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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek van de master Real Estate Management & 

Development aan de University of Technology Eindhoven. Een ambitie was om me tijdens mijn 

afstudeerperiode te richten op vastgoedbeleggingen waarbij tevens Decision Support Systems {DSS) 

warden betrokken welke normaal gesproken niet in de vastgoedsector warden toegepast. Na een 

orientatie ben ik terecht gekomen bij Kats & Waalwijk Vastgoedvermogensbeheer B.V. om de 

alternatieve vastgoedbeleggingssector bedrijfsruimten in Nederland te onderzoeken. Aangezien de 

traditionele methodieken hiervoor niet mogelijk zijn, is het tijd voor iets nieuws: DSS. Dit is een 

onderwerp waarmee ik hopelijk de DSS zo introduceer dat deze oak de interesse krijgen uit de praktijk. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen door enerzijds de begeleiding van de TU/e. Mijn dank gaat hier uit 

naar Ingrid Janssen en Theo Arentze. Anderzijds heeft oak de begeleiding van Kats & Waalwijk 

Vastgoedvermogensbeheer B.V. me voorzien van terugkoppelingen. Hiervoor wil ik met name Norbert 

Bal, Michel Schram en Paul van Stiphout bedanken. Oak naar andere collegae gaat veel dank uit voor 

de gezellige werksfeer die ze me hebben bezorgd tijdens het afstuderen. Hierbij gaat het om Karen 

Jansen, Diny Moret, Sigi Simons en in de laatste fase oak nag Jeroen Wolfs die het team kwam 

versterken. 

Tot slot wil ik de personen, die ik heb ge"interviewd, bedanken voor hun bijdrage aan mijn onderzoek: 

Mw. Radostina Atanasova Mw. Inge Naus 

Ohr. Huub Baars Ohr. Buddy Roes 

Ohr. Dries Castelein 

Ohr. Wim Fieggen 

Mw. Esther Geuting 

Ohr. Peter de Haas 
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Ohr. Mari van Kuijk 
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Summary 

Nowadays investors are having more feeling with real estate. Real estate also has a permanent place in 

an investment portfolio. Reasons can be found among the increased familiarity with real estate as an 

investment category and the lagging performance of stocks. As a result investors are allocating more 

capital to real estate leading to a higher demand for "grade-A" real estate to invest in. As real estate 

investors have mainly been interested in real estate which is most familiar, id est the traditional real 

estate investment sectors such as residential, retail and office real estate, this higher demand has led to 

a compression of yields. To gain attractive yields, real estate investment can be considered abroad or in 

alternative real estate sectors in the Netherlands. Industrial real estate, hotels and parking facilities in the 

Netherlands are still considered as alternative real estate. Due to the relative familiarity of industrial real 

estate this sector is chosen to be further reviewed. However, the process to consider investments in 

traditional real estate sectors can not be used for alternative real estate sectors. One of the reasons is 

that the traditional method to review investments is using long term historical return data. This data is not 

available for alternative real estate. Another method should be used to conduct this evaluation. This can 

be seen as a decision problem to determine whether a sector is suited as an investment sector or not. 

Using a Decision Support System (DSS) can be considered to solve this problem. With a DSS the 

process of the decision problem can be structured to increase the quality of the decision. Thus, the goal 

for this research is: 

To determine the suitability of industrial real estate in the Netherlands as a real estate 

investment sector for specific institutional real estate investors with the help of a 

Decision Support System that will be developed. 

The problem definition is: 

How suited is industrial real estate in the Netherlands as a real estate investment sector 

for specific institutional real estate investors, how can this suitability be determined with 

the help of a Decision Support System and how can this system be developed? 

This research will review the suitability of industrial real estate in the Netherlands as a real estate 

investment sector for institutional real estate investors. A DSS, that will be developed during this 

research, will be used. Before this DSS is developed, an exploration is conducted. Important areas are 

real estate investments, industrial real estate and DSS. 

From the exploration in real estate investments it appears that investors are allocating their capital to 

different investment categories based on their assets and liabilities. This is also known as Asset Liability 

Modelling/Matching (ALM). After an allocation to real estate as a category, the capital will be further 

allocated to the traditional sectors residential, retail and offices. Based on these a strategic composition 
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will be created. However, a part of the capital allocated to real estate will be left for the alternative and 

more opportunistic sectors. This allocation is not based on the MPT. 

Next, it appears that investing is a behaviour. Therefore, it is not fully rational. There are several reasons 

for this. Subjectivity might be one of them. Using a DSS might decrease this irrationality. 

With regard to the industrial real estate sector, the real estate concerned is all generic and can be used 

by different users. Therefore, the re-leasing ability is important. Industrial real estate is generally 

generating higher yields than traditional real estate sectors. 

Yield data of industrial real estate in the Netherlands dates back to 1995. These data are published by 

the ROZ/IPD Index. For a first glimpse of the suitability of industrial real estate as an investment sector a 

model is developed to conduct MPT analyses. These analyses are conducted for a strategical real estate 

portfolio comprised of the traditional sectors in the Netherlands including the industrial real estate sector 

in the Netherlands. Results show more industrial real estate should be part of the portfolio than the 

average 3% the ROZ/IPD Index contains for industrial real estate. From this, it can be concluded that it is 

not possible to solely use the MPT to determine portfolio allocations. Therefore, it might be interesting to 

use DSS to review alternative real estate sectors. 

Derived from above, not only historical yield data can be used to determine the suitability of a non

traditional real estate investment sector. Another approach is to review factors that are important for the 

use of industrial real estate, as positive or growing demand may imply a stabile long term investment 

prospective. Important drivers for the use value of industrial real estate are the multimodal accessibility 

and demographic aspects in the environment of the real estate. These can be regarded as external 

developments. As there are significant discrepancies on this area on a regional level, different regions in 

the Netherlands will be reviewed as well. 

The last part of the exploration concerns the DSS theories as these are providing the framework for the 

DSS whereas the content will be filled in by the aspects of investing in (industrial) real estate. Therefore, 

it is import to select a suitable DSS technique. This technique should be able to deal with complexity 

involving several factors, uncertainty, different data and the ability to implement knowledge to review the 

suitability of a real estate investment sector. Considering these conditions the Decision Networks (DN) 

technique is selected. With the DN it is possible to structure the reasoning process while taking the 

uncertainty into account. This uncertainty is expressed in the probability distribution of the result of a 

decision. Next, different decisions to invest in regions can be evaluated at the same time. To construct 

this DN data is collected from experts. 

To simplify the data collection the Analytical Hierarchy Process (AHP), another DSS technique, is added. 

The AHP is able to construct linear combinations of variables, which may be used to express the result of 
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the DSS. Furthermore, it is also possible to express the visions of different experts in the probability 

distribution of the result. 

From the interviews, it appears that the quality of the location and the lease contract are important to 

indicate the future quality of real estate. With regard to the location, aspects will to be reviewed 

considering the position, the market stock and developments related to the demography and economy. 

This future quality, the pricing of the sector and the interest rate are determining the suitability of the 

industrial real estate sector as an investment sector. The pricing is related to the contractual aspects 

concerning the length and the yield. 

Additionally, the suitability of a real estate investment sector also depends on the characteristics of an 

investor. Current characteristics involved in this research are the presence of the sector in the portfolio 

and the type of investor (demander/supplier). A demander is . an investor participating in funds and a 

supplier is an investor who is managing the funds. 

For the development of the DSS the model component is derived from the results of the interviews. To 

use the DSS a user should still give some input to the DSS. This input concerns the aspects of the 

investor, interest rate, yield and the pricing of the contract. The framework of the DSS is given in figure 1. 

The framework includes the model with which the suitability will be determined. A lower yield for example 

will have a negative influence on the pricing. A lower considered interest rate will have a positive 

influence on the suitability of the real estate sector. All aspects involved in the DSS will have an influence 

on the suitability of the sector. 
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Figure 1 - Framework DSS to determine the suitability of industrial real estate in the Netherlands 

The use of this DSS is illustrated. It appears that the industrial real estate sector in the Netherlands is 

expected to be suitable or very suitable as a real estate investment sector based on several assumed 

conditions. For this example it is assumed that the Netherlands is a suitable location with suitable 

contracts, the sector is showing higher yields than the traditional sectors and the contracts are priced 

favourably. The investor type and interest rate is assumed as unknown. On the regional level Amsterdam 

and its environment, the provinces of Zuid-Holland and Noord-Brabant are the most interesting regions 

for investors to consider investing in. 

Based on this research it can be concluded that the industrial real estate sector in the Netherlands are 

worth to consider taking it up in the portfolio. A next step for the DSS developed is to adapt it for another 

alternative real estate sector like hotels. This can be achieved by alternating the part of the location 

quality. Finally, it can be stated that it is interesting to develop the DSS further in the future and to 

introduce it in the real estate investment field. 
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Samenvatting 

Beleggen in vastgoed wordt steeds bekender en neemt ook vaker een vaste plaats in, in de 

beleggingsportefeuille. Door onder rneer de toegenomen bekendheid van vastgoed als 

beleggingscategorie en de achtergebleven prestaties van aandelen hebben beleggers over het 

algemeen meer kapitaal gealloceerd naar vastgoed. Een gevolg is een grotere vraag naar vastgoed om 

in te beleggen. Aangezien beleggers vooral kijken naar het vastgoed waar het meest van bekend is, 

narnelijk de traditionele vastgoedbeleggingssectoren woningen, winkels en kantoren, leidt de grotere 

vraag tot een compressie van de aanvangsrendementen. Om toch aantrekkelijke rendementen te 

behalen, kan er in het buitenland warden belegd of in de minder bekende ofwel altematieve 

vastgoedbeleggingssectoren in Nederland. Bij alternatieve vastgoedbeleggingssectoren kan er warden 

gedacht aan bedrijfsruimten, hotels en parkeergarages. Doordat bedrijfsruimten als 

vastgoedbeleggingssector niet geheel onbekend is in Nederland is deze sector gekozen. Het proces om 

alternatieve vastgoedbeleggingssectoren te evalueren, kan echter niet met de gebruikelijke methoden. 

Een reden hiervoor is dat de gebruikelijke methode om beleggingen te analyseren gebruik maakt van 

langjarige historische rendernentreeksen. Deze reeksen zijn voor alternatieve 

vastgoedbeleggingssectoren niet beschikbaar. Een andere methode dient derhalve te warden gebruikt 

om deze evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie van alternatieven kan warden gezien als een 

beslisprobleem om een sector wel of niet te beschouwen als vastgoedbeleggingssectoren. Het oplossen 

van dit probleem kan warden ondersteund met een beslissingsondersteunend systeem of Decision 

Support System (DSS). Hier kan het proces van het beslisprobleem warden gestructureerd met het oog 

op het verhogen van de kwaliteit van de beslissing. Gebaseerd op het bovenstaande is er voor dit 

onderzoek de volgende doelstelling geformuleerd: 

Het bepalen van de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland als 

vastgoedbeleggingssector voor specifieke institutionele vastgoedbeleggers met behulp 

van een te ontwikkelen Decision Support System. 

De bijbehorende probleemstelling is: 

Wat is de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland als vastgoedbeleggingssector 

voor specifieke institutionele vastgoedbeleggers, hoe kan deze geschiktheid warden 

bepaald met behulp van een Decision Support System en hoe kan dit systeem warden 

ontwikkeld? 

Het onderzoek zal de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland als vastgoedbeleggingssector voor 

institutionele vastgoedbeleggingssector evalueren. Hierbij zal gebruik warden gemaakt van een in dit 

onderzoek ontwikkeld DSS. Voordat dit DSS wordt ontwikkeld, heeft een verkenning plaatsgevonden in 

7 

O> 
c 
~ 
co 
> c 
Q) 

E 
co 

Cl) 



--~~~ ..... _______ T-=-U-=-.t/<----.::....e_ 
Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

drie belangrijke aspecten voor dit onderzoek, te weten: het beleggen in vastgoed, de 

bedrijfsruimtensector en de DSS. 

Uit de verkenning in de vastgoedbeleggingen blijkt dat beleggers op basis van hun vermogen en 

verplichtingen hun kapitaal alloceren naar verschillende beleggingscategorieen. Dit wordt ook wel het 

Asset Liablility Modelling/Matching (ALM) genoemd. Bij de ALM naar vastgoed zal de allocatie 

vervolgens nog nader worden verdeeld naar de verschillende sectoren. Hier kan gebruik worden 

gemaakt van de Moderne Portefeuille Theorie (MPT). De MPT gebruikt langjarige historische 

rendementreeksen van verschillende sectoren en beschouwt daarvan het rendement, risico en 

onderlinge correlatie. Op basis hiervan kan er een strategische optimale samenstelling worden 

gecreeerd. Aangezien deze methode alleen gebruik maakt van historische gegevens, geeft deze geen 

garanties voor de toekomst. Verder zal er een deel van het kapitaal worden gealloceerd naar alternatief 

vastgoed. Dit gebeurt niet met de MPT. 

Verder komt ook naar voren dat het beleggen een vorm van gedrag is. Hierdoor is het beperkt rationeel. 

Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag. Zo kan de subjectiviteit een rol spelen. Om hieraan 

tegemoet te komen, kan een DSS worden toegepast om bij het maken van keuzes in beleggingen 

ondersteuning te bieden. 

Bij de bedrijfsruimtensector dient er in gedachten te worden gehouden dat het alleen om courante 

objecten gaat aangezien de wederverhuurbaarheid van belang is. Deze objecten leveren over het 

algemeen hogere rendementen dan de traditionele vastgoedbeleggingssectoren. 

De rendementreeks van bedrijfsruimten is in Nederland sinds 1995 beschikbaar. Deze reeks wordt 

gepubliceerd door de ROZ/IPD Index. Om een eerste beeld van de geschiktheid van bedrijfsruimten als 

vastgoedbeleggingssectoren te krijgen, is een model ontwikkeld om MPT analyses uit te voeren. Deze 

analyse is uitgevoerd voor een strategische samenstelling van de vastgoedportefeuille. In deze 

portefeuille zijn de traditionele vastgoedbeleggingssectoren in Nederland en de bedrijfsruimtensector in 

Nederland opgenomen. Hieruit blijkt dat de portefeuille uit meer bedrijfsruimten dient te bestaan dan 

tegenwoordig over het algemeen het geval is (3% in de vastgoedportefeuille van de ROZ/IPD leden). 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat niet alleen gebruik wordt gemaakt van de MPT-analyse om 

portefeuillesamenstellingen te bepalen. Als alternatief is het daarom mogelijk om DSS aan te wenden. 

Uit bovenstaande is af te leiden dat er niet alleen met historische rendementreeksen hoeft te worden 

gewerkt om de geschiktheid van een vastgoedbeleggingssector te bepalen. Een benadering welke ook 

door een DSS is te gebruiken, is om factoren met betrekking tot onder andere het gebruik nader te 

bekijken. Hierbij zal worden onderzocht welke factoren voor gebruikers van bedrijfsruimten van belang 

zijn. Een positievere vraag door bijvoorbeeld de gunstige factoren die van belang zijn voor gebruikers, 

kan namelijk een indicatie zijn voor een gunstige lange termijn wat betreft zekerheid en inkomsten. 
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Als laatste komt bij de verkenning de DSS-theorieen aan bod. Deze leveren namelijk het framework voor 

het DSS, terwijl het voorgaande dit framework een inhoudelijke invulling geeft. Voor ~it onderzoek is het 

van belang dat er een goede DSS-techniek wordt gekozen. Een geschikte techniek dient om te kunnen 

gaan met complexiteit met meerdere factoren, onzekerheid, verschillende soorten data en dient op basis 

van de benodigde en ge'implementeerde kennis de geschiktheid van bedrijfsruimten als 

vastgoedbeleggingssector te kunnen bepalen. In verband met de gestelde voorwaarden is de techniek 

Decision Networks (DN) geselecteerd. Met deze techniek is het mogelijk om het redeneringsproces 

gestructureerd in stappen weer te geven waarbij rekening kan warden gehouden met onzekerheid. Deze 

onzekerheid wordt uitgedrukt in een kansverdeling van het resultaat van een beslissing. Daarnaast 

kunnen diverse beslissingen warden te geevalueerd. Deze beslissingen kunnen bijvoorbeeld afwegingen 

zijn om te beleggen in verschillende regio's in Nederland. Hierbij zullen dan de regio's tegelijk warden 

geevalueerd. Om de DN te construeren dient er veel informatie te warden verzameld van diverse 

experts. 

Om de verzameling van de benodigde gegevens te vereenvoudigen is er geopteerd om een andere 

DSS-techniek erbij te betrekken. Dit is de Analytical Hierarchy Process (AHP). Deze kan lineaire 

combinaties construeren op basis van verschillende variabelen. Zo kan bijvoorbeeld het resultaat, de 

geschiktheid, van bedrijfsruimten hiermee warden bepaald. Daamaast is het mogelijk om verschillende 

visies in de DN tot uiting te laten komen middels onzekerheden in de vorm van een kansverdeling in het 

resultaat. 

Voor de ontwikkeling van de modelcomponent zijn diverse experts met verschillende achtergronden 

ge'interviewd. Het is namelijk belangrijk om inzicht te verkrijgen in enerzijds het beleggingsklimaat en 

anderzijds de kenmerken van de bedrijfsruimtensector die van belang zijn voor de beleggers en de 

gebruikers. Ten behoeve van dit onderzoek zijn daarom interviews afgelegd met vastgoedbeleggers, 

marktonderzoekers en beheerders. 

Uit de interviews blijkt dat de kwaliteit van de locatie en het huurcontract een belangrijke indicatie zijn 

voor de toekomstige geschiktheid. Bij de locatie wordt er gekeken naar kenmerken die van belang zijn 

voor de figging, voorraad en de ontwikkelingen met betrekking tot de economie en demografie. Deze 

toekomstige kwaliteit, de prijsverhouding van de bedrijfsruimtensector en de rentestand bepalen de 

geschiktheid van de bedrijfsruimtensector als vastgoedbeleggingssector. Zo heeft een lagere rentestand 

een positieve invloed op de geschiktheid van de sector. Bij de prijsverhouding kan er warden gedacht 

aan de contractuele aard van het contract. Hierbij zijn de duur van het contract en het 

aanvangsrendement van belang. Zo wordt de voorkeur gegeven aan een langere duur aangezien hierbij 

een grotere zekerheid wordt verwacht. Daamaast wordt er ook naar het aanvangsrendement gekeken 

aangezien het om een alternatieve vastgoedbeleggingssector gaat. Deze is minder bekend en daarom 

meer risicovol. Hier tegenover dient een hoger rendement te staan. 
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De bepaling van de geschiktheid is echter wel afhankelijk van een specifieke belegger. Hierbij speelt 

enerzijds de aanwezigheid van de bedrijfsruimtensector in de huidige portefeuille van de belegger een rol 

en anderzijds is van belang of de belegger in beschouwing een vrager of een aanbieder is. Een vrager is 

iemand die als het ware in fondsen participeert en een aanbieder die fondsen opricht en beheert. 

Bij de ontwikkeling van het DSS is de modelcomponent met de resultaten uit de interviews gevuld. 

Verder dient de gebruiker diverse input te geven voor de bepaling van de geschiktheid. In het DSS kan 

kunnen de kenmerken van de beleggers (vrager/aanbieder en aanwezigheid van bedrijfsruimten in de 

portefeuille), de rentestand, de relatieve Bruto Aanvangsrendement (BAR) van bedrijfsruimten en de 

prijsverhouding van het contract warden aangegeven. In figuur 1 is het framework van het DSS 

weergegeven. 

User Interface 

Decision Support System 

Kenmerken 
bedrijfsruimten

sector 

Model 

Database 
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Figuur 1 - Framework DSS om de geschiktheid van bedrijfsruimten In Nederland te bepalen 
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Bij een illustratieve toepassing van het DSS blijkt dat de bedrijfsruimtensector in Nederland naar 

verwachting voornamelijk geschikt tot zeer geschikt zijn als vastgoedbeleggingssector. Dit is echter 

gebaseerd op condities die zijn aangenomen. Hierbij is aangenomen dat Nederland geschikte locaties en 

huurcontracten biedt, er in Nederland hogere aanvangsrendementen voor bedrijfsruimten zijn dan bij de 

traditionele vastgoedbeleggingssectoren en dat de contractuele prijsverhouding internationaal gezien 

gunstig is. Het type belegger en de rentestand is bij het voorbeeld onbekend. Op regionaal niveau blijkt 

dat met name Amsterdam en omgeving, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant interessant zijn 

voor beleggers. 

Op basis van dit onderzoek kan er warden gesteld dat de bedrijfsruimtensector in Nederland het in ieder 

geval waard is om deze zwaarder op te nemen in de portefeuille. Een voorbeeld voor een volgende 

toepassing is om dit DSS deels aan te passen om deze ook een andere alternatieve 

vastgoedbeleggingssector zoals hotels te beoordelen. Dit kan geschieden door bijvoorbeeld het gedeelte 

van de locatiekwaliteit aan te passen. Tenslotte kan er warden gesteld dat het interessant is om het DSS 

in de toekomst verder uit te werken en te introduceren in het vakgebied. 
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1 lnleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Op zoek naar nieuwe vastgoedbe/eggingssectoren 

Beleggen is een erkende activiteit van vele organisaties. Bij het beleggen wordt er als eerste vaak 

gedacht aan aandelen en obligaties. Naast de aandelen en obligaties kan er echter ook in vastgoed 

warden belegd. Dit is tegenwoordig een vaste beleggingscategorie geworden in de beleggingswereld. Zo 

beleggen Nederlandse institutionele beleggers gemiddeld 11 % van hun belegbare vermogen in 

vastgoed. Van 2000 tot 2004 varieerde dit aandeel van 10 - 12% rNM Company, 2005). Daarnaast is 

het aantal beleggers in de afgelopen tien jaar significant toegenomen. Ditzelfde geldt ook voor het 

absolute kapitaal dat in vastgoed is belegd rNM Company, 2005) (tabel 1.1). lnstitutionele beleggers 

geven tevens aan meer in vastgoed te willen beleggen {Troostwijk, 2005), wat het belang van vastgoed 

in de portefeuille verder benadrukt. 

Jaar Beleggingsvolume vastgoed 
1990 EUR 7,1 Mid 
1995 EUR 9,0 Mid 
2004 EUR 19,8 Mid 

Tabel 1.1 - Vastgoedbeleggingsvolume universum Nederland (WM Company, 2005) 

De toegenomen professionaliteit op het gebied van het beleggen in vastgoed heeft hier mede aan 

bijgedragen. Beleggers zijn van oorsprong terughoudend in het beleggen in vastgoed. Onderbouwingen 

om in vastgoed te beleggen gebaseerd op bijvoorbeeld historische rendementsreeksen, die vaak voor 

beleggingsanalyses warden gemaakt, zijn van een minder betrouwbare basis. Een reden hiervoor betreft 

de betrouwbaarheid van de cijfers. Zo speelt de traagheid van vastgoed en de verwerking van de cijfers 

een rol. Niet alle gegevens warden namelijk even vaak gepubliceerd. De te gebruiken cijfers kunnen 

daarom zijn verouderd en geven ook niet een geheel juist beeld van de huidige situatie. 

Hoewel vastgoed onbekend was, waren beleggers voorzichtig begonnen met het beleggen in woningen 

in Nederland. Vervolgens werd er in de loop der tijd meer belegd in winkels en kantoren. In Nederland is 

dit de traditionele set van vastgoedbeleggingssectoren. Hiervan weet de belegger het meest en zal er 

daarom ook als eerste naar warden gekeken. 

Door de achtergebleven prestaties van aandelen en de toename van de beschikbaarheid van 

rendementreeksen en vastgoedindices wordt er echter steeds meer kapitaal voor vastgoed 

gereserveerd. Door de toename in informatie van rendementreeksen wordt ervan uitgegaan dat de 

prestaties van vastgoed met meer zekerheid kunnen warden voorspeld. Deze zouden door beleggers 

kunnen warden gebruikt bij studies om een afweging te maken om vastgoed in de portefeuille op te 

nemen (Kapiteyn & Wonderen, 2001 ). Dezelfde soort studies voeren beleggers ook uit voor obligaties en 

14 

C> 
c 

""C 
Q) 

c 



--~~~rn .. _______ T---jU[_e_ 
Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

aandelen. Deze studies zouden onder andere voor het management van de beleggingsportefeuille 

kunnen warden gebruikt (Bot, 2005). 

Verder blijkt uit meerdere onderzoeken dat het traditionele vastgoed woningen, winkels en kantoren over 

het algemeen een rendement/risico-profiel heeft dat tussen het profiel van de vastrentende waarden en 

aandelen in ligt (Muller, 2003; Goetzmann & Dhar, 2005). Met de indices kunnen resultaten van 

verschillende vastgoedbeleggingen met elkaar warden vergeleken. Beleggers hebben hierdoor beter 

zicht op vastgoed leidende tot minder terughoudendheid. 

Door het toegenomen kapitaal voor vastgoedbeleggingen en het beperkte aantal traditionele 

vastgoedbeleggingssectoren hebben vastgoedbeleggers steeds meer te maken met concurrentie om de 

meest aantrekkelijke of geschikte objecten aangezien zij met name gericht zijn op de woningen, winkels 

en kantoren. De vraag naar vastgoed op toplocaties blijft groat ondanks de gedaalde 

aanvangsrendementen (figuur 1.1 }, terwijl er een desinteresse van beleggers is in een groat deel van het 

theoretisch beschikbare vastgoed (PropertyNL, 2005). Er wordt ook wet gesproken over schaarste of 

mismatch in de markt. Het kapitaal is er, maar goed aanbod ervoor ontbreekt (Mans, 2004). Voor het 

aanbod waar wet veel vraag naar is, staan de prijzen onder opwaartse druk waardoor de 

aanvangsrendementen dalen (Jones Lang LaSalle, 2005; PropertyNL, 2004). Dit geldt voornamelijk voor 

de traditionele vastgoedsectoren woningen, winkels en kantoren. 
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Figuur 1.1 - Ontwikkeling aanvangsrendementen West-Europa (CBRE, 2005) 

Onbekend vastgoed waar minder informatie of kennis van is, zal over het algemeen niet snel in 

beschouwing warden genomen. Dit vastgoed staat ook wet bekend als alternatief. Vanwege de 

genoemde ontwikkelingen is het echter toch interessant voor beleggers om alternatieve 

vastgoedbeleggingssectoren en andere geografische vastgoedrnarkten te bekijken (Jones, Lang LaSalle, 

2004). Voorbeelden hiervan in Nederland zijn bedrijfsruimten, hotels, parkeergarages en het brede 
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vastgoedbegrip leisure. Het zijn vastgoedsectoren waarin nog niet veel wordt belegd en in de praktijk als 

onbekend en risicovoller warden beschouwd. lnstitutionele beleggers consulteren Kats & Waalwijk 

Vastgoedvermogensbeheer B.V. (K&W) steeds vaker over de geschiktheid van altematieve 

vastgoedbeleggingssectoren in de huidige schaarse markt. De behoefte om te onderzoeken of deze voor 

een bepaalde belegger als een geschikte vastgoedbeleggingssector kan warden gezien, wordt door de 

huidige marktomstandigheden steeds concreter en is ook een reden voor een onderzoek om dergelijke 

kansen te analyseren. 

Bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector in Nederland 

Een voorbeeld van een altematieve vastgoedbeleggingssector in Nederland zijn bedrijfsruimten. Van de 

bedrijfsruimtenmarkt is onvoldoende historische langjarige rendementinformatie beschikbaar vergeleken 

met de traditionele vastgoedbeleggingssectoren woningen, winkels en kantoren. Van de 

bedrijfsruimtensector warden pas sinds 1995 de rendementen bijgehouden en gepubliceerd (Eleveld, 

2001), terwijl die van de woningen-, winkels- en kantorensector al vanaf 1977 warden gepubliceerd na 

terugrekening van de cijfers. Hoewel de beschikbaarheid van informatie over de bedrijfsruimtensector 

beperkt is, is deze nog altijd beter verkrijgbaar vergeleken met andere altematieve 

vastgoedbeleggingssectoren zoals parkeergarages. 

Een gevolg is dat er met de beschikbare informatie nog niet veel inzicht kan warden verkregen in de 

vastgoedcyclus van bedrijfsruimten. Dit is een van de redenen waardoor een grate groep beleggers 

terughoudend zijn om in bedrijfsruimten te beleggen. Zo hebben de leden van de ROZ/IPD Index 

gezamenlijk slechts 3% bedrijfsruimten (figuur 1.2). Een blik op de geschiktheid van deze vastgoedsector 

als vastgoedbeleggingssector in Nederland voor een belegger zou het vertrouwen erin wellicht kunnen 

verbeteren. 

26% 

3% 

• Woningen o Kantoren • Winkels • Bedrijfsruimten • Overige 

Figuur 1.2 - Verdeling vastgoedportefeuille in december 2004 (ROZ/IPD, 2005) 
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Bes/isprob/eem: Decision Support Systems? 

Om de geschiktheid van een vastgoedbeleggingssector te onderzoeken, dient eerst bekend te zijn 

wanneer deze als geschikt beleggingsproduct kan warden beschouwd. Het beoordelen van iedere 

vastgoedbeleggingssector kan als een "beslisprobleem" warden gezien om deze juist wel of niet of in een 

bepaalde mate als geschikte belegging te categoriseren. 

Bij het beoordelen van vastgoedsectoren is er sprake van complexiteit vanwege de mogelijkheid dat 

meerdere factoren een verband kunnen hebben met de geschiktheid voor de institutionele 

vastgoedbelegger. Daamaast is het nemen van beslissingen ook een vorm van menselijk gedrag en is 

daarom beperkt rationeel (French & French, 1997). Hierdoor kunnen mogelijk niet alle te doorlopen 

stappen, die de denkwijze van beleggers vertegenwoordigen, om een vastgoedbeleggingssector te 

beoordelen op een eenduidige manier warden uitgevoerd. 

De toepassing van een beslissingsondersteunend systeem, waarin het beoordelen is gestructureerd, kan 

hulp bieden bij het beoordelen van vastgoedsectoren. Er wordt ook wet gesproken over een Decision 

Support System (DSS), "een hulpinstrument voor het inzichte/ijk(er) maken van de betreffende situatie 

ten behoeve van de besluitvorming" (Keeris, 2001 ). 

Momenteel warden deze systemen zelden gebruikt in de praktijk op het gebied van het beleggen in 

vastgoed. Wei warden deze steeds vaker toegepast in andere vakgebieden. Zo bieden dergelijke 

systemen ondersteuning in het opzetten of in stand houden van beleggingsportefeuilles met aandelen. 

Het gaat hier vaak over DSS die berusten op kennis gebaseerde technieken. Er wordt ook wel 

gesproken over expertsystemen of Knowledge Based Systems (KBS). De toepassing van DSS bij het 

beleggen in vastgoed kan wellicht een zelfde ontwikkeling beleven als in de andere vakgebieden. Dit 

onderzoek biedt de kans om deze ontwikkeling verder te introduceren. 

Beoogde voordelen om een DSS te gebruiken uit vastgoedoogpunt zijn tijdwinst en de gestructureerde 

mogelijkheid om de beoordeling te onderbouwen waardoor een hogere beslissingskwaliteit wordt 

verwacht. Dit komt doordat het DSS een beter inzicht en afweging verschaft in verschillende criteria. 

Verder kan de ontwikkeling en toepassing van een KBS de vastgoedsector stimuleren om DSS vaker toe 

te passen om bijvoorbeeld andere vastgoedsectoren te onderzoeken. 
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1.2 Doelstelling 

Naar aanleiding van de beschreven trends richt dit onderzoek zich op het bepalen van de geschiktheid 

van bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector. De doelstelling van het onderzoek is: 

Het bepalen van de geschiktheid van bedrijfsrulmten in Nederland als 

vastgoedbeleggingssector voor specifieke institutionele vastgoedbeleggers met behulp 

van een te ontwikkelen Decision Support System. 

1.3 Probleemstelllng 

Als hoofdvragen kunnen uit de doelstelling warden gesteld: 

Wat is de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland als vastgoedbeleggingssector 

voor specifieke institutionele vastgoedbeleggers, hoe kan deze geschiktheid warden 

bepaald met behulp van een Decision Support System en hoe kan dit systeem warden 

ontwikkeld? 

Hiermee wordt het beslisprobleem ondervangen waarin een gegeven institutionele vastgoedbelegger de 

bedrijfsruimtensector beoordeelt op de geschiktheid als vastgoedbeleggingssector. Het concept van het 

te ontwikkelen Decision Support System is weergegeven in figuur 1.3. Daarin is weergegeven dat de 

geschiktheid door het DSS wordt gegeven na interactie met de gebruiker. De gebruiker stelt als het ware 

een vraag en het DSS koppelt het resultaat terug op basis van de ingevoerde informatie van de 

gebruiker. 

Vraag 

Decision Support 
Gebruiker 

System 

Antwoord 

Figuur 1.3 - Werking systeem 

1.4 Belang onderzoek 

Op het gebied van het vastgoed wordt in dit onderzoek inzicht verkregen in hoe de geschiktheid van de 

vastgoedbeleggingssector bedrijfsruimten in Nederland voor beleggers kan warden bepaald. Hoewel 

alleen bedrijfsruimten warden bekeken, wordt in het onderzoek ook inzicht verkregen in alternatieve 

vastgoedbeleggingssectoren in het algemeen. Dit komt door de generieke onderdelen bij het bepalen 

van de geschiktheid van een vastgoedsector als vastgoedbeleggingssector. Het resultaat kan bijdragen 

aan bestaande theorieen en vervolgonderzoeken. Mede op basis van het resultaat hiervan, kan er door 

beleggers ook een beter standpunt warden ingenomen ten opzichte van bedrijfsruimten. Het resultaat is 

immers de geschiktheid ervan als vastgoedbeleggingssector. 
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Daamaast wordt ook inzicht verkregen in de toepasbaarheid van DSS bij het beleggen in vastgoed. Op 

het gebied van de DSS wordt de in beeld gebrachte kennis middels een op kennis gebaseerde techniek 

(Knowledge Based Systems) toegepast. Verder wordt de ontwikkeling van dergelijke systemen 

beschreven. 

Het ontwikkelde DSS kan vervolgens als fundament dienen voor toekomstige studies naar de 

geschiktheid van overige alternatieve vastgoedbeleggingssectoren. Bij elke studie naar de geschiktheid 

dienen namelijk als basis de (geupdate) beleggingscriteria van een belegger te warden genomen, die in 

het systeem zijn opgenomen. lndien deze bekend zijn, zijn slechts nog andere, uit het onderzoek 

gebleken relevante kenmerken nodig als input om de geschiktheid te bepalen. Het systeem beoordeelt 

namelijk de geschiktheid van een vastgoedbeleggingssector op basis van kennis in het beleggen in 

vastgoed en andere kenmerken. 

Verder kan het systeem dienen als een checklist om data systematischer in te zamelen en extra inzicht 

te bieden in de visie over de geschiktheid doordat de redenering achter de beslissingen door het 

systeem stapsgewijs warden weergegeven. Dit systeem kan tevens warden gebruikt voor het 

onderbouwen van verschillende visies tijdens discussies. Door de meer gestructureerde manier van 

werken en het gebruik van het systeem kan er theoretisch sneller warden gewerkt aangezien er in het 

vervolg slechts input benodigd is voor het systeem, waarin de opgeslagen en hernieuwbare kennis om 

vastgoedbeleggingssectoren te beoordelen, is verwerkt. 

1.5 Het onderzoek 

Om inzicht te kunnen bieden in het proces om een vastgoedbeleggingssector te beoordelen, is hieronder 

een lijst opgenomen met onderdelen in het onderzoek. In figuur 1.4 zijn schematisch de onderdelen 

nogmaals weergegeven. 

• H2 Vastgoedbeleggingen 

• H3 

• H4 

Voordat het proces aan bod kan komen, dient eerst een beeld te warden gegeven van 

het _beleggen in vastgoed. Hierin zal vooral warden ingegaan op wie er beleggen in 

vastgoed en op welke manier zij dit (kunnen) doen. Verder is er een algemene schets 

gegeven over het vastgoed. 

Bedrijfsruimten 

Na het beleggen in vastgoed, zal er met betrekking tot het onderzoek specifieker 

warden ingegaan op bedrijfsruimten. In dit hoofdstuk zal slechts een inleiding warden 

gegeven van bedrijfsruimten. Specifieke kenmerken zullen in een later stadium van het 

onderzoek warden verschaft. 

Decision Support Systems en technieken 

In dit onderzoek zal het vormgevende instrument, een Decision Support System, 

warden ge"introduceerd. Volgend op de belangrijkste inhoudelijke aspecten van het 
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• H5 

• H6 

• H7 

• HB 

onderzoek, namelijk het beleggen in vastgoed en bedrijfsruimten, zullen de technieken 

voor de ontwikkeling van het DSS warden toegelicht. 

Concept van het Decision Support System 

O> 
c 
"O 
Q) 

Na het kiezen van de techniek om het proces te modelleren, zal eerst een concept C 

worden gegeven gebaseerd op de verkenning van de voorgaande hoofdstukken. Met dit 

concept als basis zal het DSS verder worden uitgewerkt. Ten behoeve van de 

uitwerking zullen diverse interviews worden gehouden. De wijze waarop deze interviews 

warden gehouden en bij welke populatie komt in dit hoofdstuk aan bod. 

Resultaten en modelontwikkeling 

Na de interviews zullen de resultaten ervan warden uitgewerkt. Met deze resultaten zal 

het model warden verfijnd voor het DSS. 

l/ustratie 

Het Decision Support System is ontwikkeld. In dit hoofdstuk zal het warden 

gemustreerd. De geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland als 

vastgoedbeleggingssector zal warden onderzocht voor een fictieve belegger. 

Conclusie, eva/uatie en aanbevelingen 

Als afsluiting zullen de conclusies warden beschreven. Verder zal het onderzoek 

warden geevalueerd. Tenslotte zullen enkele aanbevelingen warden gedaan voor 

bijvoorbeeld verder onderzoek op dit gebied. 
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2 Vastgoedbeleggingen 

In dit hoofdstuk zal het beleggen in vastgoed warden toegelicht. Dit is nodig om inzicht te krijgen in wie er 

in vastgoed beleggen, wat het beleggen in vastgoed inhoudt en hoe beleggers tegen 

vastgoedbeleggingssectoren aankijken. Verder komt oak aan bod hoe portefeuilles kunnen warden 

samengesteld en welke aspecten hierbij van belang zijn. Tenslotte zal er nag warden ingegaan op de 

vastgoedbeleggingssectoren en ontwikkelingen ervan in Nederland. 

Met de te bespreken onderwerpen zal er een globaal beeld warden gegeven over de belangrijkste 

onderdelen van het beoordelingsproces van vastgoed als vastgoedbeleggingssector door institutionele 

vastgoedbeleggers. 

2.1 lnstitutionele vastgoedbeleggers 

In dit onderzoek wordt de geschiktheid van bedrijfsruimten als vastgoedbelegging voor institutionele 

vastgoedbeleggers onderzochl Wie deze doelgroep is en wat hun doel is, zal hiema kart warden 

besproken. 

2.1.1 Wat zijn institutionele vastgoedbe/eggers? 

Voor dit onderzoek ligt de focus bij de institutionele beleggers in vastgoed. Een definitie van een 

institutionele belegger is "Een financie/e instelling welke als uitvloeise/ van haar hoofdfunctie - en 

rekening houdend met aangegane verplichtingen - met een zekere rege/maat de beschikking krijgt over 

gelden, waarvoor met name langlopende beleggingen warden gezocht, waarmee een afzonderlijk 

onderdee/ van de organisatie belast wordt, alsmede in het algemeen met de daaruit voortvloeiende 

betrokkenheid' (Keeris, 2001 ). Hiermee warden ondernemingen bedoeld die hun vrij besteedbare 

vermogen gebruiken om te beleggen. 

Tot institutionele vastgoedbeleggers behoren: 

• Pensioenfondsen; 

• Verzekeringsmaatschappijen; en 

• Vastgoedondernemingen, beurs en niet-beurs genoteerd. 

Daarnaast dient er rekening te warden gehouden dat in dit onderzoek de geschiktheid van 

bedrijfsruimten in Nederland als vastgoedbeleggingssector in principe het meest van belang is voor de 

doelgroep institutionele beleggers, die beleggen in vastgoed, en hun vermogenbeheerders. In het 

vervolg wordt met de term belegger(s) deze doelgroep bedoeld. Indirect is dit onderzoek oak van belang 

voor andere personen die met bedrijfsruimten te maken hebben zoals vastgoedmanagers. 
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2. 1. 2 Doe/ van beleggers 

Bij beleggen staan de termen renderende bestemming, het genereren van inkomsten, vermogensgroei 

voor een bepaalde periode centraal (Keeris, 2001 ). Het doel van beleggen, gegeven door Van Goal et al. 

(2001), is om uit de exploitatie en verkoop van het vastgoed een toekomstige stroom geldelijke 

opbrengsten te realiseren. Een stelling in het verlengde hiervan wordt door Keeris (2004) gegeven. 

"Doelstellingen van een be/egger in onroerend goed zijn onder andere het investeren in 

vastgoedobjecten voor een renderende be/egging, het beperken van de te /open risico's in de portefeuille 

en het verbeteren van de financiele positie van de betrokken stake- en shareholders". Een manier om dit 

na te streven geeft Van Oriel (2003): "Het aan hem toevertrouwde vermogen zo goed mogelijk te 

beheren door het creeren van maximale inkomsten bij doelmatige uitgaven op basis van (een lange 

termijn) visie. Kemwoorden zijn rendement, liquiditeit, spreiding, risicoreductie, soliditeit en horizon". Dit 

geldt niet alleen voor beleggen in vastgoed, maar oak voor het beleggen in het algemeen. Samengevat 

zijn de doelen van het beleggen in vastgoed: 

• Het generen van een renderende belegging en stabiele inkomsten; 

• Op langere termijn; 

• Waarbij oak rekening wordt gehouden met risicoreductie van de totale portefeuille; 

• Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de financiele positie van de betrokkenen. 

Als kanttekening kan warden gegeven dat de belegger volgens haar morele normen en waarden belegt 

(Eleveld, 2001). 

2.1.3 Rendement/risicoprofie/ 

Het beleggen in vastgoed heeft net als beleggen in aandelen vooraf nooit een volledig voorspelbaar 

resultaat. Vastgoed behoort tot de zakelijke beleggingen. Deze zijn risicovoller dan de vastrentende 

beleggingen, waarvan het rendement van tevoren wel concreet is te voorspellen. Als tegenprestatie voor 

het hogere risico staat een hoger rendement. 

Een streven van de belegger is een zo hoog mogelijk rendement tegen een bepaald risico waarbij 

rekening wordt gehouden met de eigen verplichtingen en het vermogen. Hierbij kan er warden gedacht 

aan een zo gunstig mogelijke rendement/risico verhouding. Afhankelijk van de eigen visie op de 

bereidheid of mogelijkheid om risico te lopen, kan vastgoed voor iedere belegger een andere mate van 

geschiktheid hebben. Deze visie staat oak wel bekend als het rendement/risico-profiel van de belegger. 

Elk vastgoedobject heeft een eigen rendement/risico-profiel. Een definitie van het rendement/risico

profiel van een vastgoedobject is "de subjectieve re/atie tussen het ingeschatte risico bij de exploitatie 

van het betreffende vastgoedobject gedurende de beschouwde exploitatieperiode ten opzichte van het 

aangenomen referentieniveau voor het exploitatierisico van gangbare, min of meer vergelijkbare objecten 

in de betreffende categorie vastgoedbe/egging" (Keeris, 2001 ). Afhankelijk van de match met het profiel 

van de belegger past een vastgoedbeleggingssector in een bepaalde mate bij de belegger. Belangrijk is 
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daarom de kenmerken van enerzijds de belegger en anderzijds de vastgoedbeleggingssector te 

betrekken in de beoordeling van de geschiktheid voor beleggers. 

2.2 Samenstelling portefeuille vastgoed 

Zoals eerder is aangegeven is vastgoed slechts een van de zaken waarin kan worden belegd. Een wijze 

waarop beleggers een vastgoedportefeuille kunnen samenstellen, wordt hier besproken. 

2. 2. 1 Asset Uability Modelling/Matching 

Een belegger beslist aan de hand van een Asset Liability Modelling/Matching (ALM) hoeveel kapitaal per 

beleggingscategorie wordt toegedeeld. Een definitie van ALM is "een begrip waarmee het systematisch 

structureren wordt aangeduid van de (aangenomen) te /open financiele risico's, welke verbonden 

(kunnen) zijn aan de activa en passiva binnen de beleggingsportefeuille van de betreffende financiele 

instelling, teneinde het risicoprofiel, dan wet het daaraan gerelateerde doelmatige rendement voor die 

ondememing als geheel te kunnen bepalen" (Keeris, 2001 ). Bij ALM wordt het vermogen (assets) 

afgestemd (matching) op de verplichtingen {liabilities) van de belegger afhankelijk van het profiel van de 

belegger. In andere woorden betreft dit het analyseren en afstemmen van de verplichtingenzijde, 

bijvoorbeeld het uitkeren van verplichtingen (liabilities) op het vrij beschikbare vermogen. 

Op basis van de verwachte prestaties van de verschillende beleggingscategorieen wordt er een 

bepaalde mix van beleggingscategorieen geadviseerd, die is afgestemd op de verplichtingen van de 

belegger. Op deze manier wordt de verdeling van het kapitaal voor de verschillende 

beleggingscategorieen bepaald. 

2. 2. 2 Allocatie vastgoed 

Het onderzoek is gericht op het beleggen in vastgoed. Er kan over het algemeen op twee manieren in 

vastgoed warden belegd, te weten: direct en indirect. Bij directe beleggingen wordt fysiek een 

vastgoedobject verworven en geexploiteerd. Bij indirect is er sprake van een participatie. Deze laatste 

vorm van beleggen heeft minder kenmerken in zich van vastgoed die bij de directe beleggingen wet zijn. 

Er zijn echter ook andere indirecte financieringsconstructies die zich als direct gedragen. Vormen van 

beleggen in vastgoed zijn het beleggen in: 

• Direct vastgoed; 

• Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen; en 

• Beursgenoteerde vastgoedfondsen. 

Voordat er wordt belegd, zal het aan vastgoed toebedeelde kapitaal op haar beurt warden verdeeld naar 

verschillende vastgoedbeleggingssectoren. Dit geschiedt onder de voorwaarde dat er van tevoren in het 

beleggingsbeleid niet is aangegeven dat er in een soort vastgoed wordt belegd aangezien er beleggers 

zijn die single sector beleggen. 
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Voor de samenstelling van de vastgoedbeleggingsportefeuille kan gebruik warden gemaakt van de 

Moderne Portefeuille Theorie (MPT). Een definitie van MPT is "een breed geaccepteerde en in de 

financiele markten geiinplementeerde theorie, gebaseerd op een totaal aan theorieen en inzichten op het 

teffein van de portfo/ioanalyse ten behoeve van het samenstellen van een optimale portefeuille per 

asset, waarbij uitgegaan wordt van de reductie van het te /open be/eggingsrisico, door middel van 

diversificatie binnen de betreffende beleggingsportefeuil/e" (Keeris, 2001). Deze theorie richt zich met 

name op het samenstellen van een efficiente portefeuille door een afweging van rendement, risico en 

correlatie van en tussen verschillende vastgoedbeleggingssectoren. Dit laatste gebeurt op basis van 

historische rendementreeksen. Hieraan wordt veel waarde gehecht door beleggers (Goetzmann & Dhar, 

2005). Het principe van de MPT is toegelicht in bijlage A 1. Ook mogelijke databronnen voor de MPT zijn 

hierin kart genoemd. 

In de praktijk wordt de MPT vaak toegepast voor het bepalen van de allocatie. Dit is eigenlijk niet geheel 

correct, omdat de MPT aanneemt dat er sprake is van een efficiente markt waarbij alle relevante 

informatie bekend en verwerkt is in de prijs. In de praktijk is dit niet het geval. Wei is de MPT toepasbaar 

voor het bepalen van de strategische optimale portefeuillesamenstelling indien voldoende historische 

langjarige rendementreeksen beschikbaar zijn. Deze samenstelling geldt voor alle beleggers die in de 

opgenomen vastgoedbeleggingssectoren beleggen. Het geeft geen garanties voor de toekomst, maar is 

een theoretische verwachting van de risico ontwikkelingen gebaseerd op historische prestaties van de 

opgenomen sectoren. Afhankelijk van de kenmerken van de belegger zal deze samenstelling een richtlijn 

geven voor het beleid ten aanzien van de portefeuille. Er dient in gedachten te warden gehouden dat de 

allocatie veelal, aanvullend op de MPT, tot stand komt in combinatie met prognoses van de verschillende 

vastgoedbeleggingssectoren waarin kan worden belegd. Verder speelt ook het karakter van de belegger 

een rol in de allocatie. 

Zo is het denkbaar dat beleggers afhankelijk van hun beleid, bereid zijn meer of minder risico's te 

aanvaarden. Dit leidt tot andere allocatiepercentages per belegger. Het accepteren van een hogere risico 

kan zich bijvoorbeeld uiten door een (grater) deel van het kapitaal vrij te houden om deze toe te delen 

aan meer risicovollere vastgoedbeleggingssectoren, die een hoger rendement kunnen opleveren. 

Altematieve vastgoedbeleggingssectoren behoren tot die groep. 

Daamaast hebben ook exteme ontwikkelingen zoals de rentestand een invloed op de grootte van deze 

ruimte aangezien de rente bijvoorbeeld een invloed heeft op de prijs van het vastgoed. Uit onderzoek 

blijkt dat vastgoed minder goed presteert bij een hogere rentestand dan bij een lagere rentestand (Lizieri 

et al, 1998). Bij een lagere rente is er daarom sprake van een aantrekkelijker beleggingsklimaat door de 

hoger prestaties van vastgoed. 

25 

c 
Q) 
O> 
c 
O> 
O> 
Q) 

Q) 
..c 
"C 
Q) 
0 
Bl en 
co 
> 



--~~~ .. o.: _______ T__,U/..---e_ 
Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

2.3 Beleggen: gedrag 

Bij het uitvoeren van analyses over vastgoedbeleggingen zal de belegger niet alleen rekening houden 

met gegevens uit het verleden. Er wordt namelijk ook (deels) rekening gehouden met verschillende 

criteria. Bij het beoordelen ervan dient rekening te warden gehouden met onzekerheden van onder 

andere de huidige verwachtingen. Zo is in de vastgoedmarkt de kennis van de lokale markt belangrijk. 

Niet alle informatie is namelijk voor iedereen bekend of toegankelijk. lntransparantie ofwel een 

inefficiente markt met nog vele onzekerheden is het gevolg. 

Daarnaast komt er bij dat het nemen van beslissingen of het doorlopen van een beslissingsproces om 

bijvoorbeeld te bekijken of een vastgoedbeleggingssector toegevoegde waarde heeft voor 

vastgoedportefeuille, beperkt rationeel is. Deels heeft dit ook te maken met de sentimenten op de markt 

(Bogle, 2005). Andere redenen die meer aan het proces zijn gerelateerd, zijn bijvoorbeeld (Gallimore et 

al, 2000): 

• Het uit het oog verliezen van de lange termijn visie; 

• Overreactie op bepaalde informatie. Beleggers kunnen veel waarde hechten aan informatie 

verschaft door bekende en betrouwbare netwerkpartijen; 

• Subjectiviteit van degene die de criteria beoordeelt wat tot onzekerheid leidt; 

• Teveel zelfvertrouwen in de toekomst en zichzelf; 

• Het niet gebruiken of simplificeren van complexe informatie. 

Om de beperkte rationaliteit tegemoet te komen, kan de belegger gebruik maken van modellen die het 

proces kunnen ondersteunen. Hierbij kan er warden gedacht aan DSS. Deze zijn in staat voorspellingen 

te geven van een beslissing en kunnen voorschrijven hoe het beslissingsproces uniform voor alle 

beslissingen kan warden doorlopen. Op deze manier kunnen beleggers rationeler de situatie analyseren 

en beter inspelen op de toekomst op het gebied van alternatieve vastgoedbeleggingen. Op het gebied 

van het beleggen in vastgoed is het introduceren van DSS een mogelijkheid om de efficientie van het 

beslissingsproces te verbeteren en inherent daaraan de prestaties van de belegger zelf. 

2.4 Vastgoedbeleggingssectoren 

lndien er wordt besloten om in direct vastgoed te beleggen, kan vervolgens nog warden afgevraagd: in 

welke vastgoedbeleggingssectoren? In de praktijk is er echter nog geen eenduidigheid over deze term. 

Een definitie ten dienste van dit onderzoek wordt gesteld. Deze zal echter niet uitgebreid warden 

uiteengezet. 
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Wanneer kan er dan worden gesproken over een traditionele vastgoedbeleggingssector? Aan de 

volgende criteria dient te worden voldaan. Het is: 

• Een afgebakende vastgoedsector (kantorensector, woningsector, winkelsector, etc.); 

• In de praktijk (h)erkend als vastgoedbeleggingssector. Er kan worden gedacht aan opname in 

een index en voorwaarden met betrekking tot de liquiditeit op het gebied van onder andere 

wederverhuurbaarheid en verkoopbaarheid; en 

• Belegbaar toegankelijk. Er zijn over het algemeen geen bijzondere fiscale of politieke 

beperkingen. 

Gesteld wordt dat de definitie van traditionele vastgoedbeleggingssector het volgende inhoudt: 

Een vastgoedsector die nationaa/ algemeen (h)erkend en/of belegbaar toegankelljk is 

Opvallend is de term "nationaal" wat duidt op een geografische afhankelijkheid van het begrip. Hiermee 

wordt aangegeven dat een vastgoedbeleggingssector in de Verenigde Staten niet noodzakelijk ook een 

vastgoedbeleggingssector in Nederland behoeft te zijn. 

Een ander kanttekening dient te worden geplaatst bij het voorvoegsel traditioneel. Bij traditioneel wordt 

geheel aan de voorwaarden van de definitie voldaan. Bij altematief is dit niet het geval. Het is mogelijk 

om er in te beleggen, maar de geschiktheid is over het algemeen lager, mogelijk door de onbekendheid. 

In figuur 2.1 is schematisch een onderscheid gemaakt in enerzijds traditioneel en alternatief middels 

verticale lijnen en anderzijds de mate waarin een bepaalde sector geschikt is om in te beleggen middels 

de horizontale lijnen. Door verschillende ontwikkelingen zullen er op zoek worden gegaan naar 

altematieve vastgoedbeleggingssectoren om erin te beleggen. Deze zulten na verloop van tijd de 

volwassenheid hebben bereikt zodat deze ook als traditioneel kunnen worden aangemerkt. Een 

verplaatsing van de verticale lijnen naar de buitenkant van de driehoek is hierbij te zien. 

Altematief 
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Figuur 2.1 - Vastgoedbeleggingssectoren 
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De horizontale lijn in de driehoek geeft deels een indicatie van het beleggingsklimaat. Deze lijn kan 

verschuiven. Hoe hoger deze lijn, des te minder vastgoed beschikbaar is om erin te beleggen. Bij 

commercieel vastgoed kan er bij eigendom bijvoorbeeld warden gedacht aan het zogenaamde corporate 

real estate of governmental real estate. De hoogte van deze lijn is afhankelijk van meerdere factoren, 

waaronder de wisselwerking tussen de rente, de markthuur (ontwikkelingen) en de 

aanvangsrendementen in de markt. Er zijn scenario's te bedenken waarin acquisitie van vastgoed om 

erin te beleggen minder gunstig is dan het zelf ontwikkelen/kopen van het vastgoed om te gebruiken. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij een laag aanvangsrendement en rente, maar een hoge markthuur. Een lage 

huurprijs met een hoge aanvangsrendement en rente heeft op haar beurt over het algemeen een situatie 

waarin zelf bouwen van bijvoorbeeld een eigen kantoor interessanter is. Hiermee wordt mede 

aangegeven dat de rentestand invloed kan hebben op het beleggen in vastgoed. Er zijn nag meer 

factoren die hierin een rol spelen. Dit zijn onderliggende factoren van bijvoorbeeld de kwaliteit van de 

huurcontracten van de sector over het algemeen. In bijlage A2 is rneer hierover te vinden 

2.5 Ontwikkellng vastgoedbeleggingssectoren 

Beleggers kijken vooral naar de minst risicovolle vastgoedsectoren. Dit zijn de vastgoedsectoren waar 

het meest van bekend is en kunnen oak warden aangemerkt als vastgoedbeleggingssectoren. Dit zijn in 

Nederland de woningen-, winkels- en kantorensector. 

Door ontwikkelingen als toegenomen kapitaal naar vastgoed en schaarste van interessant aanbod is het 

interessant om in deze tijd op zoek te gaan naar altematieve vastgoedbeleggingssectoren. Oak is het 

mogelijk om in andere geografische markten te zoeken naar de traditionele set van 

vastgoedbeleggingssectoren (Bal, 2005). Kansen kunnen namelijk warden ontdekt in het buitenland en in 

nieuwe vastgoedbeleggingssectoren. 

Een andere altematieve vastgoedbeleggingssector is de hotelsector waarin in Nederland sinds enige 

jaren meer wordt belegd (JLL 2005). Dit kan warden gezien als een nieuwe of altematieve 

vastgoedbeleggingssector die kan uitgroeien tot een traditionele vastgoedbeleggingssector. Over 

altematieve beleggingen stelt ABP dat het resultaat pas op langere termijn goed kan warden beoordeeld 

(ABP, 2004). ABP sprak over aandelen, maar voor vastgoedbeleggingen geldt hetzelfde. In figuur 2.2 

zijn de ontwikkelingen van vastgoedbeleggingssectoren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk 

opgenomen. Hierin is oak te zien dat het Verenigd Koninkrijk verschuivingen meemaakt op het gebied 

van vastgoedbeleggingen. 
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Verenigd Koninkrijk 
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Figuur 2.2 - Ontwikkeling vastgoedbeleggingssectoren Nederland 

2.6 Conclusie 

Refererend aan het verkrijgen van inzicht in de geschiktheid van bedrijfsruimten voor beleggers dient er 

eerst te warden verdiept in wat het beleggen in vastgoed is. Uit verkennend onderzoek blijkt dat 

beleggers een vastgoedbeleggingssector analyseren op basis van verschillende soorten informatie. Er 

wordt over het algemeen gekeken naar historische langjarige rendementsreeksen als een indicatie van 

de rendement en risico ontwikkelingen. Hiermee kan bijvoorbeeld een eerste stap warden gemaakt voor 

een richtlijn van de strategische portefeuillesamenstelling. De operationele invulling van het 

portefeuillebeleid wordt vervolgens afgestemd op de wensen en kenmerken van de belegger zelf en op 

de te verwachten externe ontwikkelingen. 

Verder is er bij het beleggen sprake van complexiteit. Redenen zijn de onzekerheid van 

vastgoedontwikkelingen en het feit dat beleggen een vorm van gedrag is. Eenduidig te doorlopen 

processen in de vorm van bijvoorbeeld protocollen kan een verbetering bieden. Hiervoor kunnen 

Decision Support Systems warden aangedragen als potentieel hulpmiddel. 
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3 De bedrijfsruimtensector 

De basisbeginselen van het beleggen in vastgoed is in hoofdstuk 2 aan de orde gekomen. Om meer 

begrip te krijgen over de probleemstelling is dit deel specifiek op bedrijfsruimten gericht. Het onderzoek 

richt zich immers op bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector. Eerst komen de bedrijfsruimten aan 

bod. Wat zijn bedrijfsruimten en wat zijn de kenmerken ervan? Verder zullen ook de ontwikkelingen van 

bedrijfsruimten als vastgoedbelegging warden besproken. Hiermee wordt een eerste beeld gegeven van 

de prestaties van bedrijfsruimten. Aangezien niet alleen de prestaties van bedrijfsruimten op zich van 

belang zijn voor een vastgoedportefeuille, zal er ook warden gekeken naar de huidige en theoretische rol 

van bedrijfsruimten in de portefeuille. Ook wordt er ingegaan op de kenmerken van bedrijfsruimten die 

van belang warden geacht door haar gebruikers. Met deze onderwerpen is een beeld gegeven van de 

belangrijkste aspecten van bedrijfsruimten. Tenslotte zal het beslisprobleem nog warden toegelicht waar 

het onderzoek zich op richt. 

3.1 Bedrljfsruimten 

Wanneer kan er warden gesproken over bedrijfsruimten? Het begrip bedrijfsruimten wordt in de praktijk 

niet altijd eenduidig ge'interpreteerd. Een eenduidige definitie is nog niet gevorrnd voor bedrijfsruimten. 

Hieronder wordt een definitie gegeven van bedrijfsruimten, een beschrijving van de verschillende soorten 

bedrijfsruimten en de kenmerken ervan. 

3. 1. 1 Definitie 

In dit onderzoek wordt er over bedrijfsruimten gesproken volgens onderstaande definitie. Deze definitie is 

ten dienste van het onderzoek opgesteld met de aanname dat de bedrijfsruimtensector een 

vastgoedbeleggingssector is met generieke karakteristieken en enige mate van courantheid ten behoeve 

van de wederverhuurbaarheid. 

Een vastgoedobject dat juridisch in eigendom ongesplitst is met het kenmerk dat deze als 

hoofdfunctie hebben het bedrijfsmatige gebruik in de zin van ruimte bestemd voor: 

• lichte productie (In de orde van assemblage activiteiten); 

• opslag; en 

• distributie. 

Daarnaast dienen deze functies minimaal 50% van de marktwaarde van het vastgoedobject te 

vertegenwoordigen en overeen te komen met de vooraf wettelijk bepaalde bestemming. 

Er dient in gedachten te warden gehouden dat een bedrijfsruimte meestal ook een gedeelte heeft met 

andere functies. Veelal is er een kantoorgedeelte aanwezig. Als het bedrijfsruimtecomponent 50% of 

minder bedraagt, zal het vastgoedobject behoren tot gemengd vastgoed. 
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3.1.2 Afbakening: courante bedrijfsruimten 

Over het algemeen bestaat het volgende onderscheid wat betreft soorten bedrijfsruimten (ING Real 

Estate, 2005): 

• Logistieke bedrijfsruimten: ook wel bekend als warehousing; 

• Bedrijfsruimten bestemd voor opslag; 

• Bedrijfsruimten voor lichte productiewerkzaamheden zoals assemblages; 

• Productiebedrijfsruimten; en 

• Laboratoria en onderzoekscentra. 

Deze zijn niet in relatie gebracht met de definitie voor het onderzoek. In het onderzoek warden alleen 

courante bedrijfsruimten meegenomen. De mate van courantheid van bedrijfsruimten kan warden 

uitgedrukt middels enkele kenmerken zoals bereikbaarheid, schaal/grootte van de ruimte, 

gebruiksmogelijkheden, etc. (lonis, 2002). Niet-courante bedrijfsruimten zoals bedrijfsruimten die 

bestemd zijn voor activiteiten van een specifieke gebruiker behoren tot specifiek vastgoed oftewel de 

vastgoedsector overig. In verband met de courantheid zullen alleen de logistieke bedrijfsruimten en 

bedrijfsruimten bestemd voor opslag en lichte productiewerkzaamheden in aanmerking komen voor het 

onderzoek. Daarnaast dient er rekening te warden gehouden dat de bedrijfsruimtensector in Nederland 

in het algemeen wordt bekeken. Alleen de genoemde drie typen bedrijfsruimten behoren. 

3. 1.3 Kenmerken courante bedrijfsruimten 

Zoals eerder is aangegeven zijn er drie soorten bedrijfsruimten die van belang zijn voor het onderzoek: 

bedrijfsruimten voor .logistiek, opslag en lichte productiewerkzaamheden. Deze laatste groep wordt ook 

vaak bedrijfsverzamelgebouwen genoemd. Een kort overzicht van de object- en sectorkenmerken van 

beide soorten bedrijfsruimten is weergegeven in tabel 3.1. 

Logistiek en opslag Bedrijfsverzamelgebouw 
Aantal huurders Sinole en multi-tenant Multi-tenant 
Omvang Vanaf 5.000 m• Gemiddeld ca. 5.000 m• 
Vriie hoootes 9-11 m 5-6m 
Vloerbelasting 2.500 - 5.000 kg/m2 WO 1.500 kg/m2 WO 
Aandeel kantoorruimte 5-10% Maximaal 25% 
Oeuren Loadina docks Overheaddeuren, 1 per unit 
Huurcontract Korte termijn afhankelijk van klant Vaak lange termijn 
Aanvangsrendement Vaak lager dan bedrijfsverzamelgebouwen Vaak hoaer dan logistiek 
Management Minder dan bij bedrijfsverzamelgebouwen lntensiever dan bij logistiek 

Tabel 3.1 - Kenmerken bedrijfsruimten (Bron: ING Real Estate, 2005; JLL, 2005;) 

3.2 Ontwikkelingen bedrijfsruimten als vastgoedbelegging 

Om een beeld te geven van bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector zal de beleggingsmarkt ervan 

hier kort warden besproken. 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

3.2.1 Bedrijfsruimten a/s a/tematieve vastgoedbeleggingssector 

Eerder is aangegeven dat nieuwe markten en vastgoedsectoren interessant zijn voor beleggers door 

onder andere de verzadiging van de traditionele markt. Ditzelfde gold in het verleden en deels 

tegenwoordig ook voor de bedrijfsruimtensector. In de afgelopen jaren is er steeds meer in Nederlands 

vastgoed belegd (figuur 3.1 ). De beleggingsomvang in bedrijfsruimten bedraagt jaarlijks gemiddeld 

11,5%, varierend van 7,0 tot 15% van het totale jaarlijkse volume belegd in vastgoed in Nederland. In 

absolute bedragen betekent dit EUR 336 tot 735 miljoen (JLL, 2005). 
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Flguur 3.1 - Volume vastgoedbelegging bedrijfsruimten (JLL, 2005) 

3.2.2 Outperformance van bedrijfsruimten 

Verder tonen bedrijfsruimten een outperformance vergeleken met de rendementen van de traditionele 

vastgoedbeleggingssectoren op Europees niveau (Stevens, 2004). Dit was reeds te zien in 

aanvangsrendementen van West-Europa in figuur 1.1. In 2005 waren de aanvangsrendementen van 

bedrijfsruimten in Nederland vergeleken met de woningen, winkels en kantoren nog hoog (figuur 3.2). Dit 

geldt ook voor de verhouding direct en indirect rendement. Hieruit blijkt dat bedrijfsruimten voornamelijk 

direct rendement genereren en er is minder sprake van waardegroei. Verder geven bedrijfsruimten in 

Europa tevens het hoogste rendement/risico verhouding (ING Real Estate, 2005). In bijlage 81 is een 

overzicht opgenomen van de prestaties van bedrijfsruimten. 

7% 

Winkels 0- Kantoren 

D Bedrijfsruimten 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Figuur 3.2 - Bandbreedte netto aanvangsrendementen vastgoed Nederland (JLL, 2005) 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Een hoger rendement gaat theoretisch gesproken samen met een hoger risico. Dit kan te maken hebben 

met een relatief lage {financi~le) toetredingsdrempel voor eenvoudige nieuwbouw van bedrijfsruimten. 

Door de relatieve eenvoud om bedrijfsruimten te ontwikkelen, kan er namelijk een grater aanbod 

ontstaan met als gevolg een grotere kans op leegstand. Om dit risico aan te gaan, is een hoger 

rendement vereist. Door dit hogere risico en de relatieve onbekendheid van bedrijfsruimten zijn 

beleggers over het algemeen nog terughoudend in het beleggen in bedrijfsruimten {figuur 1.2). Ook 

speelt mee dat er rendementscijfers ontbreken en er een groat aandeel van de markt in eigendom wordt 

gebruikt. Verder zijn bedrijfsruimten ook relatief goedkoop om te acquireren vergeleken met de 

traditionele vastgoedbeleggingssectoren {figuur 3.3). 

Bedrijfsruimten I 

Woningen I 

Winkels 

Kantoor -

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Figuur 3.3 - Bandbreedte koopprijzen per m2 in EUR (markthuur/aanvangsrendement markt) (bron data: DTZ, 2006) 

3.2.2 Economische afhankelijkheid 

In het nabije verleden was er veel dynamiek bij de Nederlandse bedrijfsruimten met betrekking tot vraag 

en aanbod. Dit geldt met name voor de logistieke bedrijfsruimten. Een mogelijke reden is dat deze 

sterker reageren op economische ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat in Europa bedrijfsruimten 69% 

correleert met het Bruto Binnenlands Product {ING Real Estate, 2005). Een verklaring hiervoor is dat 

logistieke bedrijfsruimten meer in trek zijn bij een hogere graad van export of transport van goederen 

welke gepaard gaan met een aantrekkende economie. 

3.2.3 Wederverhuurbaarheid 

Hoewel de vastgoedsector bedrijfsruimten te maken had met een toegenomen vraag bij de aantrekkende 

economie, is er nog steeds sprake van veel leegstand {figuur 3.4). Dit heeft te maken met de lage 

courantheid van het aanbod dat veelal bestaat uit verouderde voorraad. Er wordt ook wel gesproken over 

een zogenaamde mismatch tussen vraag en aanbod bij bedrijfsruimten {PropertyNL, 2005). Hoewel de 

courantheid over het algemeen laag is, vinden er ontwikkelingen plaats die ten goede komen aan de 

courantheid van bedrijfsruimten. Zo wordt er tot zover mogelijk meer gestandaardiseerd waardoor de 

bedrijfsruimten geschikt zijn voor meerdere gebruikers {Eleveld, 2001 ). De technologische 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

ontwikkelingen hebben hieraan bijgedragen (ING Real Estate, 2005). Een gevolg is meer generieke 

bedrijfsruimten, die geschikt zijn voor meerdere gebruikers. 

9000 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8000 -t--~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~

_ 7000 -t--~~~~~~~~~--,_~~~~~~~~~~ 

: 6000 +-~~~~~~~~~~~~~~~~~---
o 
~ 5000 -t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~4000 -t--~--===-~~~~~~---~~~~-----

i 3000 
~ 2000 

1000 
0 

Figuur 3.4 - Aanbod bedrijfsruimten (IVBN, 2005) 
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Bij het beleggen in bedrijfsruimten speelt oak mee dat er bij bedrijfsruimten slechts een klein aandeel 

huur is. Dit aandeel bedraagt ongeveer 20 - 40% (JLL, 2005; Behling, 2005). Aan de andere kant 

warden er wel steeds meer constructies toegepast als sale & leaseback waardoor het aandeel hoger 

wordt. Diverse redenen zijn hiervoor te noemen: 

• Bedrijven kunnen door de dispositie van het vastgoed in eigendom het verkregen kapitaal 

aanwenden om zich op hun core-business te richten. Uitbesteden van het vastgoed kan namelijk 

daar kosten en tijd besparen en waardoor meer kapitaal en tijd te besteden is aan essentiele 

core-processen; 

• Zo is het volgens de IFRS boekhoudingstechnisch aantrekkelijker om geen vastgoed in bezit te 

hebben als gebruiker van bedrijfsruimten. Hierdoor hoeft een beursgenoteerde gebruiker 

namelijk de marktwaarde van haar vastgoed niet te verdisconteren in haar jaarrekening. 

Fluctuaties in de marktwaarde van het vastgoed zullen derhalve niet warden meegenomen, 

waardoor deze fluctuaties in de winst niet zijn terug te zien; 

• Verder ligt Nederland op een multimodaal vervoersknooppunt en is te bereiken middels weg, 

lucht en water. Met het oog op de toekomst kunnen kansen warden gevonden in het beleggen in 

bedrijfsruimten. Zo is de planning van het Rijk dat tot 2020 nag behoefte is aan ca. 23.000 

industrieterreinen (JLL, 2005). Daarnaast wordt oak verwacht dat er steeds meer logistieke 

dienstverleners komen in West-Europa in verband met de verschuiving van de 

productiewerkzaamheden naar Centraal Europa en het Oosten. Hierdoor zal de vraag stijgen 

naar logistieke bedrijfsruimten (DTZ, 2005); en 

• Een andere ontwikkeling op dit gebied betreft de groei van logistieke bedrijven en de gevraagde 

diensten. Dit kan komen doordat logistieke bedrijven steeds vaker taken overnemen van 

opdrachtgevers die oorspronkelijk hun eigen goederen transporteren (Eleveld, 2001 ). 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Wat betreft de ontwikkelingen van bedrijfsruimten in Nederland kan er voorzichtig warden gesteld dat er 

in de toekomst nog voldoende kansen zijn om in bedrijfsruimten te beleggen. Samengevat kan dit komen 

door het hogere rendement van bedrijfsruimten, beleggers zijn op zoek naar beleggingen, meer vraag 

naar (generieke) bedrijfsruimten als gebruiksproduct, etc. 

3.3 Allocatie naar bedrijfsruimten volgens MPT 

Uit de ontwikkelingen van de bedrijfsruimtensector lijkt deze sector kansen te kunnen bieden om erin te 

beleggen. Om het kapitaal te alloceren naar bedrijfsruimten kan als eerste warden gestart met een MPT 

analyse waarmee een strategische sarnenstelling van een portefeuille kan warden berekend. Een 

dergelijke berekening is voor dit onderzoek ook gemaakt voor Nederland voor een multisector 

portefeuille. Hiervoor is een kwantitatief model ontwikkeld. 

3.3. 1 MPT-mode/ 

Een MPT-model is ontwikkeld om de optimale vastgoedportefeuillesamenstelling te genereren. Deze 

gebruikt alleen historische data, die door de IPD, ROZ/IPD en NCREIF zijn gepubliceerd. Voor het 

gebruik kunnen diverse opties warden gekozen: 

• Het aantal vastgoedbeleggingssector waaruit de portefeuille dient te bestaan; 

• Een keuze is te maken uit landen en/of vastgoedbeleggingssectoren; 

• Er kan warden geopteerd om bepaalde bandbreedtes voor te schrijven voor bepaalde landen 

en/of vastgoedbeleggingssectoren voor de portefeuille (bijv. maximaal 30% Nederlandse 

winkels); 

• Er kan rekening warden gehouden met een zwaardere weging van een bepaalde periode zoals 

de laatste vijf jaar. De overige resultaten zullen hier rekening mee houden; 

• Een bepaalde jaarlijks te behalen target kan warden ingesteld voor de berekening van LPMs en 

Downside Deviation Risks. Beiden geven ratio's aan van het risico om het vooraf gewenste 

rendement of target niet te halen) (Pardon, 2005). Deze ratio's zullen niet verder warden 

behandeld in dit onderzoek;en 

• Een keuze kan warden gemaakt voor een optimale portefeuille op basis van het hoogste 

rendement, hoogste sharpe (laagste risico ), laagste Downside Deviation Risk, etc. 

Meer over de opbouw en werking van het model is te vinden in bijlage 82. 

3.3.2 Samenste//ing portefeuil/e 

Na de ontwikkeling van het MPT-model is het mogelijk om optimale portefeuillesamenstellingen te 

generen met bedrijfsruimten op basis van de beschikbare historische rendementreeksen. Als eerste zal 

een multisectorportefeuille warden samengesteld, die is opgebouwd uit woningen, winkels, kantoren en 

bedrijfsruimten. Voor elke sector behalve woningen is echter wel een maximum van 40% gehanteerd. 

Het maximum van woningen is hoger (50%) ingesteld omdat er in het verleden reeds veel in woningen is 

belegd. Dit om overheersing van een sector te voorkomen. De berekening is gebaseerd op cijfers van de 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

ROZ/IPD Index. Omdat de reeks van bedrijfsruimten pas vanaf 1995 beschikbaar is, is de meetperiode 

1995 - 2004. Uit de berekening volgt dat er meer in bedrijfsruimten dient te warden belegd dan in de 

praktijk het geval is om een gunstigere verhouding tussen rendement en risico te verkrijgen (figuur 3.5). 

Hierbij dient nag in gedachten te warden gehouden dat deze berekening slechts berust op historische 

data waarbij alle sectoren nag geen volledige cyclus hebben doorgemaakt. 
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Figuur 3.5 - NL; Rendement/risico verhouding 

berekening (1995 - 2004) 
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Figuur 3.6 - NL; Rendement/risico verhouding 

berekening (1977 - 2004) 
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Uit een berekening waarbij van de traditionele vastgoedbeleggingssectoren wel de gehele cyclus wordt 

meegenomen blijkt oak dat er eigenlijk meer naar bedrijfsruimten dient te warden gealloceerd (figuur 

3.6). In bijlage 83 is meer over beide berekeningen opgenomen. 

De discrepantie met de praktijk is mogelijk te verklaren doordat er gebruikelijk ook een forecast van 

marktontwikkelingen wordt meegenomen bij de samenstelling van de portefeuille. Dit is in het voorbeeld 

niet gebeurd. Tevens is de portefeuillesamenstelling afhankelijk van het karakter van de belegger zelf. 

Als uitbreiding op de eerdere berekening is er oak gekeken naar een eenvoudigere verdeling voor alleen 

kantoren en bedrijfsruimten, het voornaamste vastgoed voor bedrijfsmatige activiteiten. Voor Nederland 

betekent dit dater 100% in bedrijfsruimten wordt belegd (tabel 3.2). Oak is dit bekeken voor het Verenigd 

Koninkrijk aangezien deze markt al volwassener is. Daar dient er oak meer in bedrijfsruimten te warden 

belegd dan kantoren. In de figuren 3.7 en 3.8 zijn de rendement/risico verhoudingen van beide situaties 

weergegeven. Meer over deze berekeningen is terug te vinden in bijlagen 82 en 83. 

Meetperiode % Kantoren % Bedrijfsruimten Opmerkingen 

I NL 1995-2004 0 100 Korte meetperiode 

I UK 1981 -2004 21 79 

Tabel 3.2 - Verdeling bedrijfsmatig vastgoed (op basis van data van ROZ/IPD & IPD) 
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Figuur 3.7 - NL; Rendement/risico vemouding Figuur 3.8 - UK; Rendement/risico vertiouding 

Op basis van de berekening met historische rendementreeksen kan warden afgeleid dat de 

vastgoedportefeuille uit meer dan 3% bedrijfsruimten dient te bestaan. Dit is momenteel echter niet het 

geval. Een benadering middels MPT is kennelijk niet leidend. 

3.3.3 Al/ocatie a/tematieve vastgoedbeleggingssectoren 

Aangezien er bij altematieve vastgoedbeleggingssectoren geen of niet voldoende historische langjarige 

rendementreeksen beschikbaar zijn, kan de MPT niet warden gebruikt om een goed gewogen 

samenstelling te maken van traditionele en altematieve vastgoedbeleggingssectoren samen. Wei kan de 

MPT warden gebruikt om een samenstelling te maken van traditionele vastgoedbeleggingssectoren. 

Wat betreft de altematieve vastgoedbeleggingssectoren, stelt een belegger van tevoren bij de ALM vast 

dat er een bepaald aandeel van het aan vastgoed gealloceerde kapitaal wordt verdeeld over de 

traditionele vastgoedbeleggingssector woningen, winkels en kantoren. Het aandeel dat overblijft, is 

vervolgens vrij in te vullen met minder bekende vastgoedbeleggingssectoren zeals bedrijfsruimten, hotels 

en parkeergarages, waarvan een hoger risico wordt verwacht. Hierbij is dan al rekening gehouden met 

de altematieve vastgoedbeleggingssectoren. De grootte van de gereserveerde ruimte kan afhangen van 

verschillende factoren. Zo spelen de aspecten van de belegger zelf een rol. Zo kan een grotere belegger 

sneller een altematieve vastgoedbeleggingssector opnemen. Een reden hiervoor is dat deze meer 

personeel en kennis heeft waardoor de benodigde kennis van de altematieve vastgoedbeleggingssector 

eerder eigen kan warden gemaakt. Ook heeft een grotere belegger meer kapitaal waardoor er een 

grotere ruimte voor altematieve vastgoedbeleggingssectoren kan warden gecreeerd. 

lndien een altematief aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het vrijgehouden kapitaal daarvoor 

warden gebruikt. Een gevolg van deze allocatiewijze hoeft er voor dit onderzoek geen rekening te 

warden gehouden met de traditionele vastgoedbeleggingssectoren afgezien van de voorwaarde dat 

alternatieve sectoren een hoger risico impliceren en er daarom een hoger rendement wordt verwacht. 
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Hoewel de MPT momenteel niet kan warden gebruikt om alternatieve vastgoedbeleggingssectoren te 

analyseren, kan deze later wel warden toegepast om de prestaties en geschiktheid van een alternatieve 

vastgoedbeleggingssector te controleren als de reeksen beschikbaar zijn. Deze sectoren warden dan 

naar verwachting als traditioneel gekenmerkt. Er dient derhalve een andere methode te warden gezocht 

om de geschiktheid van bedrijfsruimten te beoordelen als vastgoedbeleggingssector. 

3.4 lnformatiebeschikbaarheid 

Eerder is reeds aangegeven dat er van bedrijfsruimten minder langjarige rendementreeksen beschikbaar 

zijn vergeleken met de traditionele vastgoedbeleggingssectoren. Hoewel niet veel rendementsinformatie 

beschikbaar is, kan nog wel warden onderzocht op welke manier of met welke kennis het 

beoordelingsproces in beeld is te brengen. De geschiktheid is dan echter niet algoritmisch te berekenen, 

maar het kan wel warden benaderd door wetenschappelijke modellen. Decision Support Systems zijn in 

staat de beslisser hulp te bieden op dit gebied. 

3.5 Gebruikerscriteria 

Als eerst warden gebruikelijk de historische langjarige rendementreeksen geanalyseerd. Niet van alle 

alternatieve vastgoedbeleggingssectoren is deze informatie beschikbaar. Daarom kan warden geopteerd 

om de kenmerken van de vastgoedsector verder uit te breiden door de achterliggende ontwikkelingen en 

factoren met betrekking tot het gebruik nader te beschouwen. Een dergelijke benadering om in te spelen 

op de gebruikers wordt in de praktijk al met succes toegepast (ProLogis, 2005). Dit wordt echter niet 

altijd gedaan. 

Een positieve vraag naar bedrijfsruimten kan een indicatie zijn voor een gunstige lange termijn wat 

betreft inkomsten. Daamaast zal de bedrijfsruimtensector ook gunstig rnoeten zijn op het gebied van 

liquiditeit en transparantie. Een belegger moet immers weten dat het belegde vastgoed afzetbaar is. Voor 

de afzetbaarheid kan er bijvoorbeeld warden gekeken naar aspecten als multimodale bereikbaarheid en 

het aanwezige kennispotentieel of bevolking in Nederland. Uit de ontwikkelingen van nieuwe 

bedrijventerreinen blijkt ook dat deze zich met name vestigen in een orngeving bij een goede ontsluiting 

dichtbij steden (Nirov, 2006). Andere belangrijke variabelen, die nog in beschouwing kunnen warden 

genomen zijn de bevolkingsdichtheid en aanwezigheid van industrie en overige dienstverlening in de 

omgeving. Deze hebben namelijk een positieve invloed op de vraag naar bedrijfsruimten (Peyton et al, 

2005). Hieruit is af te leiden dat Nederland als geheel rnogelijk een te algemeen beeld geeft over de 

geschiktheid van bedrijfsruimten. Op regionaal niveau zijn namelijk grate verschillen denkbaar in 

bijvoorbeeld bereikbaarheid en kennispotentieel. Er is daarom geopteerd om ook naar regionaal niveau 

te kijken waarbij verschillende regio's warden geevalueerd. Op objectniveau zal een gebruiker uiteindelijk 

een bedrijfsruimte beoordelen door het object te matchen met haar eigen wensen. Hier zal het 

onderzoek zich niet op richten. 
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Wat betreft de aspecten met betrekking tot de (specifieke) huisvestingswensen van de gebruiker van een 

bedrijfsruimten, dient echter niet altijd tegemoet te warden gekomen. Op den duur zullen de eisen 

namelijk te specifiek warden en ten koste gaan van de courantheid en de wederverhuurbaarheid (Van 

Tienen, 1999). Deze aspecten spelen echter meer mee op objectniveau en zullen derhalve buiten 

beschouwing warden gelaten. Enkele aspecten kunnen op sectorniveau warden bekeken. Een ervan is 

bijvoorbeeld de kwaliteit van de locatie. In bijlage 86 zijn enkele aspecten te vinden die mogelijk van 

belang zijn om de geschiktheid van de bedrijfsruimtensector te benaderen. 

De liquiditeit en transparantheid van de vastgoedsector is afhankelijk van de omgeving, de exteme 

ontwikkelingen. Hieronder vallen de zogenaamde DESTEP-ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen met 

betrekking tot de demografie, economie, sociale maatschappij, techniek, ecologie en politiek. Hierbij kan 

er bijvoorbeeld worden gedacht aan de bevolkingsopbouw, vergrijzingontwikkelingen, rentestanden en 

ontwikkelingen, inflatie, consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, wet- en regelgeving, etc. De 

ontwikkelingen, die relevant zijn voor de bedrijfsruimtensector, dienen derhalve niet te worden vergeten 

in het DSS. 

3.6 Besllsprobleem 

Vanuit de belegger beredeneerd kan er worden gesteld dat er bij de geschiktheid van bedrijfsruimten als 

vastgoedbeleggingssector naar de rendementsgenerende aspecten van de bedrijfsruimten dient te 

warden gekeken. Hierbij zal er terug worden verwezen naar de gebruikerszijde van de sector en kan 

worden gezien als een vraaggerichte benadering. De gebruikers en vragers van bedrijfsruimten zijn 

namelijk degenen die een huursom afgeven aan de belegger in ruil voor het gebruik van de 

bedrijfsruimte. Door in te spelen op de behoeften van de gebruikers kunnen beleggers een indicatie 

krijgen van de bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector. De gebruiker kan als het ware als een 

tussenpersoon worden gezien. 

Naast hetgeen wat de gebruikers willen, zal de belegger vanzelfsprekend ook naar haar eigen wensen 

kijken. De bedrijfsruimtensector kan heel aantrekkelijk zijn voor gebruikers, maar dit betekent niet per 

definitie dat het ook geschikt is voor beleggers om erin te beleggen. Er zijn namelijk nog andere eisen 

waaraan de sector dient te voldoen. Beleggers kijken bijvoorbeeld ook naar de rentestand, de 

huurcontracten, kredietwaardigheid van de huurders, etc. Er kan worden gesteld dat beleggers vanuit 

hun perspectief het beleggingsklimaat bekijken met een vraaggerichte benadering. Het eigen profiel of 

kenmerken van de beleggers dient derhalve tevens mee te worden genomen in de beschouwing. Dit 

proces wordt be'invloed door de externe ontwikkelingen welke een exogene invloed hebben op de gehele 

markt. Figuur 3.9 geeft de context weer van de belegger en de bedrijfsruimtensector. 
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Externe ontwikkelingen 

Belegger 

Figuur 3.9 - Schemalische weergave van relatie tussen beleggers en bedrijfsruimten 

De variabelen met een verwacht verband met de geschiktheid zullen warden opgenomen in het 

conceptuele model. Dit model wordt later weergegeven. In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat de 

kwaliteit van het huurcontract, de BAR/koopprijs en de rentestand een indicatie kunnen geven over de 

geschiktheid van een vastgoedbeleggingssector. Deze zijn van belang zijn voor het beleggingsklimaat. 

Aangenomen wordt dat de rentestand van invloed is op de bereidheid van een belegger om een 

alternatieve vastgoedbeleggingssector in de portefeuille op te nemen. Ook heeft de BAR/aankoopprijs 

van de sector een invloed op de geschiktheid. Een lagere BAR houdt namelijk in dat de koopprijs in 

verhouding tot het rendement hoog is. Dit heeft een negatieve invloed op de prijs en derhalve ook op de 

bereidheid om het vastgoed te acquireren om deze te exploiteren. Bij alternatieve sectoren kan er 

warden gesteld dat deze in ieder geval een hogere BAR en verhoudingsgewijs een lagere koopprijs moet 

hebben dan de traditionele vastgoedbeleggingssectoren omdat de alternatieve sectoren risicovoller zijn. 

Naast de BAR dient er ook een evaluatie plaats te vinden van de toekomstige inkomsten die de sector 

kan genereren. Hiervoor zou er naar de kwaliteit van het huurcontract van de sector over het algemeen 

kunnen warden gekeken. Een indicatie hiervoor zijn de markthuur, de kredietwaardigheid van de 

huurders en de kwaliteit van de locatie. 

De vraaggerichte benadering kan terug warden gevonden in de kwaliteit van de locatie. Deze geeft 

namelijk de aantrekkelijkheid van de bedrijfsruimtensector voor de gebruikers aan. Zo geeft een hogere 

kwaliteit van de locatie Nederland een beter toekomstig beeld over de sector. Drivers achter de kwaliteit 

van de locatie kunnen warden gevonden in de wensen van de gebruikers. Hierbij kan er warden gedacht 

aan een goede bereikbaarheid en voldoende draagvlak voor hun activiteiten. Hieronder kunnen ook 

externe ontwikkelingen vallen zoals de demografische aspecten. 

Bij het interpreteren van het model dient erop te warden gelet dat alle variabelen op sectorniveau zijn 

geaggregeerd. Zo gaat het hier om de kwaliteit van de huurcontracten van de bedrijfsruimtensector over 
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het algemeen of de huurders van de sector over het algemeen. In figuur 3.10 is het conceptueel model 

weergegeven. 

Markthuur 

Beleggings
geschiktheid 

redietwaardig
heid huurder 

BAR/ 
aankoopprijs 

Rentestand 

Figuur 3.10 - Conceptueel model onderzoek 

Aspecten van de bedrijfsruimtensector {BAR, markthuur, etc.) en exteme ontwikkelingen {locatie, 

demografie, etc.) zijn direct opgenomen in het model. De aspecten van de belegger zelf, die van belang 

zijn voor de perceptie van de bedrijfsruimtensector, zijn hier echter nog niet opgenomen omdat de 

belegger als een interactievariabele kan warden gezien. Hiermee wordt bedoeld dat de geschiktheid van 

een vastgoedbeleggingssector niet voor elke belegger hetzelfde is. Er zijn namelijk verschillen in de 

geschiktheid van de bedrijfsruimtensector denkbaar voor verschillende beleggertypes. De kenmerken 

van beleggers zijn daarom ook variabelen die door de gebruiker van het DSS kunnen warden gekozen 

als variabelen waarmee de geschiktheid van de bedrijfsruimtensector kan warden bepaald. Deze zullen 

later in het verslag uitgebreider warden besproken_ 

Samenvattend is het beslisprobleem om te evalueren of de bedrijfsruimten als een geschikte 

vastgoedbeleggingssector kan warden in Nederland en additioneel hierop welke regio's in Nederland 

geschikt zijn om in te beleggen. Hierbij warden aspecten in beschouwing genomen met betrekking tot de 

belegger zelf, de bedrijfsruimtensector en de externe ontwikkelingen. 

3.7 Conclusie 

Na het toelichten van enkele aspecten van vastgoedbeleggingen in het algemeen is hier verder ingegaan 

op bedrijfsruimten. Dit zijn courante vastgoedobjecten met als hoofdactiviteit productie, opslag en 

distributie van goederen. 

Een kenmerk van de bedrijfsruimtensector is dat er nog niet veel informatie over rendementreeksen is 

vergeleken met de traditionele vastgoedbeleggingssectoren. Hierdoor zijn gebruikelijke methoden op 

basis van de MPT om kapitaal te alloceren naar bedrijfsruimten niet toepasbaar. 
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Daarnaast speelt mee dat er net als bij het beleggen in traditioneel vastgoed onzekerheid is over de 

toekomst. Het is daarom van belang de relevante achterliggende factoren van de bedrijfsruimtensector 

mee te nemen in de beoordeling. Deze kunnen warden gevonden in de externe ontwikkelingen 

waaronder de rentestand en de factoren die voor het gebruik van belang zijn. Bij de factoren voor het 

gebruik kan er bijvoorbeeld warden gedacht aan de bereikbaarheid van een regio. In bijlage 86 is hier 

meer over opgenomen. Door oak kenmerken van de beleggers zelf in beschouwing te nemen, kan er 

vanuit de beleggers de geschiktheid van bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector warden 

beredeneerd. Dit wordt gezien als het beslisprobleem van het onderzoek. 

Doordat er sprake is van onzekerheid en historische langjarige rendementreeksen ontbreken, kan een 

oplossing warden gevonden in de toepassing van Decision Support Systems. De theorieen ervan zullen 

in het volgende hoofdstuk warden ge"introduceerd. 
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4 Decision Support Systems en technieken 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland als 

vastgoedbeleggingssector niet met de traditionele analyses kan warden bepaald. OSS kan hiervoor een 

potentieel hulpmiddel zijn om beslissingen te nemen bij het beleggen in bedrijfsruimten. In dit hoofdstuk 

zal er een introductie warden gegeven van DSS en zal er een techniek warden gekozen voor het 

onderzoek. Hierbij zal er warden besproken wat DSS zijn en waar ze voor dienen. Vervolgens zal er een 

voorbeeld warden gegeven van een DSS. Na een beeld te hebben gekregen van DSS dient er een 

keuze te warden in de OSS-techniek. Deze keuze is gebaseerd op de eisen die voortkomen uit het 

beslisprobleem om de geschiktheid van bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssectoren te bepalen. Na 

de te gebruiken technieken te hebben besproken, zal er tenslotte nog een framework van het DSS 

warden gegeven waarmee de basis van het te ontwikkelen DSS wordt gelegd. 

4.1 Wat zijn Decision Support Systems? 

Voor DSS zijn verschillende definities opgesteld (Alter, 2002; Arentze & Achten, 2005; Keeris, 2001 ). 

Samengevat ondersteunen DSS een persoon of groep om de beslissingsvaardigheden te verbeteren 

door het aanbieden van informatie, modellen en data manipulatiemogelijkheden die de situatie 

inzichtelijk(er) maken. Hierbij kunnen diverse analytische modellen en technieken warden gecombineerd. 

De DSS zijn van oorsprong met name gecreeerd voor het nemen van strategische of tactische 

beslissingen op financiele en bedrijfskundige gebieden. DSS kunnen warden gebruikt om semi

gestructureerde problemen aan te pakken. Met semi-gestructureerd wordt bedoeld dat de oplossing niet 

algoritmisch kan warden berekend. Wei kan het warden benaderd door wetenschappelijke modellen 

(Arentze & Achten, 2005). Een andere uitleg hiervan is dat het wel bekend is hoe het probleem ongeveer 

moet warden aangepakt, maar dat er geen volledige zekerheid is over de factoren die in het probleem 

warden betrokken (Van Delden, 2005). Het bepalen van de geschiktheid van bedrijfsruimten als 

vastgoedbeleggingssector kan warden beschouwd als een semi-gestructureerd beslisprobleem 

aangezien beoordelingen van bedrijfsruimten wel mogelijk zijn, rnaar wel afhankelijk zijn van diverse 

onzekerheden. Bedrijfsruimten behoren immers nog tot de alternatieve vastgoedbeleggingssectoren. 

DSS kunnen daarom hulp bieden. 

Andere kenmerken van DSS zijn dat deze te gebruiken zijn door personen die de technische aspecten 

van de gebruikte technieken en modellen niet volledig hoeven te begrijpen. Ook zijn DSS in staat zich 

aan te passen aan verschillende situaties waarbij het beslissingsgedrag van de gebruiker kan warden 

benaderd (Pelizaro, 2005). 

4.2 Voorbeeld: Intelligent Portfolio Management System 

Er bestaan verschillende soorten DSS-technieken. Zo bestaan er simulatie- en optimalisatiemodellen, 

data-mining technieken, neurale netwerken, expertsystemen, etc. DSS is breed, deze kunnen namelijk 
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ook in alledaagse eenvoudige toepassingen warden gevonden. Dit zijn bijvoorbeeld de checklisten, 

matrices, stroornschema's, etc. Hierna zal een voorbeeld warden gegeven van een DSS. Een overzicht 

van de verschillende soorten DSS en voorbeelden ervan zijn opgenornen in bijlage C1. 

Voor het beleggen in aandelen is er een prototype expertsysteem ontwikkeld: "Intelligent Portfolio 

Management System" (Chan et al, 2002). Dit systeem houdt zich bezig met asset allocatie en 

aandelenselectie, processen bij het beleggen dat net als het bepalen van de geschiktheid van 

bedrijfsruimten als een semi-gestructureerd probleem kan warden gezien. Doordat deze activiteiten in 

een DSS zijn ge'implementeerd is het mogelijk een grate hoeveelheid financiele data te evalueren. Dit 

DSS maakt gebruik van algoritmes om de optimale portefeuille samenstelling te genereren voor 

verschillende gebruikers/beleggers. Middels een aandelenbeoordelingssysteem warden geschikte of 

interessante aandelen eruit geselecteerd. Hierbij wordt gekeken naar verschillende financiele ratio's. 

Resultaat is een optimalisering van de allocatie van de portefeuille. Uit experimenten blijkt dat het 

systeem goed in staat is om de portefeuille samen te stellen met de hoogste verwachte rendementen 

gerelateerd aan de risicomijdendheid van de belegger. 

4.3 Eisen Decision Support System techniek 

Voordat een DSS wordt ontwikkeld moet eerst een keuze warden gemaakt welk type DSS als basis zal 

dienen. Er dient een match te warden gemaakt van het beslisprobleem en de potenties van alternatieve 

DSS-technieken. Bij het probleem om de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland als 

vastgoedbeleggingssector voor beleggers te evalueren is er sprake van het volgende: 

• Complexiteit: meerdere factoren warden in het proces tegen elkaar afgewogen; 

• Onzekerheid van de factoren: evaluaties berusten veelal niet geheel op zekerheden; 

• Data (kwalitatief en kwantitatief): verschillende soorten data warden gebruikt tijdens het proces; 

en 

• Kennis: om het beslissingsproces te doorlopen, wordt gebruik gemaakt van kennis om een 

probleem aan te pakken. In dit onderzoek is het probleem het bepalen van de geschiktheid van 

bedrijfsruimten. Hierbij dient rekening te warden gehouden met bovenstaande aspecten. 
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Eisen Decision Support System techniek: 
- Rekening kunnen houden met meerdere factoren; 
- Kennis; 
- Onzekerheid; en 
- Data (kwalitatief en kwantitatief). 

i Keuze uit verschillende DSS Knowledge Based Systems 
voldoet aan de eisen 

Decision Support Systems 
- Optimalisatietechnieken; 

Knowledge Based Systems: - Datamining; 
- Knowledge Based Systems; :: - Rekening kunnen houden met meerdere factoren; en 

- Neurale netwerken; - Kennis. 

- Etc. 

Figuur 4.1 - Keuze: Expertsystemen 

Een geschikt DSS type zijn de expertsystemen oftewel Knowledge Based Systems {KBS) omdat dit type 

kan omgaan met complexiteit en in staat is om kennis op te slaan {figuur 4.1 ). Het simuleert als het ware 

het beslissingsproces van een deskundige. 

Onder expertsystemen zijn nag verschillende technieken te onderscheiden. Een geschikte techniek voor 

het DSS is de Bayesian Belief Networks {BBN). Redenen hiervoor zijn onder andere dat de BBN in staat 

is de kans op een bepaalde situatie te beredeneren waarbij meerdere factoren kunnen warden 

geevalueerd. Verder kan de BBN oak rekening houden met onzekerheden en gebruik maken van 

kwalitatieve en kwantitatieve data {figuur 4.2). Als aanvulling kunnen oak de Decision Networks warden 

gebruikt. Deze uitbreiding bestaat uit de mogelijkheid om verschillende beslisopties tegen elkaar at te 

wegen. Hierbij kan bijvoorbeeld warden gedacht aan enerzijds wel en anderzijds niet opnemen van 

bedrijfsruimten in de portefeuille. Bij de DN kunnen deze beslisopties inzichtelijk warden gemaakt 

waardoor een het beste alternatief kan warden gekozen. 
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Eisen Decision Support System techniek: 
- Rekening kunnen houden met meerdere factoren; 
- Kennis; 
- Onzekerheid; en 
- Data (kwalitatief en kwantitatief). 

l Keuze uit verschillende DSS Knowledge Based Systems 
voldoet aan de eisen 

Decision Support Systems 
- Optimalisatietechnieken; 

Knowledge Based Systems: - Datamining; 
- Knowledge Based Systems; ;. - Rekening kunnen houden met meerdere factoren; en 

- Neurale netwerken; - Kennis. 

-Etc. 

i 
Keuze in de techniek binnen de Bayesian Belief Networks: 

Knowledge Based Systems - Onzekerheid; en 
- Data (kwalitatief en kwantitatief). 

~ 
Decision Networks: 
- Uitbreiding Bayesian Belief Networks: 

Evaluatie beslisopties 

Figuur 4.2 - Keuze techniek: BBN & DN 

4.4 Bayesian Belief Networks & Decision Networks 

Nu bekend is welke technieken zullen warden toegepast, zullen de theorieen ervan kart warden 

besproken en warden toegelicht middels een voorbeeld. Gedetailleerde informatie over deze technieken 

zijn opgenomen in bijlage C2. Voor gedetailleerde informatie over deze technieken wordt verwezen naar 

de literatuur (Arentze & Borgers, 2005). 

4.4. 1 Bayesian Belief Networks 

BBN is een systeem dat de complexiteit van een probleem nader ontleedt dan alleen de gestructureerde 

onderdelen. Zoals eerder is vermeld, kan er met BBN warden gekeken naar semi-gestructureerde 

problemen. 

Een BBN wordt weergegeven in een netwerk met causale verbanden tussen variabelen. Met behulp van 

BBN kunnen stappen in redeneringsprocessen warden weergegeven. Middels de BBN zal de fundering 

van het systeem warden gelegd. In het proces warden bepaalde (onzekere} situaties aangenomen. BBN 

staat het toe om op basis van onzekerheden in situaties verder te gaan met het redeneringsproces. Dit is 

mogelijk omdat BBN berust op probabiliteit, die middels te varieren parameters in tabellen (Conditional 

Probability Tables} kan warden doorberekend in de afhankelijke variabelen (child nodes}. Zo wordt er per 

theoretisch mogelijke situatie op basis van de onafhankelijke variabelen (parent nodes} een 

kansverdeling gegeven op de consequenties ervan op de afhankelijke variabele (child node}. In de 

toepassing kan er bijvoorbeeld warden gedacht aan onzekerheden op het gebied van toekomstige 

ontwikkelingen die in het netwerk als variabele zijn weergegeven. 
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Ter illustratie van een BBN zal een voorbeeld warden besproken waarin de aantrekkelijkheid van een 

reis wordt bepaald op basis van het reisgemak en de reistijd. In figuur 4.3 is het netwerk ervan te zien. 

Aangenomen wordt dat het reisgemak wordt uitgedrukt in gemakkelijk (3), gemiddeld (2) en 

ongemakkelijk (1 ). De reistijd wordt uitgedrukt in kart (3), gemiddeld (2) en lang (1 ). De aantrekkelijkheid 

van de reis wordt uitgedrukt in aantrekkelijk, gemiddeld en onaantrekkelijk. In tabel 4.1 is de 

bijbehorende fictieve CPT weergegeven. In de bovenste helft zijn de mogelijke combinaties van 

reisgemak en reistijd weergegeven. In de onderste helft staan de kansverdelingen van de mate van 

aantrekkelijkheid. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat bij een aantrekkelijk reisgemak en korte reistijd er 95% 

kans is op een aantrekkelijke reis, 5% op een gemiddeld aantrekkelijke reis en 0% op een 

onaantrekkelijke reis. 

Reisgemak Reistijd 

Aantrekkelijkheid reis 

Figuur 4.3 - Voorbeeld BBN aantrekkelijkheid reis 

Reisgemak 3 3 3 2 2 2 1 1 
Reisti"d 3 2 1 3 2 1 3 2 

Aantrekkelijk 95% 75% 30% 30% 10% 5% 5% 0% 0% 
Gemiddeld 5% 20% 60% 60% 70% 60% 60% 50% 25% 
Onaantrekkeli"k 0% 5% 10% 10% 25% 35% 35% 50% 75% 

Tabel 4.1 - Voorbeeld CPT aantrekkelijk reis 

4.4.2 Decision Networks 

Decision Networks (DN), ook wel bekend onder de term Influence Diagrams zijn een voortbouwing op de 

BBN. De BBN geeft niet aan of het aantrekkelijk is om een bepaalde beslissing te nemen. Aanvullingen 

bestaan uit de mogelijkheden om verschillende scenario's te evalueren door beslisopties en 

waarderingen van de resultaten middels nutsscores toe te voegen in het netwerk. 

Als uitbreiding op het voorbeeld van de BBN is in figuur 4.4 de DN weergegeven voor de evaluatie van 

de aantrekkelijkheid van een reis. Hierbij zijn er twee beslisopties, namelijk de auto en de trein. Deze 

opties zijn opgenomen in de beslisknoop oftewel decision node. Met de decision node in het voorbeeld 

zijn er twee beslisopties te vergelijken. Bij de auto is er bijvoorbeeld sprake van een gemakkelijk 

reisgemak met een gemiddelde reistijd. Bij de trein is er sprake van een ongemakkelijk reisgemak en een 

lange reistijd. Uit de CPT (tabel 4.1) is vervolgens de aantrekkelijkheid van beide reizen af te leiden. De 

DN kan beide reizen evalueren en er een nutsscore aan toekennen. In het voorbeeld betekent een 

hogere nut een hogere aantrekkelijkheid. De scores zijn opgenomen in de Conditional Utility Table 
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(CUT). De CUT van het voorbeeld is in tabel 4.2 opgenomen. Middels terugredeneren op basis van de 

verwachte aantrekkelijkheid kunnen de scores per vervoermiddel worden berekend. Uit het voorbeeld 

blijkt dat de auto (75% * 100 + 20% * 50 + 5% * 0 = 85) aantrekkelijker is dan de trein (0% * 100 + 25% * 

50 + 75% * 0 = 12,5). 

Aantrekkelljkheid reis Nutsscore 
Beslisknoop/decision node Aantrekkelijk 100 

Gemiddeld 50 
Onaantrekkeliik 0 

Tabel 4.2 - Voorbeeld CUT aantrekkelijkheid reis 
Reisgemak Reislijd 

Aantrekkelijkheid reis 

Nut Nutsknoop/utility node 

Figuur 4.4 - Voorbeeld DN aantrekkelijkheid reis 

4.4.3 Toepassing 

Bij ON dient er rekening mee te worden gehouden dat er veel informatie dient te worden verzameld voor 

de operationalisatie van het model. CPT's dienen namelijk te worden ingevuld. Bij een CPT van een 

childe node met veel onafhankelijke variabelen is er sprake een groot aantal theoretisch mogelijke 

situaties. Dit leidt tot een grotere en complexere CPT wat een grotere hoeveelheid benodigde informatie 

of kennis van experts impliceert. In figuur C2.3 in bijlage C2 is een CPT opgenomen van een afhankelijke 

variabele met twee onafhankelijke variabelen. 

De vergaring van deze kennis kan worden verkregen door experts te interviewen en alle mogelijke 

scenario's voor te leggen waarbij de kansverdeling voor de mogelijke consequenties wordt gevraagd. Bij 

een groot model met meerdere afhankelijke variabelen waarvoor elk een CPT wordt ingevuld, is het 

praktisch niet haalbaar om bij elke expert alle mogelijke scenario's in beeld te brengen middels 

kansverdelingen. Het kost enerzijds veel tijd en anderzijds zal de kwaliteit van de antwoorden van de 

expert naar verwachting van een lagere kwaliteit zijn doordat er veel in een keer wordt gevraagd. 

Een oplossing om de CPT-invulling te vereenvoudigen is het toepassen van een andere DSS-techniek 

om lineaire combinaties van variabelen te construeren. Door het gebruik van technieken als de Multi 

Criteria Analysis en een uitbreiding erop in de vorm van de Analytical Hierarchy Process is het mogelijk 

om op basis van wegingsfactoren deze combinaties te construeren. 
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4.5 Multi Criteria Analysis & Analytical Hierarchy Process 

Het Analytical Hierarchy Process (AHP) is een techniek dat is gebaseerd op de Multi Criteria Analysis 

(MCA). Voor een eenvoudiger begrip zal eerst de MCA warden toegelicht. Daarna komt de AHP aan 

bod. Voor gedetailleerde informatie over deze technieken wordt verwezen naar de literatuur (Arentze & 

Borgers, 2005). 

4.5.1 Multi Criteria Analysis 

Met de MCA is het mogelijk om variabelen van verschillende ordes met elkaar in verband te brengen om 

een afweging te maken tussen verschillende alternatieven. Zo kan er bijvoorbeeld een beslissing warden 

genomen om of de trein of de auto te gebruiken voor de verplaatsing van plaats A naar B. In dit 

voorbeeld wordt aangenomen dat de keuze afhankelijk is van het gemak en de gemiddelde reistijd en 

met de MCA wordt geevalueerd. Deze twee variabelen kunnen niet op dezelfde manier warden gemeten. 

lo is de eerste subjectief en de andere objectief van aard. Middels de MCA kan er echter wel een 

afweging warden gemaakt tussen de twee vervoermiddelen op basis van gemak en reistijd. Elke 

variabele (parent node) kan warden gestandardiseerd en daarom vergelijkbaar warden gemaakt. Na 

standardisatie kunnen beide variabelen warden gebruikt om de aantrekkelijkheid van elk vervoermiddel 

(child node) te bepalen. Deze variabelen hebben namelijk dan dezelfde schaal en richting gekregen. 

Hierbij heeft iedere variabele een eigen wegingsfactor. Het voorbeeld is opgenomen in label 4.3. Hierbij 

is reisgemak uitgedrukt in de mate van flexibiliteit of onafhankelijk om te vertrekken op intervalniveau 

(gemakkelijk, gemiddeld en ongemakkelijk). Dit is eigenlijk een variabele op ordinaal niveau. Doordat 

ordinale variabelen niet op een eenvoudige manier kunnen warden gewogen, is hier gemakshalve 

aangenomen dat de schaal van intervalniveau is. Bij de auto is het gewoonlijk mogelijk om te vertrekken 

indien het gewenst is. Bij de trein moet er rekening met de dienstregeling warden gehouden. Vervolgens 

kan er bij de reistijd de absolute reistijd warden gebruikt in minuten. 

Vervoermiddel Reisaemak Reistiid 
Auto Gemakkelijk (3) 40 
Trein Ongemakkelijk (1) 30 

Tabel 4.3 - MCA vervoermiddel 

Deze gegevens kunnen dan warden gestandaardiseerd (label 4.4). Vervolgens kunnen ze warden 

vergeleken. Voor de standaardisatie bestaan meerdere methoden. Deze warden geselecteerd op basis 

van de aard van de gegevens. Meer informatie over de standaardisatietechnieken is opgenomen in 

bijlage C4. Bij reisgemak is er sprake van een intervalvariabele en bij reistijd een ratiovariabele. Beiden 

warden oak gestandaardiseerd volgens de methoden voor respectievelijk interval- en ratiovariabelen. De 

standaardisatie resulteert in de waarden in label 4.4. 
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Vervoermiddel Reisgemak Reistiid 
Auto (3 -1) I (3-1) = 1 30 / 40 = 0,75 
Trein (1-1)/(3-1)=0 30/30=1 

Tabel 4.4 - MCA vervoermiddel, gestandaardiseerd 

Na standaardisatie kunnen de scores gewogen warden opgeteld. Dit wordt ook wel een gewogen 

sommatie genoemd en kan warden beschouwd als een lineaire combinatie van variabelen. Voor de 

toepassing ervan zijn echter wel wegingsfactoren nodig per variabele. Aangenomen wordt dat de reistijd 

drie keer zo belangrijk is dan het reisgemak. Het resultaat is dan dat het reizen met de auto theoretisch 

aantrekkelijker zou zijn (figuur 4.5). 

Vervoermiddel Reisaemak (0,25) Reistiid (0,75) 
Auto (3- 1) I (3- 1) = 1 30140 = 0,75 1*0,25 + 0,75 * 0,75 = 0,82 
Trein (1-1)1(3-1) = 0 30 / 30 = 1 0 * 0,25 + 1*0,75 = 0,75 

Tabel 4.5 - MCA vervoermiddel, evaluatie met wegingsscores 

4.5.2 Analytical Hierarchy Process 

De MCA staat als basis voor de AHP. Met de MCA kunnen verschillende variabelen vergelijkbaar warden 

gemaakt. Hiervoor zijn naast gegevens ook wegingsfactoren nodig van elke variabele. Deze 

wegingsfactoren zijn veelal van subjectieve aard en moeten daarom ook van experts warden verkregen. 

Een methode om deze gestructureerd te verkrijgen, is de AHP. Bij deze techniek is het mogelijk om de 

criteria paarsgewijs te vergelijken. Met deze set van paarsgewijze vergelijkingen is het mogelijk om voor 

elke variabele afzonderlijk een wegingsfactor te bepalen. 

Nadeel van deze techniek is dat er veel vergelijkingen moeten warden gemaakt als er veel criteria zijn. 

Aan de andere kant zijn hier veel voordelen te benoemen. Zo hoeven niet in een keer alle variabelen 

tegen elkaar warden afgewogen. De verschillende variabelen warden namelijk paarsgewijs vergeleken 

wat tot ten goede komt aan de eenvoudigheid. Dit is mogelijk doordat de variabelen hierarchisch warden 

geordend. 

4.6 Combinatie Decision Networks & Analytical Hierarchy Process 

De AHP kan warden gebruikt als een aanvullende techniek op de MCA om wegingsfactoren te kunnen 

bepalen. De child nodes kunnen vervolgens hiermee warden afgeleid middels een wiskundige 

vergelijking als Y (Child node) = {31 * Variabele1 + pn * Variabele n. Dit principe wordt later toegelicht 

middels een voorbeeld. Bij de ON warden verschillende variabelen (parent nodes) met elkaar in verband 

gebracht middels de CPT's. Als resultaat wordt er een kansverdeling gegeven van de mogelijke 

uitkomsten per child node. 

Teruggaand op het doel van het onderzoek wordt er gekeken naar de geschiktheid van bedrijfsruimten 

voor specifieke institutionele beleggers. Het is denkbaar dat er intern in deze groep verschillende 
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wegingen voor variabelen warden gehanteerd die belangrijk zijn voor het bepalen van de geschiktheid 

van bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector. Beleggen is namelijk een gedrag waardoor 

verschillende visies rnogelijk zijn. Bij andere visies is het denkbaar dat er verschillende wegingscriteria 

warden gehanteerd. Wat betreft de technieken, is het mogelijk om per visie een AHP berekening te 

maken. Doordat er verschillende visies en resultaten zijn, kan vervolgens de DN warden gebruikt om van 

de verschillende AHP resultaten per child node de kansverdelingen af te leiden. Hiermee is het 

vervolgens mogelijk om de CPT's te construeren. 

De integratie van deze twee technieken zal middels een voorbeeld warden toegelicht. Stel dat er een 

beoordeling moet plaatsvinden van een vastgoedfonds waarin kan warden belegd. Dit gebeurt door drie 

analisten die in dienst zijn van een belegger. Het fonds heeft een manager die zijn of haar functie op een 

bepaald niveau uitvoert. Dit wordt de kwaliteit van de manager genoemd. Verder heeft het fonds een 

bepaald rendement geprognotiseerd bij de huidige portefeuille met een bepaalde leverage (% 

financiering met vreemd vermogen). De kwaliteit van de manager, het rendement en de leverage zijn in 

dit voorbeeld de enige variabelen die nodig zijn om de kwaliteit van het fonds te bepalen. 

Hierbij zijn alle analisten van mening dat de manager matige kwaliteiten heeft. Op een schaal van 0 tot 5 

krijgt de manager de score 2. Verder warden de overige twee variabelen beoordeeld op basis van het 

gehanteerde beleid van de belegger. Hieruit blijkt dat het rendement een score heeft van 4 en de 

leverage 1. Deze variabelen hebben ook een schaal van 0 tot 5. Aangenomen wordt dat 5 het meest 

positief is en dat alle variabelen op interval niveau zijn gemeten. In het beleid van de belegger kan echter 

niet warden aangegeven welke kwaliteit dit fonds heeft op basis van de drie variabelen. Hiervoor zijn de 

analisten aangenomen. Deze hanteren echter allemaal verschillende gewichten. Omdat er drie analisten 

zijn, is er in dit voorbeeld een set gewichten van drie respondenten. In tabel 4.6 is de uitwerking het 

bepalen van de kwaliteit van het fonds weergegeven. 

Ana list Weging Weging Weging Score berekend middels een gewogen sommatie 
kwaliteit rendement leverage (bereik = 0 - 5) 
manager 

A 0,2 0,6 0,2 0,2. 2 + 0,6. 4 + 0,2 • 1 = 3,0 
8 0,8 0, 1 0,1 0,8 * 2 + 0, 1 *4 + 0, 1 • 1 = 2, 1 
c 0,3 0,3 0,4 0,3 * 2 + 0,3 • 4 + 0,4 • 1 = 2,2 

Tabel 4.6 - Voorbeeld bepaling kwaliteit fonds door drie analisten met andere visies 

De scores kunnen als volgt warden ge'interpreteerd: 

• 0 t/m 1 - Zeer slecht 

• Hoger dan 1 en t/m 2 - Slecht 

• Hoger dan 2 en t/m 3 - Gemiddeld 

• Hoger dan 3 en t/m 4 - Goed 

• Hoger dan 4 en t/m 5 - Zeer goed 
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Uit de resultaten blijkt dat analist A het meest positief over het fonds en deze beoordeelt als gemiddeld. 

De overige twee analisten beoordelen het fonds als slecht. Hiermee is de CPT al in te vullen voor een 

fonds met een manager van niveau 2, rendement van niveau 4 en leverage van niveau 1. Door alle 

combinaties van manager, rendement en leverage uit te werken per analist, kan de CPT volledig warden 

geconstrueerd (tabel 4.7). In de CPT van tabel 4.7 staat alleen de kansverdeling op de fondskwaliteit van 

het uitgewerkte voorbeeld. 

Kenmerken 
Manager ... 2 ... 

fonds Rendement ... 4 ... 
Leverage ... 1 ... 

Zeergoed ... 0 ... 
Kwaliteit fonds Goed ... 0 ... 

Gemiddeld ... 1 (33%) ... 
Slecht ... 2 (67%) ... 
Zeerslecht ... 0 ... 

Tabel 4.7 -CPT voorbeeld 

Met de ge"illustreerde methode zijn alle CPT's van de afhankelijke variabelen (child nodes) te berekenen. 

Hiermee is tevens rekening gehouden met de onzekerheden die in de praktijk ook kunnen optreden. Dit 

kan bestaan uit de verschillende gewichten die warden gehanteerd voor de verschillende criteria. De 

combinatie van deze technieken volgens het voorbeeld zal warden toegepast voor de ontwikkeling van 

het DSS. Hierbij dient er rekening te warden gehouden dat deze techniek de werkelijkheid van de 

evaluatie van een beslissing vereenvoudigt doordat er slechts relaties tussen variabelen warden 

vergeleken. 

4.7 Framework Decision Support System 

Nu de technieken zijn besproken, zullen de benodigde onderdelen voor een DSS aan bod komen. Elk 

DSS heeft een generiek framework bestaande uit drie onderdelen, te weten: de database component, 

modelcomponent en het user interface. 

De database component is het onderdeel waarin de gegevens kunnen warden opgeslagen. Het wordt als 

het ware gevoed door input van buiten het DSS. Verder kan deze warden gezien als een instrument om 

data te verzamelen. De modelcomponent zal vervolgens de gegevens verwerken die zijn opgenomen in 

het databasecomponent. Bij deze verwerking zal nieuwe informatie ofwel het resultaat van het DSS 

warden verkregen. In het onderzoek betreft de vraag hoe geschikt bedrijfsruimten in Nederland als 

vastgoedbeleggingssector zijn voor een bepaalde belegger. Het antwoord betreft de mate van 

geschiktheid (figuur 4.5). Dit gebeurt tijdens de interactie met de gebruiker die als het ware een vraag 

stelt aan het DSS waarna het DSS een antwoord geeft. Tijdens deze interactie kan de gebruiker warden 

gevraagd om additionele informatie in te geven. De bediening van het DSS door de gebruiker is mogelijk 

door de user interface. 
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Dit framework zal in dit onderzoek warden ingevuld. Enerzijds zal het model warden gespecificeerd 

waarin verschillende factoren en verbanden zijn opgenomen. Dit model dient de afwegingen van het 

beslissingsproces te simuleren. Anderzijds wordt de benodigde input voor het model in de database 

vastgesteld. Met het user interface zal tijdens de ontwikkeling rekening warden gehouden. 

Om de componenten in te kunnen vullen, zal het beslissingsproces om de geschiktheid te bepalen 

bekend moeten zijn. Om dit te bepalen zullen in het vervolg twee essentiele onderdelen warden 

besproken. Deze betreffen aspecten met betrekking tot vastgoedbeleggingen en bedrijfsruimten. 

Vervolgens zal het DSS warden vormgegeven met de gekozen DSS-technieken. 

4.8 Conclusie 

Met DSS kunnen onder andere semi-gestructureerde beslisproblemen warden aangepakt. Het evalueren 

van op te nemen vastgoed wordt gezien als een dergelijk beslisprobleem. Complexiteit is hierbij 

aanwezig in de vorm van onzekerheid over de huidige en toekomstige situatie. Een reden hiervoor is dat 

niet alle informatie correct is die wordt gebruikt van de evaluatie van het beslisprobleem. Daarnaast 

wordt de onzekerheid oak naar voren gebracht door de Bij het beleggen in vastgoed spelen verschillende 

factoren en onzekerheden mee. Er is namelijk geen volledig efficiente markt. 

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat DSS mogelijk als oplossing kunnen warden gebruikt om de 

geschiktheid van bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector te bepalen. Er bestaan verschillende 
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DSS-technieken. Voordat een DSS kan warden ontwikkeld, dient eerst een keuze te warden gemaakt. 

Voor de keuze van de soort DSS dient de techniek aan enkele voorwaarden te voldoen. Zo moet het 

rekening kunnen houden met meerdere factoren, onzekerheid, data op kwalitatieve en kwantitatieve 

basis en kennis. Een match kan warden gevonden in de Bayesian Belief Networks (BBN) en als 

uitbreiding daarop de Decision Networks (DN). Beide zijn vormen van expertsystemen die voldoen aan 

de voorwaarden. De operationalisatie van de DN is echter complex. Als aanvulling om de DN te 

operationaliseren is daarom gekozen om een andere techniek toe te passen. Dit is de Analytical 

Hierarchy Process. Met deze techniek kunnen verschillende situaties gemakkelijk warden geconstrueerd 

middels lineaire combinaties. Door verschillende visies te integreren is het tevens mogelijk de 

onzekerheden of verschillen in visies in de praktijk mee te nemen in de DN. Het DN is dan in staat de 

beoordelingen van verschillende experts te representeren. 

Nu de technieken zijn gekozen, kan het DSS conceptueel warden ingevuld. De inpassing ervan in een 

DSS kan geschieden middels het framework (figuur 4.5). Hierover wordt in het volgende hoofdstuk meer 

verteld. 
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5 Concept van het Decision Support System 

In de voorgaande hoofdstukken is een beeld gegeven over vastgoedbeleggingen, bedrijfsruimten in 

Nederland en de expertsystemen. In dit hoofdstuk zal een opzet worden gegeven waarmee het DSS zal 

worden uitgewerkt. Eerst zal een concept worden beschreven naar aanleiding van de ingewonnen 

informatie bij de verkenning. Vervolgens zal dit concept concreter worden afgebakend voor het 

onderzoek. Met deze afbakening kan er gerichter een onderzoeksopzet worden gemaakt waarmee 

gegevens kunnen worden verzameld voor de ontwikkeling van het uiteindelijke DSS. 

5.1 Concept Decision Support System 

5. 1. 1 Eisen Decision Support System 

Voordat het DSS zal worden ontwikkeld, dienen eerst de voorwaarden worden vastgesteld waaraan het 

DSS moet voldoen. Dit heeft betrekking op het gebruik ervan. Het toepassingskader in relatie tot het 

DSS zal hier specifiek worden toegelicht. 

Het doel van het te ontwikkelen DSS is het bepalen van de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland 

als vastgoedbeleggingssector voor specifieke institutionele beleggers. Deze geschiktheid geeft aan in 

welke mate het voor een belegger interessant is om de bedrijfsruimtensector op te nemen in de 

portefeuille. Uit hoofdstuk 3 over bedrijfsruimten blijkt dat er op regionaal ook grote verschillen zijn in de 

geschiktheid van bedrijfsruimten. Daarom is ervoor gekozen om ook op regionaal niveau de geschiktheid 

te bepalen voor een specifieke belegger. Hieruit is af te leiden dat het DSS de mogelijkheid dient te 

bieden om de geschiktheid van bedrijfsruimten voor verschillende beleggers aan te geven. 

Tenslotte dient er nog expliciet te worden vermeld dat het DSS slechts een antwoord geeft op de 

geschiktheid van de bedrijfsruimtensector. Hierbij dient in gedachten te worden gehouden dat deze 

geschiktheid slechts een indicatie is van de geschiktheid van de sector en dat niet alle individuele 

bedrijfsruimtenobjecten per definitie dezelfde geschiktheid hebben als de sector. Deze 

objectgeschiktheid is namelijk nog afhankelijk van de specifieke factoren en de bijbehorende risico's per 

object. De kwaliteit van het individuele object bepaalt uiteindelijk of het geschikt is voor een belegger om 

in dat specifieke object te beleggen. Bij deze kenmerken kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan de 

bouwkundige staat van het object, de kredietwaardigheid van de huidige huurders, etc. 

5. 1. 2 Concept 

Voor de introductie van het concept zal er eerst warden gekeken naar de database component van het 

DSS. Hierin warden de gegevens opgeslagen die in de modelcomponent worden gebruikt om een 

"antwoord" te genereren voor de gebruiker. Uit de verkenning in de voorgaande hoofdstukken blijken er 

drie hoofdkenmerken/-factoren te zijn in het proces bij het bepalen van de geschiktheid van een 

vastgoedbeleggingssector over het algemeen. Dit zijn aspecten met betrekking tot: 
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• De belegger (H2}; 

• De bedrijfsruimtensector (H3}; en 

• De externe ontwikkelingen (H2 en H3}. 

De laatste twee aspecten betreffen op welke manier de bedrijfsruimtensector als 

vastgoedbeleggingssector kan warden beoordeeld. Dit was reeds weergegeven in het conceptueel 

model in figuur 3.10. Het eerste aspect, namelijk de belegger, maakt deze beoordeling. Op basis haar 

eigen kenmerken, kunnen oordelen over de geschiktheid van bedrijfsruimten als 

vastgoedbeleggingssector verschillen. 

5.2 Conceptueel model onderzoek 

In dit onderdeel zullen de belangrijke factoren uiteen warden gezet in variabelen waarvan wordt verwacht 

dat deze een rol hebben in de bepaling van de geschiktheid. Als leidraad wordt het conceptuele model 

gebruikt in figuur 3.10. Dit leidt vervolgens tot het concept van het DSS in figuur 5.1 . 

User Interface 
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Input 
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5.3 Onderzoeksopzet 

Voor de ontwikkeling van het model is verschillende informatie nodig. Eerder is al gesproken over 

kenmerken van de belegger, bedrijfsruimten sector en externe ontwikkelingen waarmee een conceptueel 

model is ontwikkeld en verfijnd. Hiermee is de structuur van het DSS weergegeven in figuur 5.1. De 

belangrijke variabelen en verbanden van dit conceptueel model dienen nag te warden getoetst. Hiervoor 

warden experts benaderd. Hun visies geven een beeld van de belangrijke criteria die warden gebruikt om 

de bedrijfsruimtensector te beoordelen als vastgoedbeleggingssector. 

5.3. 1 Plan van aanpak 

lnformatie van experts is nodig om het model te ontwikkelen. Er zijn verschillende methoden om 

informatie te verzamelen. Zo kunnen er observaties of interviews warden gehouden. Het houden van 

observaties hebben in dit onderzoek naar verwachting geen toegevoegde waarde omdat het bepalen van 

de geschiktheid een proces is dat in de gedachten van experts plaatsvindt. Interviews daarentegen, 

kunnen warden toegepast om kennis te vergaren over het proces. 

Voor de ontwikkeling van het model zullen experts een keer warden ge"interviewd. Er wordt hier oak wel 

gesproken over een momentinterview. Met de verkregen informatie zal het conceptuele model warden 

getoetst en eventueel warden aangepast. Hiermee zal het uiteindelijke model warden ontwikkeld. Het 

interviewen heeft daarom twee doelen. Het eerste is om het conceptueel model in figuur 3.10 aan te 

vullen of aan te passen met indicatoren of variabelen door het inwinnen van nieuwe kennis. Het tweede 

doel is om de verbanden tussen de variabelen in beeld te brengen. Het interview zal gedeeltelijk 

gestructureerd plaatsvinden, omdat op deze wijze gemakkelijker gedetailleerder op onderwerpen kan 

warden ingegaan, die een respondent aangeeft waar eerder in het onderzoek geen rekening mee is 

gehouden. Een gestructureerde interview biedt hier namelijk minder mogelijkheden voor. 

Na de interviewronde zullen de resultaten van de interviews warden verwerkt volgens de verschillende 

technieken waarmee het DSS is opgebouwd. 

5.3.2 Populatie en steekproef 

Het model beoordeelt de geschiktheid van de bedrijfsruimten vanuit het beleggersperspectief waarbij er 

rekening wordt gehouden met de aspecten die van belang zijn voor gebruikers. Door de breedte van het 

model is er kennis nodig van beleggers die de sector beoordelen en experts die ervaring hebben met de 

gebruikers. Tot de laatste groep kunnen beheerders van bedrijfsruimten warden gerekend. Om het 

gehele spectrum van het model in beeld te brengen, zijn daarom verschillende soorten experts nodig. 

Voor dit onderzoek is er daarom gekozen voor een diversiteit aan experts die elk vanuit hun eigen 

perspectief een visie hebben op het model of een onderdeel ervan. 

De theoretische populatie voor het onderzoek bestaat uit experts die te maken hebben met vastgoed in 

Nederland. Operationeel wordt de populatie afgebakend tot de beleggers in vastgoed, 
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marktonderzoekers gericht op, ontwikkelaars en beheerders van bedrijfsruimten in Nederland. De 

beleggers hoeven niet gespecialiseerd te zijn in bedrijfsruimten. De drijfveren om er niet in te beleggen, 

kunnen namelijk ook interessant zijn omdat hiermee ook redenen worden aangedragen waarom er juist 

niet in bedrijfsruimten moet worden belegd. Voor de steekproef zullen selecties worden gemaakt in de 

genoemde groepen van de theoretische populatie. De steekproef is select gekozen in verband met de 

beschikbaarheid van de respondenten. De lijst van respondenten is opgenomen in bijlage D1 . 

De steekproef bestaat uit verschillende soorten respondenten: 

• Vastgoedbeleggers (8 respondenten); Deze groep bepaalt in de praktijk waarin wordt belegd. 

Met hun visie in kaart gebracht in het model kan de bedrijfsruimtensector over het algemeen 

worden beoordeeld. Deze respondentengroep kan bestaan uit beleggers die multisector of 

single sector beleggen. Beide soorten kunnen inzicht geven in waarom de bedrijfsruimtensector 

juist (niet) interessant is. Concreet kan er bij deze groep worden gedacht aan pensioenfondsen, 

vermogenbeheerders en vastgoedfondsen. Met deze groep wordt er met name gericht op het 

beleggingsklimaat; 

• De marktonderzoekers (5 respondenten); Deze groep verzamelt informatie over de markt. 

Beleggers kunnen mede op basis van hun analyses afwegingen maken bij het alloceren van 

kapitaal. In de praktijk kan deze groep ook intern in de organisatie van de beleggers zijn 

opgenomen. Met deze kennis wordt verwacht dat deze betrekking hebben op de aspecten met 

betrekking tot het beleggingsklimaat en de gebruikers; 

• Ontwikkelaars; Deze groep kan inzicht bieden over de kennis of voorzieningen voor de 

bedrijfsruimtensector die van belang zijn voor de gebruikers. Van de groep marktonderzoekers 

en beheerders wordt overlappende kennis verwacht met de ontwikkelaars. Het ontbreken van 

respondenten in deze groep is daarom niet van grote invloed op het model.; en 

• De beheerders (2 respondenten); Net als de ontwikkelaars heeft deze groep de kennis van de 

belangrijke aspecten met betrekking tot het gebruik. 

5.3.3 Het interview 

Na in beeld te hebben gebracht van wat het doel van de interviews is en wie de respondenten zijn, kan 

er een opzet worden gemaakt voor de interviews. ledere respondent krijgt voorafgaand het interview een 

inleidende tekst over het onderzoek (bijlage D2). Het conceptueel model is hierin opgenomen en in delen 

voorgelegd voor een gemakkelijker begrip van het onderwerp. Naar aanleiding van deze tekst zal het 

onderzoek nogmaals mondeling worden toegelicht. 

Na de toelichting begint het interview. Een vragenlijst voor beleggers of adviseurs op het gebied van het 

beleggen in bedrijfsruimten is opgenomen in bijlage D3. De vragen die aan de respondenten worden 

gesteld zijn door het gedeeltelijk gestructureerde karakter echter altijd verschillend. Afhankelijk van het 

type respondent zal de nadruk van het interview liggen bij verschillende vragen. Zo zal er bij een 
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belegger meer warden ingegaan op allocatie aspecten en bij een beheerder meer op aspecten die op 

objectniveau zijn terug te vinden, maar welke wel zijn te herleiden tot een algemeen beeld voor het 

sectomiveau. Hieronder zal het interviewproces en de bijbehorende vragen warden beschreven. 

Definitie bedrijfsruimten 

Eerst zal de respondent warden gevraagd wat hij of zij verstaat onder bedrijfsruimten met als doel om 

een gezamenlijk begrip te verkrijgen over bedrijfsruimten en het onderzoek. Hiermee kan ook een indruk 

warden verkregen van de bekendheid of de omgang van de verschillende respondenten met het begrip 

bedrijfsruimtensector. 

Be/eggen in vastgoed 

Vervolgens zal er warden gevraagd naar visies met betrekking tot het beleggen in vastgoed, 

bedrijfsruimten en de traditionele sectoren indien de respondent een belegger of marktonderzoeker is. 

Tijdens deze vragen kunnen redenen warden aangedragen waarom beleggers wel of niet beleggen in 

vastgoed, bedrijfsruimten en de traditionele sectoren. Het doel hiervan is om de belangrijke aspecten die 

meespelen bij het beleggen in vastgoed in beeld te brengen. Deze kunnen namelijk warden opgenomen 

in het model. De aspecten behoeven geen directe relatie te hebben met de bedrijfsruimtensector. 

Criteria bedrijfsruimten 

Daama komen de criteria voor het beleggen in bedrijfsruimten aan bod. Met de antwoorden hiervan kan 

het model warden aangepast of warden aangevuld. De aan bod gekomen criteria warden tijdens het 

interview bijgehouden en genoteerd op een apart blad (bijlage D4 ). Na het in beeld brengen van de 

belangrijkste criteria en deze hierarchisch te hebben geordend, zal de respondent warden gevraagd 

paarsgewijs deze criteria te beoordelen. Dit betreft een onderdeel van de AHP-techniek. Hiermee kunnen 

de CPT's van de DN namelijk warden gegenereerd. Na uitleg van het invullen van de paarsgewijze 

vergelijkingen, zal de respondent deze invullen. Als laatste onderdeel wordt de respondent gevraagd of 

er nog opmerkingen of vragen zijn over het onderzoek die nog niet waren behandeld en wellicht van 

belang kunnen zijn. 

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het toepassingskader van het DSS gegeven. Het DSS geeft namelijk aan hoe geschikt 

de bedrijfsruimtensector in Nederland is voor een belegger. Hierbij is rekening gehouden met de 

belangen van de belegger waarbij tevens ook wordt gekeken naar de gebruikscriteria van 

bedrijfsruimten. Naar aanleiding hiervan is er een conceptueel model ontwikkeld van het DSS, welke 

bestaat uit drie hoofdfactoren, te weten: de kenmerken van de beleggers, bedrijfsruimten en externe 

ontwikkelingen (figuur 5.1 ). 

Een conceptueel model is ontwikkeld op basis van de drie hoofdfactoren waarbij tevens de belangen van 

de belegger en de gebruiker in beschouwing zijn genomen (figuur 5.1 ). Hieruit blijkt dat de rente, 
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BAR/koopprijs en de kwaliteit van het huurcontract van de sector de belangrijkste factoren zijn om de 

geschiktheid van bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector te bepalen. Door het brede 

aandachtsgebied van het model zijn er meerdere typen experts nodig om het model verder te 

ontwikkelen aangezien niet elk type expert bekend is met het gehele werkveld van het model. Voor deze 

interviews zijn er respondenten gekozen die werkzaam zijn als belegger, marktonderzoeker of 

beheerder. 

Het conceptuele model is echter nag niet definitief. Om het model aan te passen aan nieuwe informatie, 

die niet eerder naar voren is gekomen tijdens het onderzoek, warden de interviews deels gestructureerd 

gehouden. Tijdens de interviews warden de respondenten gevraagd wat zij verstaan onder 

bedrijfsruimten. Verder wordt, voor wie van toepassing, naar de visie gevraagd met betrekking tot het 

beleggen in vastgoed over het algemeen, in bedrijfsruimten en in de traditionele 

vastgoedbeleggingssectoren. 

Daama zullen er vragen warden gesteld met betrekking tot de belangrijke criteria bij het beleggen in 

bedrijfsruimten. Bij deze vraag wordt er oak ingegaan op de aspecten van bedrijfsruimten die voor 

gebruikers van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld aspecten als de bereikbaarheid van de regio en de 

economische ontwikkelingen ervan. Hierbij warden de gegevens zo verzameld zodat deze bruikbaar zijn 

voor de AHP-analyse om CPT's te genereren voor de DN. De concrete verwerking van de resultaten van 

de interviews zullen in het volgende hoofdstuk warden besproken. 
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6 Resultaten en modelontwikkeling 

Na de onderzoeksopzet en het houden van de interviews zullen nu de resultaten van de interviews 

warden beschreven. In dit deel zal er eerst warden ingegaan op de kanttekeningen die geplaatst moeten 

warden bij de evaluatie van de data en de steekproef. Vervolgens zal de verwerking en de input van de 

respondenten warden besproken waarmee het model wordt afgeleid. Dit model wordt daarna ontwikkeld 

om de geschiktheid van bedrijfsruimten te bepalen. 

6.1 Opmerkingen vooraf 

Alvorens de verwerking en de resultaten van de interviews te beschrijven, zullen enkele punten aan bod 

komen, waarmee rekening moet warden gehouden bij de interpretatie van de resultaten. 

• Diversiteit type respondenten; Om het model zo breed mogelijk in beeld te brengen, zijn er 

respondenten met verschillende achtergronden. De combinatie van alle resultaten leidt tot het 

uiteindelijke model; 

• Klein aantal respondenten; Er is slechts een klein aantal respondenten per type. Hierin zijn ook 

verschillen denkbaar doordat bijna iedere respondent van een andere organisatie is en derhalve 

een andere visie kan hebben; 

• Interview is respondentspecifiek; Niet alle respondenten zijn dezelfde vragen gesteld tijdens het 

interview vanwege hun achtergrond; en 

• Gebruik van resultaten voor meerdere DSS-technieken; De interviews zijn zo gehouden dat de 

resultaten ervan bruikbaar zijn voor de AHP en ON. 

6.2 Preparatie 

De gegevens uit het interview zullen in dit hoofdstuk aan bod komen. Doordat de interviews gedeeltelijk 

gestructureerd waren afgenomen, ligt de nadruk niet bij alle interviews op hetzelfde onderwerp. Na een 

evaluatie van alle interviews zal het model warden samengesteld. De gegevens die warden gebruikt voor 

de AHP zullen warden verwerkt in het softwareprogramma "ExpertChoice Pro 9.5.1 ". Dit programma is 

bestemd voor toepassingen met de AHP-techniek om van paarsgewijze vergelijkingen wegingsfactoren 

te berekenen en te evalueren. Wegingsfactoren zullen daarom hiermee warden berekend. 

Na het in beeld brengen van de verschillende wegingsfactoren zullen de CPT's van de ON warden 

geoperationaliseerd. 

6.3 Evaluatie respondenten 

Er is reeds gesproken over de diversiteit van de achtergronden van de respondenten die voorkomen in 

de steekproef voor het onderzoek. In totaal hebben 15 interviews plaatsgevonden waarvan er acht met 

beleggers, vijf met marktonderzoekers en twee met beheerders zijn gehouden. Er wordt aangenomen 

dat de kennis van de ontwikkelaars ook bekend is bij de marktonderzoekers en deels bij de beleggers. 
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Hierdoor heeft het ontbreken van deze groep geen grate gevolgen voor het onderzoek. Gezamenlijk 

wordt de gehele breedte van het model overlapt door deze mix. 

Bij de evaluatie van de respondenten zal alleen warden ingegaan op de respondenten uit de groep 

beleggers. Dit vanwege het onderzoek dat in de eerste plaats bestemd is voor beleggers waarbij ook de 

beleggerskenmerken een invloed kunnen hebben op de geschiktheid van alternatieve 

vastgoedbeleggingssectoren. 

6.3.1 Type be/egger 

Wat betreft financiering kunnen er twee vormen warden genoemd. Zo belegt een groep met eigen geld in 

vastgoed. Dit kan zowel direct als indirect vastgoed zijn. Hierbij kan er warden gedacht aan 

pensioenfondsen. Deze groep heeft als doel hun verplichtingen na te komen. Dit houdt onder andere in 

het uitbetalen van pensioenen. Om hun doel na te komen, hebben zij de mogelijkheid om hun kapitaal te 

beleggen. Dit doen zij door bijvoorbeeld in vastgoed te beleggen. Voor het indirecte vastgoed richten zij 

zich op de andere groep beleggers die bijvoorbeeld vastgoedfondsen in beheer hebben. 

Participatiemogelijkheden warden dan door deze groep aangeboden aan de pensioenfondsen. 

In het vervolg van het onderzoek zullen deze groepen warden aangeduid als vragers en aanbieders. 

Vragers zijn bijvoorbeeld de pensioenfondsen, die naar vastgoedproducten zoeken om er met hun eigen 

vermogen in beleggen. Aanbieders zijn de fondsen die vastgoedproducten in de vorm van indirect 

vastgoed aanbieden aan de vragers. 

6.3.2 Allocatie naar bedrijfsruimten 

Wat betreft de allocatie van kapitaal naar bedrijfsruimten, zijn er voor dit onderzoek te weinig 

respondenten om de invloed van deze allocatiepercentages op de geschiktheid van bedrijfsruimten als 

vastgoedbeleggingssectoren te onderzoeken. Wei kwam naar voren dat het reeds in de portefeuille 

hebben van bedrijfsruimten een invloed heeft op de beslissing om wel of geen (extra) bedrijfsruimten te 

acquireren. De afwezigheid van bedrijfsruimten kan duiden op de afwezigheid van kennis om 

bedrijfsruimten in de portefeuille te hebben. De afwezigheid van kennis kan te maken hebben met 

bijvoorbeeld de organisatiegrootte en het beleggingsbeleid. Voor een grotere organisatie zijn er namelijk 

meer mogelijkheden om personeelscapaciteit aan te trekken of te richten op bedrijfsruimten. Dit kan 

warden gezien als een drempel voor de belegger om in bedrijfsruimten te beleggen. Deze drempel geldt 

met name voor het beleggen in direct vastgoed. 
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6. 3. 3 Beleggerskenmerken 

Afgaande van de genoemde kenmerken van de vragers kan er voor het onderzoek warden gesteld dat er 

twee mogelijke kenmerken zijn die het profiel van de belegger bepalen: 

• Het type belegger: vrager of aanbieder; en 

• De aanwezigheid van bedrijfsruimten in de vastgoedportefeuille. 

Deze twee zullen in het vervolg warden gebruikt voor het model. Er zijn nog meer kenmerken die van 

belang zijn. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan het eigen beleggingsbeleid en strategieen. Om de 

complexiteit te verminderen zijn deze niet meegenomen. 

6.4 Resultaten interviews 

Tijdens de interviews met de verschillende groepen respondenten zijn er meerdere punten aan de orde 

gekomen. In dit deel zullen de resultaten globaal warden besproken. Hierna zal de modelontwikkeling 

aan de orde komen, gebaseerd op de resultaten van de interviews. 

Bij elk interview is er als eerste gevraagd wat voor beeld de respondent heeft bij bedrijfsruimten. Daarna 

is haar/hun visie gevraagd met betrekking tot het beleggen in vastgoed, bedrijfsruimten en andere 

vastgoedbeleggingssectoren. Vervolgens kwamen de criteria aan bod die van belang zijn bij het 

beleggen in de bedrijfsruimtensector. De resultaten van deze vragen zullen hierna kort warden 

weergegeven. 

6.4. 1 Definitie bedrijfsruimten 

Uit de interviews blijkt dat de definitie van bedrijfsruimten vooral is gebaseerd op de activiteiten van de 

bedrijfsruimten. De meeste respondenten hanteren als activiteiten distributie, opslag en lichte 

productiewerkzaamheden. Daarnaast wordt er ook vaak gekeken naar het aandeel kantooroppervlak in 

verhouding tot bedrijfsruimte oppervlak. Macht de laatste minder dan 50% zijn, dan is het geen 

bedrijfsruimte meer. In de definitie voor dit onderzoek wordt op dit vlak de marktwaarde genomen, wat 

wel inhoudt dat bij de verdeling van oppervlakte er minder kantoor aanwezig mag zijn doordat de prijs 

van kantoren hoger is dan bedrijfsruimten. In de praktijk blijkt dat bedrijfsruimten gemiddeld 15% 

kantooroppervlak hebben (Stec Groep, 2005). Hierdoor is het gebruik van de marktwaarde ook mogelijk. 

Geconcludeerd wordt dat, de eerder opgestelde definitie is voor dit onderzoek voldoende is en zal 

warden aangehouden. Meer over de definitie van de bedrijfsruimten is te vinden in bijlage E1. 

6.4.2 A/locatie vastgoed 

De respondenten zijn gevraagd naar hun visie met betrekking tot het beleggen in vastgoed. De volgende 

standpunten zijn naar voren gebracht. Vastgoed: 

• Heeft zich bewezen als een stabiele en volwassen beleggingscategorie; 

• Heeft een inflatiedekkend vermogen; 

• Heeft een diversificatiepotentieel; en 
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• Is redelijk prognotiseerbaar op korte termijn. 

Deze aspecten hebben beleggers gebruikt in hun ALM-studie voor de allocatie naar vastgoed. Dit 

allocatieproces is in principe alleen van toepassing op de vragersgroep. Bij de aanbiedersgroep werd 

namelijk aangegeven dat deze in vastgoed beleggen omdat er vraag is vanuit de markt. Door vastgoed 

aan te bieden, kunnen zij hierop inspelen. Hieruit kan reeds voorzichtig warden gesteld dat er bij vragers 

en aanbieders andere criteria van belang zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen. 

6.4.3 Allocatie bedrijfsruimten 

Over het algerneen is tijdens de interviews aangegeven dat er voor het klimaat om in bedrijfsruimten te 

beleggen goede vooruitzichten warden verwacht. Dit heeft onder andere te maken met het 

diversificatiepotentieel en de kansen de sector biedt doordat deze in Nederland nog niet traditioneel is. 

Daamaast is de verwachting dat er steeds meer vraag komt om bedrijfsruimten te huren. Een reden 

hiervoor is het stabiele fundament van de locatie Nederland als distributieland. Meer argumenten om 

meer in bedrijfsruimten te beleggen is opgenomen in bijlage E2. 

6.4.4 Allocatie traditionele vastgoedbeleggingssectoren 

Afhankelijk van meerdere factoren zoals het beleid en de huidige portefeuille zullen beleggers voor de 

geschiktheid van traditionele vastgoedbeleggingssector elk een eigen visie hebben. Beschouwd voor 

vastgoed over het algemeen zal de allocatie naar deze beleggingscategorie gezien de historische 

ontwikkelingen en het toegenomen kapitaal naar vastgoed niet verminderen. 

6.4.5 Beleggingscriteria 

Diverse aspecten zijn genoemd die van belang zijn om de bedrijfsruimtensector te beoordelen. Een 

overzicht van de meest door de respondenten genoemde criteria om bedrijfsruimten als altematieve 

vastgoedbeleggingssectoren te beoordelen, is opgenomen in bijlage E3. Niet alle aspecten zijn echter 

even belangrijk voor het onderzoek. In het volgende deel zal hier een selectie van warden gemaakt voor 

de ontwikkeling van het model. 

Voor het beoordelen van een vastgoedbeleggingssector zullen beleggers eerst de aspecten bekijken met 

betrekking tot het beleggingsklimaat. Hierbij wordt bijvoorbeeld de transparantie, de huurcontracten, de 

voorraad en de exteme ontwikkelingen over het algemeen ge~valueerd. Verder zijn belangrijke criteria 

voor het succes van een vastgoedbeleggingssector volgens de respondenten te vinden in het 

vastgoedobject zelf. Hier speelt met name de wederverhuurbaarheid een grate rol. Eerder in dit 

onderzoek reeds is aangegeven dat alleen de courante objecten warden meegenornen met de 

activiteiten distributie, opslag en lichte productie. Aangezien het in dit onderzoek gaat over de sector, zal 

dit aspect niet warden meegenomen. 
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Door de sectorafbakening speelt de locatie na de bedrijfsruimte zelf een grate rol voor de gebruikers. 

Belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van een locatie zijn de bereikbaarheid, de omgeving, de 

economische en demografische ontwikkelingen in de regio. 

6.5 Modelontwikkeling 

Eerst zal er warden ingegaan op de ontwikkeling van het model waarbij aandacht wordt besteed aan de 

belangrijke variabelen. Vervolgens zullen de wegingen van de variabelen en de operationalisatie 

plaatsvinden. 

6. 5. 1 Het model 

Voor de modelontwikkeling is als eerst een conceptueel model ontwikkeld (figuur 5.3). Na de interviews 

is dit model aangepast en aangevuld tot het uiteindelijke model (figuur 6.1 ). Het conceptueel model kan 

hierbij warden gezien als leidraad voor de interviews voor de ontwikkeling van het uiteindelijke model. In 

dit model is te zien dat met name de locatie verder is verfijnd. Dit is terug te vinden in de locatiekwaliteit, 

welke op haar beurt weer is onder te verdelen in verschillende subaspecten die van belang zijn om de 

locatie te kunnen beoordelen. Verder speelt ook de kwaliteit huurcontract een rol. Het uiteindelijke model 

geeft weer dat de geschiktheid van een altematieve vastgoedbeleggingssector kan warden bepaald aan 

de hand van de kwaliteit van de locatie en het huurcontract. Deze twee geven een indicatie voor de 

toekomstige kwaliteit. In relatie met de prijsverhouding van de sector en de rente kan de geschiktheid 

van een altematieve vastgoedbeleggingssector warden bepaald afhankelijk van enkele kenmerken van 

de belegger. Hierna zal het model stapsgewijs warden besproken. 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Groei BBP/BRP 

Voorraad 

Belegger: 
bedrijfsruimte in de 

portefeuille? 

Belegger: 
vrager/aanbieder 

Figuur 6.1 - Het model 

6.5.2 Ontwikkeling model 

BBP/BRP 

Economische ontwikkeling 

Geschiktheid 
opnamemoment 

Aanwezigheid andere Multimodale 
bedrijven bereikbaarheid 

Ligging Corridorligging 

Demografie 

Huurder Huurprijs 

BAR relatief 

Rentestand 

Bij de bepaling van de geschiktheid zal er rekening warden gehouden met het beleggingsklimaat waarbij 

oak deels naar de behoeften van de gebruikers wordt gekeken. Hierbij wordt er oak gelet op de input die 

de gebruiker van het model kan leveren door summier de kenmerken van de belegger in te stellen. Het 

model zal stapsgewijs warden besproken vanuit de geschiktheid. lndien deze kenmerken niet warden 

aangegeven, is het mogelijk om de kansverdeling voor alle beschikbare mogelijkheden even groat te 

laten. Op deze manier is oak een mate van onzekerheid ingebouwd. 

66 

C> 
c 
Q) 

.!lr::: 

.!lr::: 

~ 
c 
0 
Q) 

"'C 
0 
E 
c 
Q) 

c 
Q) .... cu 
~ 
::J 
(/) 
Q) 

~ 



--~~~ .... : ______ ~T____,U[_e_ 
Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

De geschiktheid van een a/tematieve vastgoedbe/eggingssector 

Of een alternatieve vastgoedbeleggingssector toegevoegde waarde heeft voor de vastgoedportefeuille 

hangt af van meerdere aspecten. De beslissing om deze op te nemen in de portefeuille kan afhankelijk 

zijn van de rentestand, het type belegger en de geschiktheid om op een bepaald moment de sector aan 

te kopen (figuur 6.2). 

Bel egger: 
vrager/aanbieder 

Geschikheid 
opnamemoment 

Rentestand 

Figuur 6.2 - Geschiktheid van een altematieve vastgoedbeleggingssector 

Als eerste dient de sector op het moment van de beoordeling een gunstige prijsverhouding te hebben. 

Een sector met goede toekomstvooruitzichten is niet per definitie interessant voor de portefeuille. lndien 

deze te duur is, zal deze ondanks de goede toekomstverwachtingen niet interessant zijn voor de 

portefeuille. lndien het te duur is, is er sprake van een lager te behalen rendement, waardoor er reden is 

om op zoek te gaan naar een andere sector. Dit is oak een reden dat alternatieve 

vastgoedbeleggingssectoren interessant zijn voor beleggers (JLL, 2005). 

Verder blijkt uit de interviews dat oak de rentestand een invloed kan hebben op de geschiktheid van een 

alternatieve vastgoedbeleggingssector. Dit geldt met name voor de vragers. De aanbieders zijn minder 

afhankelijk van de rente aangezien deze inspelen op de vraag vanuit de markt (tabel 6.1 ). In de huidige 

marktomstandigheden, waar veel kapitaal naar vastgoed is gealloceerd, zal de rente invloed over het 

algemeen niet zo heel groat zijn, maar het is er nag wel. In het model wordt aangenomen dat er bij een 

lagere rentestand een gunstiger beleggingsklimaat is. Bij een hogere rentestand zou vastgoed namelijk 

minder goed renderen dan bij een lagere rentestand (Lizieri et al, 1998). Hierdoor zal er over het 

algemeen meer warden belegd met als gevolg lagere aanvangsrendementen. Er zal vanzelf op zoek 

warden gegaan naar de kansen in de altematieve sectoren. Bij een hogere rentestand zal deze neiging 

minder groat zijn. 

lnvloed rente Bii beleaaertype: vrager Bii beleaaertype: aanbieder Algerneen 
Veel invloed 1 0 1 
Beetie invloed 2 3 5 
Geen invloed 2 2 4 

Tabet 6.1 - Frequentietabel invloed van rente 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Geschildheid opnamemoment in de portefeuilfe 

Alvorens de geschiktheid van de alternatieve vastgoedbeleggingssector wordt bepaald, wordt er eerst 

gekeken naar de aanwezigheid van de sector in de portefeuille, de prijsverhouding van de sector en de 

kwaliteit van de sector in de toekomst (figuur 6.3). 

Allereerst dient de sector in de toekomst een zekerheid te kunnen bieden voor de belegger. De vraag 

naar bedrijfsruimten kan hiervoor als indicator dienen. De toekomstige kwaliteit van de sector is daarom 

van belang. 

Naast de toekomstwaarde wordt ook de prijsverhouding in de markt in beschouwing genomen. Hierbij 

speelt allereerst de BAR rnee van de betreffende altematieve vastgoedbeleggingssector. Deze dient 

hoger te zijn dan de BAR van de traditionele vastgoedbeleggingssectoren aangezien het gaat om een 

alternatieve belegging. Verder speelt ook de contractuele prijsverhouding voor de sector een rol. Hierin 

zijn de BAR en de duur van het huurcontract van belang. Bij een langer huurcontract kan er bijvoorbeeld 

een lagere BAR gelden. Deze vergelijking zal relatief warden uitgevoerd voor de bedrijfsruimtensector 

met andere regio's of landen. Op deze manier kan de prijsverhouding van de bedrijfsruimtensector in 

Nederland contractueel gezien warden benaderd. 

Daarnaast speelt in deze fase nog mee of de belegger de vastgoedbeleggingssector al in de portefeuille 

heeft. lndien deze nog niet in bezit is, is een lagere geschiktheid denkbaar doordat er in de organisatie 

bijvoorbeeld nog niet voldoende kennis is van bedrijfsruimten. Er kan hier ook wel warden gesproken 

over een toetredingsdrempel. 

Belegger: 
bedrijfsruimte in de ----. 

portefeuille? 

Toekomstkwaliteit 

Geschiktheid 
opnamemoment 

Figuur 6.3 - Geschiktheid opnamemoment 

Toekomstkwaliteit 

Prijsverhouding contract 

Prijsverhouding BAR relatief 

De toekomstkwaliteit van de sector kan warden gezien als de fundamentele driver achter de 

beleggingsgeschiktheid. Deze kan warden benaderd door de kwaliteit van de locatie en de 

huurcontracten te evalueren (figuur 6.4). De kwaliteit van het representatieve huurcontract van de sector 

is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de huurders, de huurprijs en de duur van het contract. Deze 

kwaliteit is niet hetzelfde als de eerder genoemde prijsverhouding van het huurcontract. 
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Bedrijtsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Bij de evaluatie van de locatie warden met name aspecten geevalueerd die betrekking hebben op het 

gebruik van bedrijfsruimten. Dit kan warden gezien als een vraaggericht aspect in het model. 

Locatiekwaliteit 

Toekomstkwaliteit 

Figuur 6.4 - Toekomstkwaliteit 

Locatiekwaliteit 

Kredietwaardigheid 
huurder 

Huurprijs 

Duur huurcontract 

Voor de bepaling van de locatiekwaliteit dienen vier aspecten te warden geevalueerd. Deze hebben 

betrekking op de ligging, demografie, de voorraad van de sector en de economische ontwikkeling (figuur 

6.5. Aangenomen wordt dat deze vier factoren allen een bepaalde kwaliteit hebben waarmee de 

locatiekwaliteit kan warden benaderd. De ligging geeft namelijk een indicatie van de bereikbaarheid van 

de locatie, waar gebruikers veel waarde aan hechten (Nirov, 2006). De demografie geeft aan hoeveel 

personen aanwezig zijn in de regio. Dit kan als indicatie voor de grootte van het afzetgebied warden 

gebruikt. Afgaande van de grootte van de voorraad of aanbod kan een gebruiker eerder geneigd zijn te 

verhuizen. Schaarste aan bedrijfsruimten is bijvoorbeeld een kenmerk dat gunstig is voor een belegger 

die reeds objecten heeft in de betreffende regio (Peyton et al, 2005). Tenslotte is er nog de economische 

ontwikkeling. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de prestaties van bedrijfsruimten een hoge 

correlatie hebben met de economische ontwikkeling (ING Real Estate, 2005). Een hogere BBP heeft 

daarom de voorkeur. 

Ligging Demografie Voorraad Economische ontwikkeling 

Locatiekwaliteit 

Figuur 6.5 - Locatiekwaliteit 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Ligging 

Voor een indicatie van de kwaliteit van de ligging zal er een evaluatie warden gedaan op basis van drie 

variabelen, te weten: de aanwezigheid van andere bedrijven, de multimodale bereikbaarheid en of de 

regio op een (inter)nationale corridor ligt. 

Aanwezigheid andere 
bedrijven 

Figuur 6.6 - Ligging 

Demografie 

Multimodale 
bereikbaarheid 

Corridorligging 

Voor het afzetgebied van de klanten of van de bedrijfsruimtengebruikers zelf kan de demografische 

aspecten van een regio warden geevalueerd. Hierbij zal er warden gekeken naar de bevolkingsgrootte 

en de dichtheid van de regio. 

Bevolkingsgrootte Bevolkingsdichtheid 

Demografie 

Figuur 6. 7 - Demografie 

Voorraad 

Uit onderzoek is reeds gebleken dat de voorraad een belangrijke factor is met een hoge samenhang met 

de prestatie van de bedrijfsruimtensector (Peyton et al, 2005). De prestaties waren met name positief bij 

een hoge schaarste. De gegevens over de voorraad van bedrijfsruimten in Nederland is echter nag niet 

op een consistente wijze publiekelijk toegankelijk. Bij de voorraad kunnen er afwegingen warden 

gemaakt op onder andere het gebied van de schaarste, aanbod van en de vraag naar bedrijfsruimten. 

Ontwikkelings
mogeijkheden 

Figuur 6.8 - Voorraad 

Aanbod 

Voorraad 

Vraag 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Economische ontwikkeling 

Als indicator voor de economische ontwikkeling kan het Bruto Binnenlands Product warden gebruikt op 

nationaal niveau. Op regionaal niveau dient er te warden gekeken naar het Bruto Regionaal Product. 

BBP/BRP 

Economische ontwikkeling 

Figuur 6.9 - Economische ontwikkeling 

6.5.3 Operationalisatie model 

Na het visualiseren van het model zal het model nu verder warden ontwikkeld. Op basis van de 

interviews is het model gevormd. De wegingsfactoren zijn daaruit afgeleid. De operationalisatie van de 

meeste variabelen berust daarentegen op aannames. Met de wegingen zullen verschillende lineaire 

combinaties warden geconstrueerd per expert gebaseerd op de operationdalisatiemogelijkheden per 

variabele. Voor elke expert is een set gevormd. Hierbij wordt er aangenomen dat alle variabelen van het 

interval- of rationiveau zijn . Variabelen op deze niveaus kunnen narnelijk gewogen warden gesommeerd. 

Op basis van de verschillende resultaten per expert zullen de CPT's warden geconstrueerd. De 

wegingen en de operationalisatie van de variabelen zullen hieronder aan bod komen. 

De wegingen zijn weergegeven in figuur 6.10. Hierbij zullen de parent nodes per child node 

wegingstactoren krijgen. Doordat er in het onderzoek gebruik is gemaakt meerdere sets van wegingen 

die door de verschillende respondenten zijn aangegeven om de onzekerheid uit te drukken, is hierdoor 

niet overal een algemene wegingsfactor per node beschikbaar. Deze wegingsfactoren kunnen echter wel 

warden gemiddeld. Op deze manier zijn de wegingsfactoren van de parent nodes gezamenlijk per child 

node gesommeerd 1. 

Dit wordt echter niet altijd toegepast. Bij de variabelen die direct in de ON terugkomen, is per parent node 

een bandbreedte gegeven om de onzekerheid weer te geven. Bij de parent nodes, die zijn gerelateerd 

aan de belegger, warden echter geen wegingsfactoren gegeven. Deze nodes kunnen namelijk als 

interactievariabelen warden gezien. Bij het DSS is hiermee rekening gehouden bij de overige parent 

nodes. 

Een inhoudelijke toelichting zal net zoals de eerste toelichting van het model stapsgewijs en in dezelfde 

volgorde geschieden. 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Groei BBP/BRP 

Voorraad 

Belegger: 
bedrijfsruimte in de 

portefeuille? 

Belegger: 
vrager/aanbieder 

0,5 

0,238 

BBP/BRP 

0,5 

Economische ontwikkeling 

0,329 

Locatiekwaliteit 

0,45-0,75 

0,25 - 0,55 

0,4 - 0,5 

Figuur 6.10 - Wegingsfactoren model 

Aanwezigheid andere 
bedrijven 

0,370 

Ligging 

Bevolkingsgrootte 

0,5 

Demografie 

Huurder 

0,345 

Rentestand 

De geschiktheid van een altematieve vastgoedbeleggingssector 

Multimodale 
bereikbaameid 

Corridorligging 

Bevolkingsdichtheid 

Huurprijs 

Duur huurcontract 

BAR relatief 

Aangenomen wordt dat elke belegger afhankelijk van haar eigen beleid de rentestand zal evalueren als 

hoog, gemiddeld of laag. Aangezien aanbieders spelen op de vraag vanuit de markt, zal de rente invloed 

bij een gemiddelde en lage stand voor de aanbieders en vragers hetzelfde zijn. Alleen bij een hogere 

stand zullen de vragers negatiever zijn met betrekking tot het beleggen in altematieve 

vastgoedbeleggingssectoren. In bijlage E4 zijn de CPT en de berekening ervan opgenomen. 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Geschiktheid opnamemoment in de portefeuil/e 

Voor deze afhankelijke variabele zijn twee de toekomstkwaliteit en de prijsverhouding van de sector van 

belang. Deze wegen ongeveer even zwaar (figuur 6.10. De operationalisatie van de variabelen en de 

CPT zijn opgenomen in bijlage E5.1. 

Wat nog behoort tot de geschiktheid van het opnamemoment is de nadere bepaling van de 

prijsverhouding van de sector. Deze dient te warden geevalueerd op basis van de BAR en de 

prijsverhouding van het huurcontract. Meer over deze CPT is te vinden in bijlage E5.2. Bij de BAR wordt 

er op nationaal niveau een vergelijking gedaan van de bedrijfsruimtensector met de traditionele 

vastgoedbeleggingssectoren. 

Voor de bepaling van de prijsverhouding van het contract zullen de BAR en de duur van de 

huurcontracten van bedrijfsruimten in verschillende landen. Deze vergelijking zal op internationaal niveau 

warden bekeken voor alleen de prijsverhouding van de bedrijfsruimtensector. Dit is gedaan omdat deze 

variabele juist de prijsverhouding van de bedrijfsruimtensectorcontracten dient aan te geven in 

Nederland. In bijlage. In bijlage E5.3 is aangegeven hoe deze variabele tot stand komt. 

Toekomstkwaliteit 

Bij de toekomstkwaliteit spelen twee variabelen een belangrijke rol. Dit zijn de locatiekwaliteit en de 

kwaliteit van het huurcontract. Uit de interviews blijkt dat de locatie veelal belangrijker is (figuur 6.10). 

Seide variabelen warden uitgedrukt in een mate van geschiktheid. In bijlage E6.1 is de CPT constructie 

van deze variabele opgenomen. 

Voor de bepaling van de kwaliteit van de huurcontracten zullen drie variabelen in beschouwing warden 

genomen, te weten: de duur van het contract, de kredietwaardigheid van de huurders en de huurprijs. In 

figuur 6.10 is te zien dat de duur van het huurcontract en de kredietwaardigheid het meest belangrijk zijn. 

Dit kan warden verklaard doordat deze twee variabelen de zekerheid van het contract kunnen aangeven. 

Voor de operationalisatie van de kwaliteiten van het huurcontract van een bepaalde regio zal er bij de 

huurprijs en de duur van het contract relatief naar het gemiddelde van de regio warden verwezen. Bij het 

huurcontract wordt de voorkeur gegeven voor een langere duur. Bij de huurprijs zal er in verband met de 

risico aversheid warden gekeken naar de huurprijs. In bijlage E6.2 is meer te vinden over de kwaliteit van 

het huurcontract. 

Locatiekwaliteit 

De locatiekwaliteit wordt bepaald door de kenmerken van een locatie met betrekking tot de ligging, 

demografie, voorraad en economische ontwikkeling. Hoe tot deze variabelen kan warden gekomen, zal 

hiema stapsgewijs warden besproken. Een lijst van regio's is opgenomen in bijlage F1. Deze zullen 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

verder warden besproken bij de illustratie van het DSS. De totstandkoming van de operationalisatie van 

de locatiekwaliteit is te vinden in bijlage E7.1 . 

Ligging 

Uit onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid (multimodale bereikbaarheid en corridorligging samen) het 

meest belangrijk is voor de ligging. In bijlage E7.2 is meer te vinden over de ligging. 

Demografie 

Voor de demografie zal de bevolkingsgrootte en de bevolkingsdichtheid van een locatie nader warden 

geevalueerd. Deze wegen beiden even zwaar. 

Vooffaad 

Bij de voorraad kunnen verschillende variabelen warden betrokken. Uit onderzoek blijkt dat met name de 

schaarste een grate rol speelt (Peyton et al, 2005). Aangezien de informatie met betrekking tot de 

voorraad niet of niet voldoende bekend is bij een alternatieve vastgoedbeleggingssector kan deze 

momenteel niet warden uitgewerkt. 

Economische ontwikkeling 

Als indicator voor de economische ontwikkeling kan het Bruto Binnenlands Product warden gebruikt op 

nationaal niveau. Op regionaal niveau dient er te warden gekeken naar het Bruto Regionaal Product. 

6. 5. 4 Het nut 

Na het in beeld brengen van de werking van de modelcomponent zal er als laatste stap voor de 

realisering van het ON nutten warden toegekend aan de geschiktheid van de bedrijfsruimtensector. De 

stappen hiervoor leiden immers alleen tot een BBN. Aan de hand van de resultaten van de geschiktheid 

kan een nutsscore warden bepaald waardoor diverse scenario's kunnen met elkaar kunnen warden 

vergeleken. Met deze nutsscore is het eenvoudiger om de geschiktheid af te lezen. Bij de BBN wordt de 

geschiktheid namelijk via kansverdelingen aangegeven. Door deze kansverdelingen een bepaalde nut te 

geven, zullen eenvoudigere vergelijkbare resultaten warden verkregen. De Conditional Utility Table van 

de geschiktheid van bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector is opgenomen in tabel 6.2. 

Score 
0 
25 
50 
75 
100 

Tabet 6.2 - Conditional Utility Table geschiktheid bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

6.6 Gebruik 

Na de ontwikkeling van het model zal er terug warden gegaan naar de database en 

modelcomponent van het DSS. De modelcomponent is in paragraaf 6.5 beschreven. 

Voor de bepaling van de geschiktheid zal een gebruiker moeten aangeven wat voor type belegger 

het betreft en of de alternatieve vastgoedbeleggingssector reeds in de portefeuille is opgenomen. 

Daarnaast dient ook te warden aangegeven wat de rentestand is van op het moment van gebruik 

van het DSS. Ook de relatieve BAR van de sector dient te warden ingevoerd volgens de eerder 

besproken operationalisatie. De overige informatie zoals de demografische ontwikkelingen is reeds 

opgeslagen in de DSS. Deze informatie kan van tijd tot tijd warden bijgewerkt. In figuur 6.11 is het 

framework van het ontwikkelde DSS weergegeven. Hierin zijn naast de reguliere nodes ook de 

decision nodes en de utility node opgenomen. Bij de decision node "beleggen in NL" wordt een 

score gegeven met betrekking tot de geschiktheid om in Nederland in de bedrijfsruimtensector te 

beleggen onder de door de gebruiker ingegeven condities. 

User Interface 

Decision Support System 

Kenmerl<en 
bedrijfsruimten

sector 

Database 

Kenmerl<en 
exteme 

ontwikkelingen 

Antwoord 

Vraag/input 

Figuur 6.11 - Structuur DSS om de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland te bepalen 

Gebruiker 

Variabele info voor 
vraag/input 

Kenmerl<en 
beleggers 

Rentestand 

Prijsverhouding 
contract 
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Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

In figuur 6.12 is weergegeven hoe het DSS is gevisualiseerd in het program ma GeN le. Hierbij zijn 

de verschillende beslisopties weergegeven tezamen met de regio's. Bij de optie om te beleggen in 

Nederland behoeft geen aandacht te worden besteed aan de optie "niet beleggen". Dit omdat deze 

optie in principe niet wordt uitgewerkt. Het is immers alleen nodig om te bekijken hoe geschikt 

bedrijfsruimten zijn indien er wordt belegd. 

De algemene beleggingsgeschiktheid van Nederland voor bedrijfsruimten kan worden verkregen 

door een schatting van de kwaliteit van Nederland als locatie en de prijsverhouding van de sector in 

te geven in het DSS. Dit is gebeurd door Nederland te evalueren op basis van de verschillende 

beschikbare prominente bedrijfsruimtenregio's. Wat betreft de regio's, dient de geschiktheid van de 

bedrijfsruimtensector hiervan te worden afgelezen uit de resultaten. Uit het DSS volgt welke regio's 

het meest geschikt zijn om in te beleggen indien er in Nederland moet worden belegd. 
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6.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews beschreven en is het model ontwikkeld om de 

bedrijfsruimtensector in Nederland als vastgoedbeleggingssector te bepalen voor beleggers. Als eerste is 

de steekproef geevalueerd. Uit de steekproef van dit onderzoek blijkt dater twee belangrijke factoren zijn 

wat betreft de kenmerken van de belegger. De eerste betreft of een belegger belegt met haar eigen 

vermogen of met het vermogen van een derde persoon zoals een andere belegger. Onder de eerste 

groep vallen de pensioenfondsen. Onder de tweede groep vallen de fondsen, die juist beleggers 

aantrekken om voor de fondsen te kiezen. Deze worden respectievelijk vragers en aanbieders genoemd. 

Daamaast speelt voor een belegger mee of de alternatieve sector, die wordt geevalueerd, reeds in de 

portefeuille is opgenomen. lndien dit nog niet het geval is, kan dit als een drempel werken om toe te 

treden tot de sector. Er is immers nog geen of niet voldoende kennis aanwezig om deze sector in de 

portefeuille te beheren. Als kanttekening dient hierbij te worden geplaatst dat dit niet geldt voor fondsen 

waarin de altematieve vastgoedbeleggingssector is opgenomen. Deze worden namelijk reeds beheerd 

door de fondsen zelf. 

Uit de interviews blijkt ook dat de respondenten over het algemeen positief zijn met betrekking tot het 

beleggen in bedrijfsruimten. Dit kan komen doordat de respondenten bijna allemaal te maken hebben 

met vastgoed en bedrijfsruimten. Na het overzicht van verschillende argumenten van respondenten is 

een inventarisatie gemaakt van de criteria om in bedrijfsruimten en altematief vastgoed te beleggen. Met 

deze resultaten is een model ontwikkeld met de meest relevante factoren en variabelen (figuur 6.11 ). Uit 

het model blijkt dat de sector wordt benaderd vanuit het perspectief van een belegger, die tevens 

rekening houdt met de gebruiker. Dit model is opgebouwd middels twee DSS-technieken, te weten de 

DN en de AHP. De operationalisatie ervan is in dit hoofdstuk toegelicht. De gebruiker behoeft a Ileen het 

volgende aan te geven: 

• Type belegger (vrager of aanbieder); 

• Is de bedrijfsruimtensector reeds aanwezig is de portefeuille Oa of nee); 

• De rentestand (hoger, lager of gemiddeld); 

• De BAR van de sector relatief gezien ten op zichte van de traditionele sectoren; 

• De prijsverhouding van de sector zelf in Nederland; en 

• Eventueel de locatie (regio) waarin de gebruiker is ge'interesseerd. Deze laatste behoeft alleen 

te worden gekozen indien de gebruiker de scores van per variabele wil weten van een regio. De 

geschiktheid van een regio dient echter wel in relatieve zin worden ge'interpreteerd. Het geeft 

namelijk alleen aan hoe geschikt de regio's zijn om in te beleggen indien er in bedrijfsruimten in 

Nederland moet worden belegd. 

In het volgende hoofdstuk zal een illustratie worden gegeven over de werking van het model zelf. 

78 

O> 
c 
Q) 

.:::s::.. 

.:::s::.. 

~ c 
0 
Q) 

""O 
0 
E 
c 
Q) 

c 
Q) ... 
cu 

.:!:: 
:::J 
(/) 
Q) 

a:: 



Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

7 Ill ustratie 

Nu het DSS is ontwikkeld zal de werking ervan warden ge'illustreerd. Hierbij wordt tevens de 

databasecomponent gevuld en enkele regio's gekozen waarvan de geschiktheid van de 

bedrijfsruimtensector als vastgoedbeleggingssector te bepalen wordt bepaald. De geschiktheid van de 

bedrijfsruimtensector in Nederland als vastgoedbeleggingssector zal als eerste warden bepaald. 

Vervolgens zullen de regio's in Nederland warden geevalueerd. 

7.1 Regio's en database 

Voor de illustratie zullen de belangrijke kenmerken voor het DSS van alle provincies in Nederland in 

beeld warden gebracht. Voor de database component van het DSS dienen de kenmerken van de 

verschillende regio's in het model te warden opgenomen. Deze zijn opgenomen in de bijlagen van F. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van het CBS. De waarden van de database zullen warden 

ingevuld in de CPT's. Bij de regio's dient er wel in gedachten te warden gehouden dat sommige locaties 

door het gebrek van data hetzelfde warden beoordeeld als hun omgeving. Dit geldt met name voor 

Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en omgeving. 

7.2 De geschiktheid van bedrijfsruimten In Nederland 

Na de invulling van de databasecomponent kan de geschiktheid van de bedrijfsruimtensector in 

Nederland warden bepaald op basis van enkele aannames met betrekking tot de locatie Nederland. 

7. 2. 1 Locatiekwaliteit 

Aangenomen wordt dat Nederland een geschikte locatie is voor de gebruiker en dat er in de toekomst 

oak nag veel vraag is naar bedrijfsruimten in Nederland. Achterliggende redenen hiervoor zijn ender 

andere de goede locatie, bevolkingsdichtheid en het aantrekken van de economie. Met name de locatie 

heeft een belangrijke weging aangezien Nederland al van oorsprong een belangrijke rol speelt op 

distributiegebied wat oak bedrijfsruimtengebruikers aantrekt. Dit komt tevens naar voren als een 

gemiddelde weergave van de bundeling van de diverse regio's waaruit in het DSS kan warden 

geselecteerd. 

7.2.2 Contractkwaliteit 

Voor de contractkwaliteit van Nederland over het algemeen is aangenomen dat deze geschikt over het 

algemeen geschikt en aantrekkelijk is voor de belegger. Vanwege de regelgeving en andere controle 

instanties is aangenomen dat er relatief minder faillissementen warden aangevraagd dan in andere 

landen. Hierdoor zal de contractkwaliteit beter zijn dan gemiddeld. 

7.2.3 Prijsverhouding 

De prijsverhouding bestaat uit de relatieve vergelijking van de aanvangsrendementen van verschillende 

vastgoedbeleggingssectoren in Nederland en de prijsverhouding van de bedrijfsruimtensector op 
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internationaal niveau. In de praktijk blijkt dat de aanvangsrendementen van de bedrijfsruimtensector over 

het algemeen hoger is dan de traditionele sectoren. 

lnternationaal gezien heeft Nederland een gunstigere prijsverhouding voor de bedrijfsruimtensector. Dit 

komt met name door de lange contractsduur vergeleken met de andere Ian den (bijlage F4 ). 

7.2.4 Geschiktheid Nederland 

Vervolgens dienen nog de beleggerskenmerken en de rentestand te warden aangegeven in het DSS. 

Voor de illustratie zullen deze niet warden aangegeven. De rentestand is niet aangegeven omdat deze 

een subjectief gegeven is die door iedere belegger op een eigen manier wordt bekeken. Hierdoor wordt 

de geschiktheid van bedrijfsruimten bepaald voor een belegger over het algemeen tegen een nog niet 

nader bepaalde rentestand. Uit het DSS blijkt dat Nederland over het algemeen geschikt tot zeer 

geschikt is om in bedrijfsruimten te beleggen (figuur 7.1 ). Het DSS geeft namelijk een nutscore aan van 

78. 

lndien bedrijfsruimten een aanvangsrendement leveren ongeveer hetzelfde als de traditionele 

vastgoedbeleggingssectoren kan warden verwacht dat de geschiktheid lager wordt. Dit is tevens te zien 

in figuur 7.2 waarin het aanvangsrendement van de bedrijfsruimtensector is aangepast. In dit geval is de 

sector gemiddeld tot geschikt om in te beleggen. Dit is uitgedrukt met de score 66. 

In het geval van een ongunstige prijsverhouding is er een score van 45 (figuur 7.3). Dit betekent dat de 

sector over het algemeen minder geschikt tot geschikt is voor een belegger. 

Met bovenstaande voorbeelden waarbij verschillende condities warden aangenomen, is te zien dat de 

geschiktheid in het DSS afhankelijk is van die condities. Een lager aanvangsrendement en/of een minder 

gunstige prijsverhouding heeft een negatieve invloed op de geschiktheid van de 

vastgoedbeleggingssector. De overige invloeden warden in het volgende ge"illustreerd waarin de regio's 

aan bod komen. 
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7.3 De geschiktheid van bedrijfsruimten In de verschillende regio's 

Met de ON is het tevens mogelijk om diverse regio's te evalueren. Verdere aannames blijven gelijk ten 

opzichte van de evaluatie van Nederland. Alleen de contractkwaliteit is in de illustratie oak afhankelijk 

geworden van de regio's. Deze is niet meer van tevoren constant gezet. Nu is deze oak afhankelijk van 

de representativiteit van Nederland op basis regio's. In figuur 7.4 is te zien dat de nutscore van de 

geschiktheid van de bedrijfsruimtensector in Nederland 91 is, wat zich uit tot een geschikt tot zeer 

geschikte vastgoedbeleggingssector. Tevens is te zien dat Amsterdam en Schiphol de meest geschikte 

locaties zijn om in bedrijfsruimten te beleggen. Vervolgens zijn oak Noord-Brabant en Zuid-Holland 

interessant. 

In figuur 7.5 is te zien dat de geschiktheid stijgt indien de rentestand voor de betreffende belegger als 

laag kan warden beschouwd. Dit is te zien aan de geschiktheidscores van de verschillende regio's. Dit 

komt in overeenstemming met hetgeen wat eerder in het onderzoek is vermeld waarbij een lagere 

rentestand als een indicatie kan warden gezien voor een hogere prestatie van het vastgoed (Lizieri et al, 

1998). 

lndien de bedrijfsruimtensector reeds aanwezig is in de portefeuille is er oak sprake van een positieve 

invloed op de geschiktheid. Dit is te zien in figuur 7.6. Verder blijkt dat een vragende partij minder snel 

positief is over de geschiktheid van een vastgoedbeleggingssector (figuur 7. 7). 
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7 .4 Conclusie 

Na de ontwikkeling van het DSS is een toepassing ervan gegeven in dit hoofdstuk. Voor de illustratie is 

de database aangevuld. Hierin is informatie opgenomen van de verschillende regio's in Nederland. Bij 

deels arbitraire invulling van de database is, blijkt dat Nederland over het algemeen geschikt is om in 

bedrijfsruimten te beleggen. lndien er regio's moeten worden gekozen, kan er worden gesteld dater bij 

de regio's in de omgeving van Amsterdam, Zuid-Holland en Noord-Brabant het meest geschikt zijn voor 

een belegger. 

Bij het gebruik blijkt dat het DSS, welke in GeNle is ontwikkeld, eenvoudig is te gebruiken. Er behoeft 

namelijk slechts input te worden gegeven op enkele variabelen. 
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8 Conclusie, evaluatie en aanbevelingen 

8.1 Conclusie 

Na de illustratie van het ontwikkelde DSS zal hiema de conclusies warden gegeven van dit onderzoek. 

De probleemstelling van dit onderzoek is: 

Wat is de geschiktheid van bedrijfsruimten in Nederland als vastgoedbeleggingssector 

voor specifieke institutionele vastgoedbeleggers, hoe kan deze geschiktheid warden 

bepaald met behulp van een Decision Support System en hoe kan dit systeem warden 

ontwikkeld? 

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsruimtensector in Nederland over het algerneen geschikt of zeer 

geschikt is om in te beleggen (figuur 7.1). Deze sector is daarom zeker waard om te warden overwogen 

als vastgoedbeleggingssector. Redenen hiervoor zijn onder andere de gunstige locatie van Nederland 

voor de gebruikers van bedrijfsruimten, de gunstige prijsverhouding van de bedrijfsruimtensector in 

Nederland en de hog~ aanvangsrendementen. Bij een regionale evaluatie in Nederland blijkt dat met 

name de omgeving Amsterdam, Zuid-Holland en Noord-Brabant interessant zijn in Nederland om in 

bedrijfsruimten te beleggen (figuur 7.4 t/m 7.7). 

Tevens blijkt uit de toepassing dat het ontwikkelde DSS eenvoudig is te gebruiken. Door invoering van 

enkele variabelen is het namelijk mogelijk om in een keer de beschikbare regio's te vergelijken. Er kan 

warden geconcludeerd dat de bedrijfsruimtensector in Nederland geschikt is als 

vastgoedbeleggingssector. Daamaast kan er warden gesteld dat de toepassing van DSS interessant is 

om deze verder te introduceren in het vakgebied en het ontwikkelde prototype verder te ontwikkelen. Met 

DSS is het namelijk mogelijk om de belangrijke criteria in beeld te brengen en hun invloed op de 

geschiktheid te visualiseren. Dit kan tevens ondersteunend werken tijdens het beoordelen van het 

resultaat. 

8.2 Evaluatie proces 

Voor de bepaling van de geschiktheid van de bedrijfsruimten als vastgoedbeleggingssector voor 

beleggers is uitgegaan van een vereenvoudigde situatie die vervolgens is gemodelleerd middels 

verschillende DSS-technieken. Uit de verkenning blijkt dat de geschiktheid van een sector afhankelijk is 

van de belegger waarbij gelet wordt op de kenmerken van de vastgoedbeleggingssector zelf en de 

exteme ontwikkelingen. Met deze kenmerken is er een conceptueel model opgezet (figuur 5.4 ). Dit 

concept is middels interviews uitgewerkt tot het DSS in figuur 6.10. Deze DSS is ontwikkeld met de DN 

en AHP-technieken. Het resultaat laat zien dat bedrijfsruimten geschikt is als vastgoedbeleggingssector. 

Dit is gebaseerd op de gegevens die zijn verkregen uit het onderzoek. Er dient derhalve in gedachten te 

warden gehouden dat deze conclusie is gebaseerd op de aannarnes waarmee het DSS is ontwikkeld. 

Voor de evaluatie van het onderzoek zal er nag warden ingegaan op enkele aspecten. 
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Bedrijfsruimten 

De inhoudelijke opbouw van het model is afgeleid uit enerzijds literatuuronderzoek en de gehouden 

interviews. De literatuur over bedrijfsruimten is echter niet altijd even consistent wat betreft achtergrond. 

Door de verschillende rondgaande definities van bedrijfsruimten is het niet eenvoudig om alles 

vergelijkbaar op te nemen in het onderzoek. Oak uit de interviews blijkt dat er verschillende soorten 

bedrijfsruimten zijn, waarbij elke soort een eigen gebruiker heeft met eigen voorkeuren ten aanzien van 

de gebruiksaspecten. In het DSS is geen rekening gehouden met de verschillende soorten 

bedrijfsruimten omdat er niet voldoende gegevens zijn om verder op deze soorten in te gaan. De 

marktgegevens spreken immers met name over bedrijfsruimten over het algemeen. 

Interviews 

In verband met de breedte van het model zijn meerdere soorten respondenten ge'interviewd, bestaande 

uit beleggers, marktonderzoekers en beheerders. Deze hebben ieder een eigen visie over 

bedrijfsruimten. Bij deze respondenten zijn de interviews deels open gehouden, zodat er eventueel voor 

het onderzoek nieuwe informatie kan warden ingewonnen. Daarnaast is het op deze manier mogelijk om 

van het interview af te wijken en verder in te gaan op de nieuwe informatie. Om praktische redenen is er 

slechts Mn interviewronde gehouden. Het zou beter zijn om er twee te houden waarbij de eerste ronde 

dient om het model in beeld te brengen en de tweede om het model vervolgens te toetsen bij de 

respondenten. In deze laatste ronde kunnen oak de CPT's warden verzameld. 

Gebruikte technieken 

Voor de ontwikkeling van het ON is er oak gebruik gemaakt van de AHP. Uit de toepassing blijkt dat deze 

twee technieken zijn te combineren en de combinatie zeker is aan te raden indien er veel variabelen met 

elkaar dienen te warden gerelateerd. Deze combinatie zou in de toekomst wellicht oak voor andere 

toepassingen kunnen warden toegepast. Voordelen van deze combinatie zijn: 

• Met de AHP is het mogelijk om lineaire combinaties te berekenen om hiermee de afhankelijke 

variabelen te construeren. Dit is mogelijk voor elke expert. Deze experts hebben naar 

verwachting ieder een eigen visie, wat inhoudt dat er oak andere wegingsfactoren zijn. Bij de ON 

is het mogelijk om deze verschillende wegingen terug te laten komen in de CPT; en 

• Het is eenvoudiger en het neemt minder tijd in om wegingen te verzamelen van experts. 

Er zijn echter oak nadelen te benoemen: 

• Bij een dergelijke combinatie is aangenomen dat alle variabelen additief met elkaar kunnen 

warden gerelateerd; en 

• Het gebruik van ordinale variabelen kan de toepassing van de AHP complexer maken. Het is 

echter wel mogelijk om bepaalde ordinale variabelen te hanteren als intervalvariabelen. Hierbij 

wordt dan aangenomen dat de ordinale variabelen de kenmerken hebben als intervalvariabelen. 

Er dient dan wel voorzichtig met de resultaten te warden omgegaan. 
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Resultaat 

Het resultaat dient met enige voorzichtigheid te worden ge'interpreteerd in verband met het kleine aantal 

interviews en de beschikbaarheid van de data voor de invulling van het model. Niet van alle regio's zijn 

namelijk alle gegevens beschikbaar. Schattingen zijn op enkele aspecten gedaan zoals de kwaliteit van 

de voorraad in een regio. Daamaast zijn ook niet alle regio's even goed afgebakend door de 

onbeschikbaarheid van data die voor verschillende regiogroottes gelden. Hierdoor zijn niet alle gegevens 

te vergelijken. Verder speelt mee dat er voor een meer valide resultaat meer interviews dienen te worden 

gehouden. Dit was echter niet haalbaar gezien de context van het onderzoek. Mede hierdoor zijn er ook 

aannames gedaan om de situatie te vereenvoudigen om toch de belangrijke aspecten mee te kunnen 

nemen. 

8.3 Aanbevellngen 

Naar aanleiding van dit onderzoek kan er worden aanbevolen om in de toekomst dit onderzoek 

nogmaals te houden waarbij er meer respondenten met diverse achtergronden worden ge'interviewd. 

Deze interviews dienen wel in twee rondes te worden gehouden. De eerste dient om het huidige model 

up te daten en de tweede om gegevens te verzamelen voor de ontwikkeling van het nieuwe model. 

Hierdoor kunnen dezelfde interviews worden gehouden bij dezelfde soort respondenten. Dit komt ten 

goede aan de consistentie van de verkregen gegevens. De verwerking van de gegevens kan vervolgens 

ook beter worden verwerkt. Een ander voordeel is ook dat de externe validiteit groter is door het grotere 

aantal en diversiteit van respondenten die alien afhankelijk van de soort een zelfde interview hebben 

gekregen. 

De te houden interviews kunnen vervolgens ook geheel worden afgestemd op de DN-techniek. Bij het 

huidige model is namelijk ook de AHP betrokken omdat het hiermee eenvoudiger is om in een beperkte 

tijd wegingen te achterhalen van verschillende factoren. Deze zijn vervolgens wel te verwerken in de ON, 

maar dit is uiteraard niet de oorspronkelijke pure DN-toepassing om expert visies te modelleren. Uit het 

perspectief om de haalbaarheid te waarborgen is de AHP toch weer aan te bevelen bij de factoren waar 

het nodig is. Verder kunnen ook andere kwantitatieve modellen worden gebruikt om hetzelfde 

beslisprobleem te onderzoeken. Dit kan eventueel leiden tot een nieuwe integratie van technieken of een 

andere kijk op de situatie. 

Voordat het onderzoek nogmaals wordt gehouden, kan er ook aandacht worden besteed aan 

verschillende definities. Uit de praktijk blijkt namelijk dat ieder een eigen definitie handhaaft, die niet voor 

iedereen hetzelfde is. Voor de traditionele vastgoedbeleggingssectoren zijn reeds definities gepubliceerd. 

De alternatieve vastgoedbeleggingssectoren zijn hierin echter nog niet opgenomen. Op dit gebied is het 

ook mogelijk om de bedrijfsruimtensector verder onder te verdelen in verschillende subsectoren. Door 

aggregatie van de verschillende subsectoren tot een bedrijfsruimtensector kan vervolgens een beter 

beeld worden verkregen van de geschiktheid van de bedrijfsruimtensector over het algemeen. 

92 

c: 
Q) 
O> 
c: 
Q) 

> 
Q) 
.0 
c: 
ro ro 
c: 
Q) 

Q) 
:,j:j 
ro 
::J 
ro 
> 
Q) 

Q) 

(/) 
::J 
0 
c: 
0 

(.) 



__ ~~~ .... : ______ -=--TU--=---41[,______.=..e_ 
Bedrijfsruimten: Een Vastgoedbeleggingssector? 

Ook op intemationaal niveau kan het onderzoek worden herhaald. Er kan bijvoorbeeld vergelijkingen 

worden gemaakt voor geheel Europa. De landen of regio's in Europa kunnen vervolgens worden 

vergeleken zoals in dit onderzoek met de regio's in Nederland is gedaan. Hiervoor is echter veel 

vergelijkbare data nodig wat niet altijd beschikbaar is. Naarmate de professionalisering en transparantie 

van de bedrijfsruimtensector toeneemt, zal naar verwachting de beschikbaarheid toenemen. 

Bij herhaling van het onderzoek kan er ook worden gedacht aan de uitbreiding van het DSS door 

prognoses op te nemen van de vraag en het aanbod uitgezet in de tijd. Daamaast kan ook de rentestand 

hierbij mee worden genomen. Door deze in de tijd met elkaar te vergelijken in het DSS is het mogelijk om 

beter in te spelen op de geschiktheid van een sector. Bij het huidige DSS wordt namelijk alleen naar de 

geschiktheid op het huidige moment gekeken. lndien hieruit blijkt dat deze momenteel minder geschikt is, 

kan de belegger eerder beslissen deze sector niet op te nemen in de portefeuille. Door de uitbreiding met 

prognoses kan er bijvoorbeeld worden ontdekt dat ondanks de mindere geschiktheid op dit moment dit 

toch de gunstigste situatie is op een bepaald termijn. Hierdoor kan het juist weer wel interessant worden 

voor de belegger om deze sector op te nemen. Bij het huidige DSS zal deze kans eerder worden gemist. 

Bij het opnemen van prognoses dient er echter wel rekening mee te worden gehouden over hoe de 

prognoses worden gemaakt. 

Als uitbreiding van het DSS vanuit het perspectief om een alternatieve vastgoedbeleggingssector te 

analyseren, kunnen onderdelen van het voor dit onderzoek ontwikkelde DSS als basis worden gebruikt 

voor een DSS naar een andere alternatieve vastgoedbeleggingssector zoals parkeergarages en hotels. 

Hierbij behoeven in principe alleen een deel van de locatiekwaliteit worden aangepast dat momenteel 

sectorspecifiek is. De overige variabelen kunnen worden behouden en eventueel worden aangevuld. Bij 

aanvullingen kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan externe omstandigheden zoals de kans op 

wateroverlast of aardbevingen welke een invloed kunnen hebben op het gebruik van bedrijfsruimten. 

Tenslotte kan er ook worden aanbevolen dater meer data wordt verzameld over bedrijfsruimten. Het is 

een alternatieve vastgoedbeleggingssector, maar statistieken over de voorraad zijn niet beschikbaar. Op 

basis hiervan kan er worden gesteld dat er bronnen dienen te worden ontwikkeld die van de 

bedrijfsruimtensector en andere sectoren consistente en uniforme gegevens over de voorraad kan 

verstrekken. Hierbij kan er worden gedacht aan een organisatie als IPD of INREV. Deze laatste twee 

hebben echter alleen leden in hun bestand opgenomen. Een algemeen bestand heeft de voorkeur. 

Verder dienen de uitgangspunten van alle sectoren hetzelfde te zijn om de vergelijkbaarheid te 

vergroten. Een bedrijfsruimte dient dan bij iedereen hetzelfde te betekenen. Naarmate de 

professionalisatie van het beleggen in vastgoed bevordert, zullen dergelijke organisaties worden 

ontwikkeld. Beleggers kunnen bijvoorbeeld in een eerder stadium werken met een eigen database met 

de verschillende informatie. Later kan de verzameling van deze informatie door de beleggers worden 

uitbesteed aan een externe organisatie, waardoor beleggers zelf ook meer tijd hebben om zich te richten 

op het beleggingsproces wat de kwaliteit van de beleggingsportefeuille naar verwachting ten goede 
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komt. Er wordt derhalve gepleit voor een consistente informatiebron leidende tot een hogere 

professionalisatie en transparantie van de vastgoedbeleggingssector. Daamaast kan er hierbij oak 

warden gedacht over een eventuele samenwerkingsverband tussen nationale organisaties voor een 

bundeling van de informatie. Dit is tevens bevorderend voor de professionalisatie en transparantie 

aangezien hierdoor dezelfde informatie uniform en volgens dezelfde definities wordt gepubliceerd. Een 

ander punt dat bij een dergelijke situatie speelt, betreft de toegankelijkheid tot de informatie. Het is 

namelijk denkbaar dat de kleinere partijen minder informatie kunnen kopen. Dit fenomeen blijft altijd 

behouden en kan echter niet warden opgelost tenzij de informatiepublicerende organisatie non-profit 

wordt. 

Samengevat, betreffen de aanbevelingen het opnieuw en uitgebreider overdoen van het onderzoek op 

het interviewgebied en het verzamelen van verschillende soorten relevante informatie op basis van 

dezelfde definitie. Verwachting is dat hierdoor de kwaliteit van de beleggingsbeslissingen nag meer 

toeneemt. 
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Begrippenlijst 

Allocatie 

ALM 

Asset 

Asset Liability 

Matching/Modelling 

Alternatieve 

vastgoedbeleggingssector 

Een begrip waarmee de besteding wordt aangeduid van eerder voor die 

bestemming vrijgemaakt te beleggen financiele middelen (Keeris, 2001 ). 

Afkorting voor Asset Liability Modelling. 

Een Engelstalig begrip waarmee de specifiek bedoelde, dan wel een in het 

algemeen gehanteerde beleggingscategorie wordt aangeduid (Keeris). 

Het betreft een begrip waarmee het systematisch structureren wordt 

aangeduid van de (aangenomen) te !open financiele risico's, welke 

verbonden (kunnen) zijn aan de activa en passiva binnen de 

beleggingsportefeuille van de betreffende financiele instelling, teneinde het 

risicoprofiel, dan wel het daaraan gerelateerde doelmatige rendement voor 

die onderneming als geheel te kunnen bepalen (Keeris, 2001 ). 

Een vastgoedsector die geen traditionele vastgoedbeleggingssector is. 

BAR Zie brute aanvangsrendement. 

Bayesian Belief Networks Een expertsysteem-techniek waarmee semi-gestructureerde problemen 

met causate verbanden van een redeneringsproces kunnen warden 

weergegeven rekening houdende met onzekerheid. 

BBN 

Beleggen 

Belegger 

Afkorting voor Bayesian Belief Networks 

Het geven van een naar verwachting renderende bestemming in de vorm 

van het genereren van inkomsten en/of vermogensgroei, aan een 

beschikbare financieel vermogen met een gegeven of variabele omvang, 

voor een bepaalde, dan wel onbepaalde maar eindige periode, voorzover 

dit bestemmen niet het sparen van dat vermogen betreft of een 

rechtstreekse aanwending in de productie van een goed of levering van 

een dienst (Keeris, 2001) 

De benaming voor een rechtspersoon welke het beleggen tot de 
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Bedrijfsruimte 

kernactiviteiten van de onderneming rekent, dan wel - afhankelijk van de 

context een natuurlijke persoon die (een deel van de) vrij besteedbare 

financiele middelen belegt (Keeris, 2001) 

Een vastgoedobject dat juridisch in eigendom ongesplitst is met het 

kenmerk dat deze als hoofdfunctie hebben het bedrijfsmatige gebruik in de 

zin van ruimte bestemd voor: 

lichte productie (in de orde van assemblage activiteiten); 

opslag; en 

distributie. 

Daarnaast dienen deze functies minimaal 50% van de marktwaarde van 

het vastgoedobject te vertegenwoordigen en overeen te komen met de 

vooraf wettelijk bepaalde bestemming. 

Bruto aanvangsrendement Het beleggingsresultaat in het betreffende boekjaar van exploitatie van een 

vastgoedobject, dan wel -portefeuille, uitgedrukt als percentage van de 

bruto opbrengst uit deze exploitatie ten opzichte van de voor dat jaar 

aangenomen dan wel op taxatie(s) gebaseerde, gemiddelde (k.k.)

marktwaarde (Keeris, 2001 ). 

Child node 

Conditional Probability 

Table 

Courant(heid) 

CPT 

Decision Networks 

Afhankelijke variabele of factor 

Een tabel waarin parameters zijn opgenomen voor de causale verbanden 

van een BBN waarmee onzekerheden zijn weer te geven. 

De aanduiding voor het betreffende vastgoedobject en daarmee 

vergelijkbare vastgoedobjecten, als deel van een specifieke categorie 

vastgoed, gezien in de context van de positieve appreciatie van de koop

en/of huurmarkt hiervoor onder de gegeven conjunctuur (Keeris, 2001) 

Afkorting voor Conditional Probability Table 

Een uitbreiding op de BBN waarmee het mogelijk is om naast de 

verwachtingen van een bepaalde situatie ook diverse scenario's tegelijk 

kan vergelijken. 
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Decision Support Systems interactieve informatiesystemen die hulp bieden in de vorm van informatie, 

modellen en data manipulatiemogelijkheden om beslissingen te nemen in 

verschillende situaties (Alter, 2002) 

Direct rendement 

DN 

DSS 

Free float 

Gemengde 

vastgoedsector 

Index 

Een hulpinstrument voor het inzichtelijk(er) maken van de betreffende 

situatie ten behoeven van de besluitvorming (Keeris, 2001) 

Het rendement gedurende de beschouwde periode op basis van de 

feitelijke opbrengsten uit de exploitatie van een vastgoedobject dan wel -

portefeuille, uitgedrukt als percentage van de aangehouden marktwaarde 

prime de beschouwde periode, vermeerderd met het gemiddelde van de 

waarde van het (eventueel) gedurende die periode aanvullend 

ge'investeerde en/of gedesinvesteerde vermogen (Keeris, 2001) 

Afkorting voor Decision Networks 

Afkorting voor Decision Support Systems 

Een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip waarmee de 

hoeveelheid in omloop zijnde aandelen in een ondememing wordt 

aangeduid, welke vrij beschikkaar zijn voor de handel op de beurs (Keeris, 

2001) 

Een juridisch in eigendom ongesplitst vastgoedobject met meer dan 2 

functies waarbij deze functies geen meerderheid vertonen of 

vastgoedobject met meer dan 2 functies 

Een gestandaardiseerde grootheid op basis van gemeenschappelijke 

afspraken ten aanzien van een uniforme waarderingsmethodiek, 

gegevensverwerking, te hanteren definities en segmentaties en toe te 

passen controleregels, waarmee het gedrag van een bepaalde 

hoeveelheid gegevens wordt samengevat in een getal, uitgedrukt ten 

opzichte van een bepaald basisjaar (periode 0 of t=O), waarbij aan dat 

basisjaar 100 punten wordt toegekend, zodat uit de procentuele 

veranderingen van de index de ontwikkelingen in die betreffende 

tussenliggende periode zijn te herleiden (Keeris, 2001) 
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Indirect rendement 

lnstitutionele belegger 

IPD 

KBS 

Knowledge Based 

Systems 

Modeme Portefeuille 

Theorie 

MPT 

Node 

Overige vastgoedsector 

Parent node 

De aangenomen, dan wel op taxatie(s) gebaseerde 

marktwaardeontwikkeling van het (ge"investeerde kapitaal in een) 

vastgoedobject dan wel -portefeuille, 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 aanvullend ge"investeerde en/of 

gedesinvesteerde vermogen (Keeris, 2001) 

Een financiele instelling welke als uitvloeisel van haar hoofdfunctie - en 

rekening houdend met aangegane verplichtingen - met een zekere 

regelmaat de beschikking krijgt over gelden, waarover met name 

langlopende beleggingen moeten warden gezocht, waarmee een 

afzonderlijk onderdeel van de organisatie belast wordt, alsmede in het 

algemeen met de daaruit voortvloeiende betrokkenheid (Keeris, 2001) 

Afkorting van Investment Property Databank Ltd. 

Afkorting voor Knowledge Based Systems 

Expertsysteem, een techniek waarin de mening van een expert in termen 

van regels en feiten wordt gebruikt om beslissingen te ondersteunen in 

bepaalde situaties. 

Een breed geaccepteerde en in de financiele markten geimplementeerde 

theorie, gebaseerd op een totaal aan theorieen en inzichten op het terrein 

van de portfolioanalyse ten behoeven van het samenstellen van een 

optimale portefeuille per asset, waarbij uitgegaan wordt van de reductie 

van het te !open beleggingsrisico, door middel van diversificatie binnen de 

betreffende beleggingsportefeuille (Keeris, 2001) 

Afkorting voor Moderne Portefeuille Theorie 

Variabele of factor 

Een juridisch in eigendom ongesplitst vastgoedobject dat niet behoort tot 

de gedefinieerde vastgoedsectoren 

Onafhankelijke variabele of factor 
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Rendement 

Rendement/risico-profiel 

Risi co 

ROZ 

ROZ/I PD-Vastgoedindex 

Het geheel van baten of lasten, c.q. inkomsten of verliezen over de 

beschouwde periode, in verhouding tot het daarvoor ge"investeerde 

kapitaal (Keeris, 2001) 

De subjectieve relatie tussen het ingeschatte risico bij de exploitatie van 

het betreffende vastgoedobject gedurende de beschouwde 

exploitatieperiode ten opzichte van het aangenomen referentieniveau voor 

het exploitatierisico van gangbare, min of meer vergelijkbare objecten in de 

betreffende categorie vastgoedbelegging (Keeris, 2001) 

Een begrip waarmee wordt aangeduid de mogelijkheid in de zin van -

afhankelijk van de context - gevaar, dan wet de grate kans op het 

optreden van een gebeurtenis, welke ingrijpt op het betreffende 

risicodragende object of aspect, met naar verwachting dientengevolge 

schade daaraan of verlies van het gestelde of bepaalde (Keeris, 2001) 

Afkorting voor Raad van Onroerende Zaken 

De per 1 januari 1995 onder auspicien van en in samenwerking met de 

ROZ door de Britse ondememing Investment Property Databank Ltd. 

Opgestelde vastgoedindex voor de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, op 

basis van de beleggingsresultaten van de deelnemers (Keeris, 2001) 

Traditionele Het is: 

vastgoedbeleggingssector Een afgebakende vastgoedsector (kantorensector, woningsector, 

winkelsector, etc.); 

Vastgoedsector 

In de praktijk (h)erkend als vastgoedbeleggingssector. Er kan warden 

gedacht aan opname in een index en voorwaarden met betrekking de 

liquiditeit op het gebied van onder andere wederverhuurbaarheid en 

verkoopbaarheid; en 

Belegbaar toegankelijk. Er zijn over het algemeen geen fiscale of politieke 

beperkingen. 

Een homogene geografisch onafhankelijke groep vastgoed op basis van 

bestemming, functie en/of gebruik 

Vastgoedbeleggingssector Een vastgoedsector waarin het mogelijk is om te beleggen 
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