, afgezien van autonoom 

werkende "indirecte factoren, zoals bestedingsontwikkeling, overheidsmaatregelen 

en schaarste van het winkelaanbod, be"invloed door de volgende "directe" factoren 

[Bolt, 1995]: 

• 
• 
• 
• 

het type centrum waar het huurpand deel van uitmaakt; 

de locatie van de winkel binnen een centrum; 

de grootte van het pand; 

overige kwaliteitsaspecten . 

Uit de interviews volgen dezelfde factoren waarbij de locatie binnen het centrum, 

het type centrum en de indeling van het pand de belangrijkste zijn, voor wat betreft 

de directe factoren. De positionering t.o.v. de branche heeft ook een invloed op het 

huurprijsniveau. De marktwerking noemt Bolt een indirecte factor, waarbij de 

omzetmogelijkheden en de schaarste van het winkelaanbod onderdeel van zijn. De 

volgende figuur illustreert deze relaties: 

Huurprijsniveau 
winkelpand 

Huurprijsniveau 

Geografische ligging 

Positionering to. v. branche 

Lokale standkwaliteit 

lndeling winkelunit 

Marktwerking 

Figuur 12: Relatie van factoren tot het huurprijsniveau 

Direct 

Indirect 

In het huurprijsniveau zitten bovenstaande elementen. Echter de indeling van het 

winkelpand is de onzuivere factor. In hoofdstuk 4 wordt het verband beschreven 

tussen de diepte van het pand en de gemiddelde huurprijs. Door deze "vervuiling" is 

het niet mogelijk de huurprijzen van verschillende panden te vergelijken. Het filteren 

van dit element zorgt ervoor dat er wel een vergelijking mogelijk is, waarbij de 

overige componenten nog steeds invloed hebben. 
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Een belegger berekent zijn gemiddelde huurprijs aan de hand van de afmetingen 

van een pand. De diepte van het pand en het aantal verdiepingslagen is hierin 

meegenomen. De huurprijsberekening wordt in de volgende figuur weergegeven: 

Huurprijsbere:kening 

Begane grond winkelpand 1 e verdieping winkelpand Overige verdiepingen 

10mm, 1 
:=:=======: 

10 mete< 1 
~========l 

100% huurprlj& 

50% huurpnjs 

50% huurprijs 

25% huurprijs 

25% huurprijs 

25% huurprijs 

overig 

Figuur 13: Huurprijsberekening 

Voor de eerste 10 meter van een pand geldt een 100% huurprijs. Voor de overige 

gedeelten van het pand wordt de huurprijs gereduceerd naar 50% of 25%. Dit is een 

berekening die in de praktijk vaak wordt toegepast. 

De huurprijs die voor de eerste 10 meter geldt wordt aangeduid als de "absolute 

huurprijs". Door het berekenen van de absolute huurprijs in plaats van de gemiddelde 

huurprijs is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de verschillende 

winkelobjecten. Door middel van deze berekening blijven de factoren zoals 

geografische ligging, marktwerking en standkwaliteit van invloed op de huurprijs. 

De factor indeling wordt op deze manier geelimineerd. 
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Een voorbeeld : Een winkelpand in de binnenstad is 10 meter breed, 40 meter diep 

en heeft geen bovenlagen. De gemiddelde huurprijs van dit winkelpand is 200, = 

Euro/m2
• Door toepassing van een formule voor de absolute huurprijs: 

(Oppervlaktotaa/(01 ) x Gemiddeldehuurprijs(Pn )) 

I I I I 
(01)+(02 x - ) + (03 x -)+(04 x -)+(05 x-) 

2 4 2 4 
o, = Oppervlak totaal 

0 1 = Oppervlak 1• 10 meter 

0 2 = Oppervlak 2• 10 meter 

0
3 

= Oppervlak overige diepte 

0 4 = Oppervlak 1• 10 meter verdieping 

0 5 = Overige oppervlak 

= Huurprijsabsoluut( Ha ) 

De absolute huurprijs voor dit winkelpand wordt hierdoor bepaald op: 

(400 X 200) 80.000 _ 400£ --- uro 
(100) + (50) + (50) 200 

In deze huurprijs zitten alleen die factoren die bepalend zijn voor de huurprijs. Op 

deze manier kunnen winkelpanden met elkaar vergeleken worden. DTZ Zadelhoff 

gebruikt in haar rapport "cijfers in perspectief" een standaard winkelunit voor de 

gemiddelde huurprijzen in de winkelgebieden. Hiervoor stellen zij een standaard 

oppervlak van 150m2 en een frontbreedte van 6 meter. De huurprijzen die opgesteld 

zijn in dat rapport zijn gebaseerd op deze fictieve winkelunit en door 

makelaarskantoren bepaald. In bijlage 3 is deze lijst met huurprijzen opgenomen. 

De range van huurprijzen in deze tabel loopt van 100 Euro tot 1.500 Euro in de 

Kalverstraat. Uit deze tabel is de volgende indeling gemaakt voor winkelpanden naar 

huurprijsniveau : 

Segmenten wlnkelpanden 

Segmenten Range gemiddeld huurprljsniveau Range absoluut huurprijsniveau 

Segment 1 >750 Euro 

Segment 2 450 - 750 Euro 

Segment 3 250 - 450 Euro 

Segment 4 <250 Euro 

Segmentatie van winkelvastgoed 

>1100 Euro 

700 - 1100 Euro 

400 - 700 Euro 

<400 Euro 
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Voor deze segmentatie geldt het absoluut huurprijsniveau. De gemiddelde huurprijs 

is nog "vervuild" met de indeling van het winkelpand. Deze segmentatie vergt dat de 

ROZ/IPD voorwaarden opstelt voor het berekenen van het absolute prijsniveau. Dit 

huurprijsniveau is een fictief getal en zegt alleen iets in vergelijking met andere 

objecten; het is geen markthuurprijs. 

6.4 Winkelcentra 

Het rendement van een winkelcentrum is in grate mate afhankelijk van het 

verzorgingsgebied. Deze conclusie wordt gestaafd door het onderzoek van Zimmer 

[1995] die een onderzoek verrichtte naar waardebepalende elementen van 

winkelcentra. 

WPM groep heeft een onderzoek gedaan naar verzorgingsgebied en huurprijsniveau. 

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven is het als vol gt ingedeeld: 

Grootteklassen 
,primalr . 

0-10.000 

10.000-20.000 

20.000-50.000 

50.000-100.000 

Meer dan 100.000 

HuurprlJzen naar verzorglngsgebled 

Gemiddelde Gemiddelde huurprljs 
huurpriis Randstad buiten Randstad 

298 227 

330 267 

394 399 

406 383 

I 571 354 

Tabel 17: Gemiddelde huurprijs in guldens per m2 per grootteklassen prim air verzorglngsgebled [Sluis 1998] 

Deze indeling is gebaseerd op de primaire verzorgingsgebieden . Zoals reeds 

aangegeven bestaat het verzorgingsgebied van een winkelcentrum uit een primair, 

secundair en tertiair gebied. Echter, er is geen relatie te leggen tussen secundair en 

tertiair verzorgingsgebied met de hoogte van de huurprijs van een winkelcentrum. 

Dit komt doordat deze gebieden moeilijk in kaart zijn te brengen. De verschillen in 

huurprijs tussen de Randstad en overige delen van Nederland zijn hoogst waarschijnlijk 

te wijten aan de bovenlokale functies die de winkelcentra in de Randstad vaak 

vervullen. Dit zijn de secundaire verzorgingsgebieden. Met name in de hogere 

segmenten met meer dan 100.000 consumenten is dit het geval. Tabel 18 illustreert 

in welke typen winkelcentra deze segmentatie onder andere voorziet. 
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Grootteklassen 
verzorqinqijiqebied 

0-10.000 

10.000-20.000 

20.000-50.000 

50.000-100.000 

Meer dan 100.000 

Segmentatle naar verzorglngsgebled 

Voorbeelden type winkelcentrum 

Buurtwinkelcentra 

Wijkwinkelcentra, hoofdwinkelcentra kleine dorpen 

5tadsdeelcentra steden, hoofdwinkelcentra kleine steden 

Stadscentra steden, wijkwinkelcentra met bovenlokale functie 

Stadscentra grote steden, stadsdeelcentra zeer grote steden 

Tabel 18: Type winkelcentra naar verzorgingsgebied 

Let wel, de verzorgingsgebieden van een winkelcentrum is een ander 

verzorgingsgebied dan dat van een stad. Een winkelcentrum in een bepaalde stad 

heeft niet altijd hetzelfde verzorgingsgebied als de stad. Het verzorgingsgebied van 

een stad of dorp is afhankelijk van de afstanden met de omringende dorpen of 

steden. Daarbij kan een stad een attractieve functie hebben. Het verzorgingsgebied 

van een winkelcentrum is afhankelijk van de grootte van het centrum, de branchering 

en de kwaliteit. 

6.5 De segmentatie 

De segmentatie voor winkelvastgoed te gebruiken in de ROZ/IPD vastgoedindex is 

opgedeeld in winkelpanden, solitaire supermarkt, PDV/GDV en winkelcentra. 

Concluderend aan de hand van de vorige paragrafen, ziet deze segmentatie er als 

volgt uit: 

Se9mentatle ROZ/IPD vast9oedindex 

\l'linkelpand 

Winkelcentra 

PDV/GDV locaties 

s_e.1;1r.ne.nten 

Segment 1 

Segment 2 

Segment 3 

Segment 4 

'Solitaire supermarkt 

Segment 1 

Segment 2 

Segment 3 

Segment 4 

Segment 5 

Kenmerk 

>1100 Euro 

700 - 1100 Euro 

400 - 700 Euro 

<400 Euro 

n.v.t. 

0-10.000 consumenten 

10.000-20.000 consumenten 

20.000-50.000 consumenten 

50.000-100.000 consumenten 

Meer dan 100.000 consumenten 

PDV/GDV locatie n.v.t. 

Tabel 19: Segmentatie voor ROZ/IPD vastgoedindex 
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Deze segmentatie heeft het perspectief van "de belegger" en beoogt daarmee dus 

een praktijkgerichte visie. De voorgaande eisen die gesteld worden aan de opbouw 

van een segmentatie, zoals dynamiek, objectniveau en het basiselement "de 

rendementbepalende factor" vormen de grondslag. De segmentatie is in te passen 

in de ROZ/IPD index. De waarden van het verzorgingsgebied en het absolute 

huurprijsniveau kunnen worden toegevoegd aan de "inputforms" van de ROZ/IPD 

vastgoedindex. In die context is een minimale aanpassing nodig, wat de aanvoer 

van data betreft. Echter de invoering van de segmentatie zal de historiereeksen die 

de ROZ/IPD heeft opgebouwd "verstoren". 

6.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een segmentatie opgesteld voor winkelvastgoed. Het blijkt dater 

diverse mogelijkheden zijn voor zo'n segmentatie. De interpretatie van de 

be"fnvloedende factoren van het rendement speelt daarbij een rol. Iedere belegger 

heeft zijn idee over het exploiteren van winkelvastgoed. In dit hoofdstuk is getracht 

aan de hand van de grootste gemene deler, wat betreft belangrijke gebouw- en 

locatiekenmerken, een indeling te vormen. Deze indeling bestaat uit de segmenten 

die in tabel 19 is weergegeven. Deze segmenten geven een goed beeld van de 

soorten winkelobjecten, die er zijn uit oogpunt van een belegger. De meerwaarde 

van deze segmentatie zit in het loslaten van de huidige hierarchie, die geen 

uitgangspunt vormt voor dit onderzoek en door het merendeel van de ge"interviewden 

niet relevant gevonden wordt. Daarnaast is het indelen in het winkelpand en 

winkelcentrum een stap die niet eerder is genomen . 
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Hoofdstuk 7 Conclusie 

De conclusies van en naar aanleiding van het onderzoek "Segmentatie van 

winkelvastgoed" worden in dit hoofdstuk opgemaakt. Aan de hand van deze conclusies 

volgen een aantal aanbevelingen, beschreven in de laatste paragraaf. 

7.1 Conclusies 

De ROZ/IPD vastgoed index is een goede benchmark voor de meting van de 

performance van winkelvastgoed. Echter een van de basiselementen, de indeling 

van winkelvastgoed, zijn onvoldoende om een zuivere vergelijking van objecten te 

maken met het landelijk gemiddelde. De resultaten, komend uit de index, die 

gebaseerd zijn op de huidige indeling van winkelvastgoed zijn zeer divers en geven 

een slecht beeld van de werkelijke performance. De ROZ/IPD vastgoedindex moet in 

de nabije toekomst gebruik gaan maken van een indeling in winkelvastgoed die een 

afspiegeling geeft van de huidige winkelmarkt om te komen tot een professionele 

index. 

Ten eerste is een nuancering van de huidige segmentatie niet mogelijk door het 

verschil in uitgangspunt. De hedendaagse segmentatie is opgebouwd op basis van 

de huidige hierarchie, terwijl dit onderzoek rekening houdt met de handelingen en 

gedachten van een belegger en de invloeden op het rendement. 

Ten tweede is het niveau van de segmentatie te grof waardoor verscheidene objecten 

in eenzelfde segment worden geplaatst. 

Het derde nadeel van de huidige segmentatie is het niet vertalen van de dynamiek 

uit de winkelvastgoedmarkt. Een indeling, aan de hand van een opsomming van 

grote en middelgrote steden schiet tekort. Moet een stad in zijn geheel promoveren 

om een goed lopend winkelpand in die stad te kunnen benchmarken met vergelijkbare 

objecten? 

Het kader van gegevensaanvoer van de ROZ/IPD vastgoedindex is te minimaal. Een 

indeling op basis van deze gegevens was niet wenselijk, omdat het in kaart brengen 

van de huidige winkelmarkt een breed uitgangspunt is, waarbij onuitputtelijk veel 

factoren van deze winkelmarkt meespelen. 

Naast de indeling van de ROZ/IPD zijn er meerdere bestaande segmentaties zoals 

bijvoorbeeld, de hierarchische segmentatie [Bolt 1995], de functionele indeling [WPM 
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Groep 1997] en de rendementssegmentatie [Rust 1997]. Echter deze segmentaties 

zijn alleen geschikt voor het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld, maar niet voor een 

inpassing in de ROZ/IPD index. 

Kenmerken van een winkelobject hebben geen directe invloed op het rendement, 

wel op het huurprijsniveau, de leegstand en de exploitatiekosten. De factoren die 

het meeste (indirect) invloed hebben op het rendement liggen ten grondslag aan de 

opbrengstenkant. Zij hebben invloed op het huurprijsniveau. Factoren zeals 

verzorgingsgebied en marktwerking zijn vaak moeilijk beheersbaar en bepalen in 

grote lijnen het rendement van winkelvastgoed. 

Elk winkelobject is uniek in zijn vorm. Voor elk object gelden andere factoren die van 

belang zijn tijdens de exploitatie. De manier om te komen tot een aantal belangrijke 

factoren is de keuze van de grootste gemene deler, maar er bestaan voldoende 

uitzonderingen op de regel. Echter in het veldonderzoek bleek dat het merendeel 

van de ondervraagden dezelfde factoren belangrijk vinden in de exploitatie van 

winkelvastgoed. 

De winkelvastgoedmarkt in Nederland is van beperkte omvang. Een indeling waarbij 

zowel rekening wordt gehouden met alle diverse soorten winkelvastgoed alsmede 

de weging van de verschillende segmenten is niet haalbaar. Bijvoorbeeld de 

winkelpanden die buiten het kernwinkelgebied vallen en gekwalificeerd worden als 

C-locaties zijn in beperkte mate in bezit van institutionele beleggers. Op die manier 

is het moeilijk om te spreken van een voldoende weging. 

Veel onderzoeken zijn verricht naar gebouw- en locatiekenmerken van een 

winkelobject. Merendeel van deze onderzoeken zijn beperkt tot: of winkelpanden, of 

winkelcentra. In zijn algemeenheid is er voldoende research gedaan naar factoren 

die van invloed zijn op de exploitatie van winkelvastgoed. Uit de literatuur volgt dan 

ook een lange lijst met gebouw- of locatiekenmerken. Onduidelijk is welke factoren 

nu een grote rol spelen bij de exploitatie. 

Het veldonderzoek heeft een bijdrage aan geleverd de vraag, welke factoren zijn het 

meest van invloed op de exploitatie? Het blijkt dat maar een klein aantal gebouw- of 

locatiekenmerken merkbaar invloed uitoefenen op de exploitatie-componenten, dit 

in tegenstelling tot de literatuur. Kenmerken als standkwaliteit, geografische ligging, 

marktwerking en verzorgingsgebied kwamen in het veldonderzoek telkens aan de 

orde. Onder de ge"interviewden bestond geen twijfel over de importantie van deze 

factoren. Op basis van deze elementen is vervolgens een segmentatie ontwikkeld 

voor winkelvastgoed in Nederland. 
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7.2 Aanbevelingen 

Een aantal aanbevelingen aan de hand van dit onderzoek: 

• Alie deelnemers in de winkelvastgoedmarkt mogen werken aan een meer 

transparantere markt. Een meer transparante markt vraagt om "goodwill" 

bij beleggers, beheerders en research. Maar een transparante vastgoedmarkt 

geeft meer inzichten, meer mogelijkheden voor onderzoek en meer grip op 

deze markt. 

• Een winstuitkering op basis van een outperformance is alleen "fair" als deze 

outperformance tot stand komt door goed management en niet door een 

onjuiste vergelijking. Zorg er dus voor dat deze winstuitkering gebaseerd is 

op vakkundig management. 

• Een onderzoek naar de mate van effect van een gebouw- of locatiekenmerk 

op het huurprijsniveau, de exploitatiekosten en de leegstand is nodig voor 

verdere professionalisering van de winkelmarkt. 

• Een onderzoek verrichten naar de mate van invloed van de positionering van 

een winkelobject t.o.v. de branchemix. 

• Het gebruik van deze segmentatie! 
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Begrippenlijst 

Attribution Analysis: een analyse, die de mate van invloed van de structuur van 

de portefeuille, dan wel de prestatie van de afzonderlijke objecten binnen de 

portefeuille op het totaalrendement kwantificeert. 

Capital Growth: de aangenomen, dan wel op taxatie gebaseerde marktwaarde

ontwikkeling van het (ge'investeerde kapitaal in een) vastgoedobject, dan wel 

vastgoedportefeuille, gedurende de beschouwde periode, uitgedrukt als 

percentage van de aangehouden marktwaarde (k.k.) primo de beschouwde 

periode, vermeerderd met het gemiddelde van de waarde van het (eventueel) 

gedurende die periode bijge'investeerd en/of gedesinvesteerd vermogen. [Keeris, 

2001] 

Comparative Report: is het vergelijkingsrapport van de ROZ/IPD vastgoedindex, 

waarin het rendement van de portefeuille van de betreffende belegger wordt 

afgezet tegen het landelijk gemiddelde rendement. 

Components of Return: de componenten die het rendement bepalen, Income 

Return en Capital Growth 

Deelnemer: De belegger die deelneemt aan de ROZ/IPD vastgoedindex. 

Income Return: Het rendement gedurende de beschouwde periode op basis van 

de feitelijke opbrengsten uit de exploitatie van een vastgoedobject, dan wel 

vastgoedportefeuille, uitgedrukt als percentage van de aangehouden marktwaarde 

primo de beschouwde periode, vermeerderd met het gemiddelde van de waarde 

van het (eventueel) gedurende die periode bij ge'investeerd en/of gedesinvesteerd 

vermogen. [Keeris, 2001] 

IPD: Investment Property Databank, deze organisatie verwerkt de aangeleverde 

data van de deelnemers. 

Portfolio Structure: Structuur van de vastgoedportefeuille 

Portfolio Performance: De performance van een vastgoedportefeuille. 
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ROZ: De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft ten doel het 

gezamenlijk bewaken, bevorderen en verbeteren van het functioneren, de 

kwaliteit en het aanzien van de bedrijfstak onroerend goed en specifiek de door de 

aangesloten lidorganisaties en hun leden te verrichten werkzaamheden op het 

gebied van het risicodragend creeren, financieren, in eigendom gebruiken, 

exploiteren en beheren, de overdracht en de makelaardij van in Nederland 

gelegen onroerend goed. 

ROZ/IPD Special Benchmark: is de Benchmark voor een bepaald segment, in 

dit geval winkels. 

ROZ/IPD Universe: deze Benchmark geeft inzicht in de totale vastgoedmarkt, er 

wordt gebruik gemaakt van alle segmenten. 

Total Rate of Return (TRR): geeft het gedurende de beschouwde periode uit de 

exploitatie van een vastgoedobject, dan wel vastgoedportefeuille, behaalde 

beleggingsresultaat op het ge"fnvesteerde vermogen aan, als sommering van het 

indirecte en directe rendement. Er vindt geen correctie plaats met betrekking tot 

de waarde-ontwikkeling van het geld gedurende de beschouwde periode. [Keeris, 

2001] 

Yield Impact: Impact van de Yield op de Capital Growth 
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!7.i BM!> huur0J)l>f8ngslen Oe g,,!actmeerue Druto l>tJten geaurence Gl-0$,! rnnlal lnoome a& Tfie, lnvo'ced gro55 rorn,s ro, the c.alerldar y&ar. numenc 
het kalend8<]3at, 09 huur onoer al\rek I~ The income net of service dlarg~. VAT Md 
van l•QOo1;d1olj serkel<oslen, BTW en rent reovellons. 
l',\lutkert In 

ffil Huun,~je periodelhuur~ing<!n Huurveriilt!. ten g<avolge vao hu!Jrmje Rent lost lhrolJ1lh rail free Th& amoor>l of rent IQit lhroogh the year as a numeric 
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bruto "larklhwrwaatde YOOr <lo d..,t,o.. lorms of OMRV 10< llwl ?Srt affac!ad. 
treffende iumte. 

!62 Finaneicle leog,st.ai'd Hourve~i<,,. lg.v. l~silll'd. gewllllf'lao<d R1111t or Y3<:aocy The amount of ront rest ea a result of \'l!ICl!ll~y. nurneric 
tegen bIUIO markthuu:w&wde voor de in terms or OMRV for the part affected 
desbetref!eode ruirnte (ir-dus:el ruimte die (includ,ng space vaco<l! for part ol the yearj. 
,oor s•n doel viln hilt ja;r, or hat gohete 
ja.arleegstaal) 

1111 1h&Of<ltische bruto huuropt,rengsten 121+161+!62 Theoretical gross annual 121-<\61 +162 numeric 
rents! incmnR 

1i z Ovtrlga in~om'Slen en wbsldses lnkom$tnn d1tt bUIIM di! omschrijw111 vnn Other 11\corne and sub$id;es Income invo11:ed o!het then !hat covered in 121 numer,c 
121 vallen 

139 OKP Subsldle jvoorwonmgen} DKP wlniCi.,.~rag ~oor hel:j;.uir. NiET OKP Residcnllal Sullsidy OKP Sllbslcly /eceiVC<l. NOT" included In 122 numorle 
In ep~n bi 122. 

135 1otaal opbre"!lslen 121 +122+139 Total !!toss Income receivable 121• 122+139 numeric 

p!ollatic • ~oste Bedragen voor kalondorjaar tot 31/12t i'.Ol)llralion•I costs::::,~--: .c.:,-!j\mounts fot"cal<!ndar year to 3111i 
MO Onroereode zaa~ bcllasling Onroeren<l good be!asUogon y.s,n Real Estate Tax The property tax related 10 !he property. numeric 

taap11$$ifl O net c1 141 _ __ 
Oveoge betas~ngen Alie overlge belast!i¼ien en ~ property related ta,es l>Jl ollwr taxes and QOVernment \evie,; related to nurnerte 

ovcrhetds.'>elli"90n <lie belre»m9 hobb&n lh6 property. wen os: 
Op hel ol,ject. :lOllls; 
wa!8!SchapsJas!en Oislric:I water ooard cllarix,s 
wareri;ui-.lmin sten Wa'ier tr\Oatmffi\ Gh!I< c• 

1121 
EnpachlC'lnon De jaart~!<s verschuldigde canon. liel GcoWld rettl Gtound rent payable doting lhe year. Paying numeric 

~lll1>1iun vsn er!~ wordi nescnouwd off leaseholds Is ltealed a~ <;ap;ial expenditure 
3-fr; t,an i~tari ·1ai ta1 

!42 VarnikeMg KoslE<> l.b.v. veizel<et:ingsp,emies Insurance Co!!s lncum!d fat lhe paymffit of insurance numerlc 
t,.,~enu. .hobbMd o;, Ml Ol>je<:l. pt .. itliUPlS COSl!Cing lho p~rt:,. PrO'ffllott!, for 

I Yoorzieningan vcor eigen risieo warden own nsll are not rilgar<!ed as costs. 
nlet als kosten beW>OuWCI 
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H-Ji,rde1$mulaU~ ~o,,ten 

'!erhuur ~ trt~ef rn&tkCi1~g.~n 

Sut>lo(aai .,.,,,:n1.1Jrkost<>n 
Ser,..x- koste,i e.r. 

Niet-ve~enbailJ &TW 

Onmt)8f1:\ Mren 

!>I'!! bem,e, v11n _, ol>jt>Ct, ,,;rJ<.,s,cf >n l'l!!lM9"'9 ,r,,~r, p;op,my ir.ciu<ling rent re-<i,w, 
~.t"..J:t~r, var\ huur t'll!lfbenf~y. Er~hr.t:~f- j~- ,:;-.ordo!:o rna.o~ent cost~- mm t~ CM\$ 

1.:le1>el1eoo;si.nw:n, :uatiOMffl.,~ jo! val\;•1wr , and auditing sl!Ql.,ld 1,e e~<:.iude<I. 
vnldl\1$,t,ster, . 
ge,nukt om hei <il,/e<:I in de--'•d:fo]Mainteiuincio t:0$1$ 

S\aal le benoUdtffl, J<o,,i"tW tt,.v. 
slrllelilrele verl>eteongl'.n •alter, onder 13 
(n"to geaciweerde uit9a•enj 

Kos um oemn1<1 voo, ner..,,ichb"ll v41,~ lf•ldng out co.sis· 
ruimles tMe:~nde deze ~111 :o ma.,(en 
wor {wooer)v~uur 

Costs i=nw 1:>y 1hr, furio iii roaintalhlf\9 lhe 1m,mcr.c 
ptty,l,c.,I concli~cm of \he p:.>pai\y. Arry «is: r<>< 
Sfruc\ura! i!llP,-<>veme~!$- (<;> !he ptQj>er\y SJ\OUla 

be tl!COJ<led under 16 \net ca11ttl!! c,,<pei;<l11.uro) 

Co!ts -..1c!.!rred bytne1un<:fto:{re--J litt!ngout inumooc 
Sll"ees to. max., the"' sudat>le tor (m•I IP.l!fag, 

Kosten. _ gi,maakt SIOO<_ de verhlJur en -- - l ~'.e.-111. ng. .!. mar'<e. tuno. · lees Co. . st. -~curroot>-.y the-.fuiil. t-,r :he-ma. =--. ~iillng Jffi1!1le~c 
marl<eli119 ,a,, het <>1>1eet, (e~letn ·"n and lel!ing·of space ,n l~e pr<ltlelly (external 
intern} ___ _____ . _ ···--- _ :,,,d ln~ma! ~1$.shQUfd i.o!l_·~ 
l4:i+l46 .. ·. Sublo!~_l_~!ltr, costs 145•146 lt11imei\C -l 
Service knsten d1d niet le Yt.'<ha'r.n !ip or, Non Mcovc,able ,,.,,.,,c.e s,.,vi¢,; ot,a,ge payment, wh•ct, haYO Mt bee!\ numenc 
c!e h<.-ufllers, ln~luslef me·we!l<e els ci'targes «.<;OYered from Ilia lenant,s a~d have ooer1 
gevolg van l<l&Qslarul .z;\n ontstaan. iwrltte,J o!I. !ncludes '"""ice dldrg;,s v.hich ~s a 

result al vacancy are mrurr.ad by 11;., owr~r 

Oat lii,aeefle v~n de BTW <la: nl~t 
t-aroooevordefd Iran woroen. 
!:ierder gelaelur.,erd<I h:rtil' die 
afgf3sthmven is , j'nr.Jusie:t !..uur 
;elactuteer<l ttl 1/00'9:0'¾l'IC"' j>nill 

t-!Qn-ro,:ovs,able VAT 

lrre<i<wiii-ible ,en($ (wntl~n 
off) 

The amount oi' I/AT paid i:>y the fund on tile l~"meric 
lpm~cy Wllicll cannot be reda,me<l. 
The amount, ot mnt on th~ property wti,ch wori? lnom~mc 
prev1<1us1y 1r.vi>11:ed by 1ne <uod, bt.11 wt11c-t1 ha,e 
b-l~n Ml~t?n--cf!, This ma-,. include rents ·Nhs:h 
~1 !:w~~..E!!.~lf-~_y__e_al'l'i. ,. ,.J 
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o\)J$C1. d'!e: .boiler, df.t VQOtqaandtl tc--renue expentiik.re. 
i;;ateg?riee,, va«~n 
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Bijlage 3 "Cijfers in perspectief" 

Pia a ts '5traat min. imax. Pia a ts -Straat min. max. 
's Hertogenbosch !Pensmarkt 817! 908 :Deventer iKorte Bisschoe 454, 681 
's Hertogenbosch : Hoge Steenweg 726! 908 ,Deventer : Lange Bisschoe 227 454 
's Hertogenbosch : Kerkstraat 454! 567. .. Deventer 'Broederenelein 136. 159 

· 's Hertogenbosch i Hinthamerstraat 318! 681. : Doetinchem , Hamburgerstraat 454 567 
's Hertogenbosch 'Markt 454' 545 .. Doetinchem i Bollestraat 227 1 363 
's Hertogenbosch 'Schaeenmarkt 363 1 545 Dordrecht :sarisgang 340, 545 
's Hertogenbosch Arena 340i 522 Dordrecht 'Statenelein 227 499 
's Hertogenbosch :vugterstraat 182! 386, Dordrecht i Bagijnhof 295 408 
Alkmaar , Langestraat 386i 726 ,. Dordrecht , Voorstraat 1821 340 
Alkmaar iPa:r:gloe 454: 635 Drachten iNoorderbuurt 227 i 454, 
Alkmaar !De Laat 227i 545 Ede : Grotestraat 408 1 499 

.Almelo !Almere Stationsstraat 318! 681. ,Ede 'Maa ndereind 182 318 · 
Almelo !Stadhuiseleln 318! 681 •Eindhoven 'Demer 908 1.203 
Almelo : G rotestraat 272! 499 Eindhoven i Rechtestraat 454; 953 
Almelo !Koornmarkt 272! 363 Eindhoven i Ma rktstra at 545' 771 
Alehen ald Rijn iVan Manderloostraat 340! 590 Eindhoven Hermanus Boexstraat 454 590 
Alehen ald Rijn i WC Aarhof 227! 386 ····· Eindhoven : Heuvelga lerie 250 794 
Amersfoort : Utrechtsestraat 635! 726 'Eindhoven WC Woensel 318 635 
Amersfoort !Langestraat 227i 726'. Eindhoven :Vrijstraat 227 408 
Amersfoort 'Varkensmarkt 227! 726 .'Emmen :we Wijert 227 499 
Amersfoort :st. Joriselein 454! 295 Emmen 'Hoofdstraat 136 272· 
Amstelveen !we Binnenhof 545i 771 Enschede iKalanderstraat 590 908 
Amstelveen WC Rembrandthof 454; 545 Enschede , La ngestraat 363. 545 
Amstelveen :Rembrandtweg 363: 499 Enschede 'Raadhuisstraat 363 545 
Amstelveen :zaagland 227! 363, ,Enschede : Hofeassage 363 454. 
Amsterdam i Ka Ive rstraat 11.134! 1.429 Enschede · Haverstraateassage 227 1 499 
Amsterdam iLeidsestraat 771: 1.066 .Geleen !Salmstraat 182 272 
Amsterdam : P .C. Hooftstraat 635i 908 Goes i Lange Kerkstraat 454 567 ' 
Amsterdam i Nieuwedijk 567' 953 Goes , Klokstraat 2d 408 
Amsterdam 'Damrak 363! 681 Goes 'Lange Vorststraat 216 1 340 
Amsterdam iRokin 340! 681 Goes 'Ganzeeoortstraat 204 261 
Amsterdam 'Boven 't IJ ; 318! 635 Gorinchem :Gasthuisstraat 318 ; 545 
Amsterdam 1 Beethovenstraat 386' 545 Gorinchem Arkelstraat 182. 227 

·Amsterdam 'Amsterdamse Poort 295! 545 Gouda ,Kleiweg 363 1 590. 
Amsterdam :van Baerlestraat 295; 545 ,Gouda 'Hoogstraat 318: 454 
Amsterdam :Ferdinand Bolstraat 272' 408 Gouda !Markt 204 i 318 
Amsterdam 'Kinkerstraat I 227' 340 'Groningen : Herestraat 794 1.134 
Aeeldoorn : Ketelstraat 817: 998 · Groningen ,Grote Markt 363 681 
Aeeldoorn 'Grote Oard 817! 998 Groningen 'Vismarkt 227 454 
Aeeldoorn 'Roggestraat 681' 726 Groningen WC Paddeeoel 1591 454 
Aeeldoorn !Arnhem Jansstraat 363i 771 Haarlem !Grote Houtstraat 318. 794 
Aeeldoorn : Hoofdstraat 363• 749 Haarlem WC Schalkwijk 318 590, 
Aeeldoorn :we Kronenburg 3631 454 Haarlem i Barteljo risstraat 318 545 
Aeeldoorn !WC Oranjerie 272: 454 Haarlem 'Anegang 227 408 
Aeeldoorn !WC Presikhaaf 272! 386 Haarlem !Generaal Cronjestraat 136 227 
Assen : Kooema nselein 227! 408 · Heerenveen 'Dracht 204 318 
Assen lMercuriuselein 250! 340 ·Heerlen iSaroleastraat 408 1. 681 

,Assen : Kruisstraat 216! 306 Heerlen 'Promenade 318 ' 567 
Assen !Gedemete Singel 182! 227 'Heerlen ·Corio Center 182i 567; 
Bergen oe Zoom !St. Joseehstraat 272[ 363 Hellevoetssluis 'De Stru:r:tsehoek 159.1 318 

, Bergen oe Zoom :wouwsestraat 227' 318 IHelmond ,Veestraat 227 454 
Bergen oe Zoom :Zuivelstraat 204' 272 Helmond ; Elzas Passage 272 ; 408 : 
Beverwijk i Breestraat 216! 340 Hengelo : Nieuwstraateassage 4081 499 
Beverwijk : Beverhof 204! 250 Henge lo 'Enschedesestraat 363 ' 454· 
Breda : Karrestraat 590' 749 Henge lo ,Telgen 363 1 454 
Breda 'Eindstraat 5901 681 Hilversum ,Kerkstraat 353i 635 
Breda : Ridderstraat 567! 681 1 Hilversum :schoutenstraat 408 545 
Breda :Ginnekenstraat 340, 749 .Hllversum !we Hilvertshof 363 567 ....•. 
Breda !WC Barones 272i 522 Hilversum . Groest 182. 272 
Bussum i Nassaustraat 340 1 454 Hoofddore iMarkthof 408 ' 499 
Bussum iNassaulaan 227i 454 Hoofddore ' Polderelein 318 1 545 

: 
Caeelle ald IJssel iJacob Gerritsen 408! 545 IHoogeveen 1 Hoofdstraat 204 1 318 
C aeelle ald IJsse/ 'In de Veste 363: 545 

"""" 
'Hoogeveen iTamboeq~assage 91 1 182 

Caeelle ald IJsse/ iParadijseoort 272! 545 Hoorn iGroteNoord 318 499 1 
C aeelle ald IJssel Delft Brab. Turfmarkt 204! 363 ' Hoorn : Nieuwsteeg 227. 318, 
Caeelle ald !Jssel !WC De koeerwiek 227[ 318 Kameen i Oudestraat 136 272 
Den Haag iVenestraat 908: 1.134 Kerkrade : Markt 159 295 

, Den Haag ,Seuistraat 794; 1.134 Leeuwarden ! Nieuwestad 499 635 
Den Haag 'Wagenstraat 794: 908 Leeuwarden Wirdumerdijk 363 1 499 
Den Haag !Grote Markt 681 908 Leiden i Donkersteeg 590 1 726 1 
Den Haag !Vlamlngstraat 567[ 794 .Leiden : Maarsmansteeg 454 590 

. Den Haag : Haagsche B/uf 454, 681 Leiden : Haarlemmerstraat 318 681 
Den Haag ! Hoogstraat 454! 613 Leiden Breestraat 182 363 1 
Den Haag !Lange Paten 318! 363 Leidschendam ; we Leidschenhage 363 635. 
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(vervolg) Bijlage 3 "Cijfers in perspectief" 

i>Taats !Straat 
Maastricht iWolfstraat 363 681 ' 
Maastricht ,Nleuwstraat 363 , 545 
Maastricht !Brusselse eoort ' 159 340 

' Mlddelbur2 !Lange Delft ; 386 522 ' 
.Naaldwijk :we De Tuinen/Herenstraat 295 · 386 
Nleuwe2ein ;Ci!l'.elaza '. 272 454 
Nijmegen iBroerstraat 726 817 
NIJme2en i Burchtstraat 545 681 
Nijmegen :we Dukenbur2 363 499 
Nijmegen : Marikenstraat 272 408 
Oosterhout !Arendstraat 318 408 
Oosterhout ;WC Arendshof 227 1 363 
Oss , Heuvel 272 318 
Dss iHeuvelstraat 272' 318 
Purmerend :we Willem Eggert 227 363 
Purmerend : Hoag straat 227 340 
Rijswijk :we in de Boogaard : 363 545 
Roermond iSteenweg 318 545 
Roermond !Hamstraat 182 272 
Roosendaal !WC Roselaear 204 454 
Roosendaal ' Nieuwe Markt 182 408 
Rotterdam i lijnbaan , 681 1.180 
Rotterdam ; Beurselein 681 998 
Rotterdam ; Korte Lijnbaan 408 681 
Rotterdam 'WC Oosterhof 363 635 
Rotterdam , Hoogstraat , 295' 681 
Rotterdam :we Zuidelein 182 681 

,Rotterdam )Binnenwe9elein 272 590 
Rotterdam iGroene Hllledijk 216 295 
Schiedam ; Hoog straat 182 295 
Schiedam : Nieuwe Passage 182 272 
Schiedam ] Broersvest 136 250, 

J 
Sittard , Llmbrlchterweg 272 , 454 
Terneuzen iNoordstraat 182 272 

.Tiel ,waterstraat . 272 363 • 
Tllbur2 iHeuvelstraat 454 : 794 
Tilburg ;Emmaeassage ; 272 . 363 

·. uden !Sacramementsweg , 340 499 
.Uden fGalerij : 272 : 363 
Uden :Markstraat 227 318 
Utrecht ' Lange Elisa bethstraat 908 1.134 
Utrecht :oude2racht ·. 794 1.134 

·. utrecht ,vredenbur2 794 1.134 
Utrecht Lange Vlestraat 794 1.021 

;utrecht 'Steenweg 681. 1.021 
Utrecht <WC Hoag Catharijne ' 363 1.134 

. Utrecht 'Bakkerstraat : 454 681. 
Veenendaal !Hoofdstraat 363 545 

,Veenendaal 'WC Corridor . 250 363 
·veldhoven :we Ci!J'. Centrum . 250 . 363 . 
' Venlo i Vleesstraat 408 545 
Venlo iLomstraat . 363 499 , 
.Venral:'. ' Grotestraat , 227 318 
Vlaard ingen [Liesveld ·. 250 . 363 ' 
Vlaardingen ' Veerelein 227 295 . 
Via a rdingen 1 Hoo2straat 182 · 250 
Vllss1n2en iLan2e Zelke . 227 340 
Vlissin~en :walstraat . 182 318 , 
Waalwijk :we de Els ' 227 ' 408 

.wa2eningen [Hoogstraat 182 . 272 
Wassenaar 'Langstraat 182 , 250 
Weert !De Munt 204 318 
Weert ' Langstraat 182 295 
Winschoten i Langestraat 136 295 
Winterswijk 'Wooldstraat 136 . 272 

·winterswijk (Misterstraat 136 182 . 
zaanstad [Gedemete Gracht ' 227 . 408 

.Zelst 'Slotlaan 272 , 454 
; 

Zeist /Belcourt : 272 318 
Zoetermeer !Stadhart ' 363 . 635 
Zutehen )Beukerstraat 272 408 . 
Zwljndrecht :we Hof van Holland 250 374 
Zwolle f D iezerstraat 567 817 
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