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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de studie tot bouwkundig ingenieur aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd aan de faculteit Bouwkunde bij de leerstoel 
Vastgoedbeheer. Gedurende het onderzoek heb ik me verdiept en verbreed in de problematiek omtrent het 
waarderen van planmatige winkelcentra met de Discounted Cashflow (DCF)-methode en specifiek in de onder
bouwing van de ingoing- en outgoing-cap rate. 

Dit voorwoord is bij uitstek de plaats om een woord van dank uit te spreken. Voor het ter beschikking stellen van 
een afstudeerplaats en het voorzien van de benodigde informatie ben ik de mensen van WPM Groep te 
's Hertogenbosch zeer erkentelijk. De WPM Groep is al vijftien jaar een onafhankelijke dienstverlenende 
organisatie op het gebied van commerciele vastgoed met een focus op retail. Zij is actief in het totale 
vastgoedproces, van advies tot exploitatie en levert een groot aantal diensten en producten die enerzijds 
onafhankelijk van elkaar hun eigen specifieke marktaandeel hebben, maar anderzijds weer in nauwe relatie staan 
tot elkaar. Aan deze unieke synergetische situatie ontleent WPM haar lijfspreuk: 'Onderscheidend in specialismen 
- uniek in samenhang.' lk wil dan ook graag alle personen, die werkzaam zijn bij WPM, danken voor hun bijdrage 
aan het onderzoek en de prettige werksfeer tijdens het afgelopen jaar. 

Tevens wil ik de !eden van de afstudeercommissie bedanken voor de stimulerende gesprekken en de plezierige 
samenwerking. Namens de WPM Groep heeft de heer Ter Sluis mij gedurende het afstudeertraject bijgestaan en 
vanuit de Technische Universiteit Eindhoven mocht ik begeleiding ontvangen van de heer Keeris en 
mevrouw Janssen. Ook wil ik graag de heer Hordijk van de Raad voor Onroerende Zaken bedanken voor zijn visie 
op het onderzoeksresultaat. 

Bewust van het feit dat mijn enthousiasme over cap rates, IRR'en, BAR'en, NAR'en en DCF voor 'buitenstanders' 
ook wel eens vermoeiend kan zijn, resteert mij nog Thea en mijn familie te bedanken voor hun onvoorwaardelijke 
steun gedurende het afgelopen jaar. 

lk wens u bij het lezen van deze rapportage veel leesplezier toe. Vragen naar aanleiding van deze scriptie zijn 
uiteraard van harte welkom. 

Harry de Kroon 

Eindhoven, november 2002 
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; · Essentie 

Door de toegenomen prestatiedrang binnen de vastgoedsector is het perf ormance-optimalisatie geen modewoord, 
maar noodzaak geworden voor beleggers in direct vastgoed. Toch blijft er enige mate van terughoudendheid te 
bespeuren door het ontbreken van transparantie binnen het proces, waarin de rendementen worden gerealiseerd, 
waardoor vastgoed als beleggingscategorie in het nauw komt. In dit verband zijn het meten en analyseren van 
prestaties zeer fundamentele instrumenten die de belegger en het vakgebied tot zijn/ haar beschikking heeft om 
gerealiseerde of verwachte prestaties inzichtelijk te maken en te realiseren. Middels het streven naar een 
gediversifieerde vastgoedportefeuille werd verondersteld dat de objectspecifieke risico's een zeer beperkte invloed 
hebben op het totale rendement van de portefeuille. Echter door de gegroeide prestatiecultuur wil men heden ten 
dage naast inzicht in de systematische marktrisico's meer greep krijgen op deze specifieke eigenschappen van 
vastgoedbeleggingen en de uitwerking op de directe en indirecte rendement. 
Het ontbreken van de transparantie wordt mede veroorzaakt door verschillen in visies die tot uitdrukking komen in 
waardering van rendement en met name het indirecte rendement, de zogenaamde waarde(-ontwikkeling). Het 
waarderen van prestaties is dan ook gericht op de vraag of bepaalde beleggingsbeslissingen de vruchten 
afwerpen, waarbij vastgoed-beleggingen of -portefeuille worden beoordeeld in termen van rendement en risico. 
Performance-analyse van de afgelopen jaren heeft geleerd dat met name het rendement op winkelvastgoed 
achterblijft bij de andere categorieen als woningen en kantoren, hetgeen in grote mate te wijten is aan het lage 
indirect rendement. Een vak apart is het beleggen in planmatige winkelcentra, waarbij men fe~elijk te maken heeft 
met een complex geheel van achterliggende processen tussen detaillisten en consumenten met als gevolg dat het 
onderzoek zich specifiek toespitst op planmatige winkelcentra. Hoe kunnen met name objectgebonden 
risicofactoren worden verdisconteerd in de waarde(-ontwikkeling) van planmatige winkelcentra? 

Naar aanleiding van de probleemverkenning wordt het doel van het onderzoek als volgt geformuleerd: 'Het 
verkrijgen van inzicht in de uitwerking van de waardebepalende eigenschappen of - afhankelijk van de context -
objectspecifieke risico's op de waarde van planmatige winkelcentra. Dit inzicht moet dienen als onderlegger om 
gedurende de exploitatie te sturen op de waardebepalende eigenschappen, teneinde de waarde te optimaliseren.' 

Beleggen in vastgoed begint met 'weten waarin men investee rt'. Waarde en rendement op winkelcentra worden in 
grote mate bepaald door het functioneren van het betreffende planmatige winkelcentrum, hetgeen in hoofdzaak 
wordt vormgegeven door de verschillende bedrijfsvoeringen die verbonden zijn aan het winkelcentrum. De 
belegger streeft naar optimale rendement/risicoverhouding binnen de portefeuille en kan dit op objectniveau 
bewerkstelligen middels een tweetal bedrijfsactiviteiten, te weten: het exploiteren van winkelruimte en het 
(des)investeren in het betreffende winkelcentrum. De hurende detaillist, verbonden aan de exploitatiecyclus van 
de belegger, streeft met zijn bedrijfsvoering naar winstmaximalisatie op korte termijn en continu'iteit op de lange 
termijn door optimale in te springen op de behoeften onder de te verzorgen consumenten. 
De waarde van planmatige winkelcentra wordt bepaald door de wijze waarop het functioneren doorgang kan 
vinden, als resultante van de individuele karakteristiek van het betreffende winkelcentrum, alsmede de 
verschillende markten waarbinnen de genoemde bedrijfsvoeringen plaatsvinden. Het sentiment van de 
onderliggende markten als de detailhandel, winkelverhuurmarkt en -beleggingsmarkt, is derhalve niet te 
be'lnvloeden in tegenstell ing tot verschillende kwalitatieve prestaties van het betreffende project. Naast het inzicht 
in de vele waardebepalende factoren is de koppeling met het beheersingsniveau noodzakelijk om zinvolle 
uitspraken te kunnen doen ten behoeve van waardeoptimalisatie. 

Het accent van dit onderzoek wordt vervolgens geplaatst bij het kwantitatieve onderzoekskader ten behoeve van 
waardeoptimalisatie, waarbij de specifieke waarderingstechnieken BAR/NAR en met name Discounted Cashflow 
(DCF)-methode in beschouwing zijn genomen. Het waarderen van vastgoedbeleggingen met de Discounted 
Cashflow-methode moet worden gezien als een richtinggevend instrument, waarmee onderbouwde uitspraken 
kunnen worden gedaan omtrent mogelijke toekomstige waarde(-ontwikkelingen) van bijvoorbeeld planmatige 
winkelcentra, die ter ondersteuning dienen bij complexe beleids- en investeringsvraagstukken binnen het 
vastgoedbeleggingstraject. Deze waarderingstechniek sluit aan bij het lange termijn ondememen van de 
professionele vastgoedbelegger. 

Fundamenteel aandachtspunt van de Discounted Cashflow-methodiek is de wijze waarop met name het 
objectgebonden risico tot uitdrukking wordt gebracht in de waardering. Op het meest elementaire niveau van de 
DCF-methode zijn er vier parameters Oaarlijke huurinkomsten, exploitatiekosten, ingoing- en outgoing-cap rate) 
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waarin risico kan worden opgenomen. De praktijk leert dat het nog steeds ontbreekt aan een eenduidige 
verdiscontering van risico in de DCF-waardering, hetgeen kan leiden tot een 'underkill' of 'overkill' van risico in de 
berekende waarde. Er is daardoor nog steeds ruimte voor de 'natte vinger' en de 'prijs-je-rijk-mentaltteit' van de 
taxateur, die voor buitenstaanders moeilijk te herleiden kan zijn, hetgeen feitelijk moet worden bestempeld als 
'koffiedik kijken'. In dit onderzoek wordt geen genoegen genomen met subjectieve uitspraken zonder een 
consistente en eenduidige onderbouwing van risico in de waardering. Cruciaal blijft de vraag hoe objectgebonden 
risico's c.q. onzekerheden moeten worden verdisconteerd in de Discounted Cashflow-waardering? 

Een uiteenzetting van de cashflowkwaliteit leert dat het onderbouwen van de cash-inflow grotendeels kan worden 
herleid tot het inschatten van de huurprijs. In de WPM praktijk worden deze huurprijzen middels een 
inzoomproces, waarbij de huurprijsbandbreedte, die voortvloeit uit de vergelijkingen van huurprijsniveaus van 
verschillende centra, verder aangescherpt door het kwalitatieve prestatieniveau in ogenschouw te nemen. Hoewel 
met het bepalen van een contracthuur terdege rekening wordt gehouden met de aard van de activiteiten van de 
betreffende ondememer, moet worden beseft dat een dergelijk contract ook kan worden beeindigd met uiteindelijk 
als resultaat dat een nieuw ondememer met een afwijkende bedrijfsactiviteit de unit betrekt. Na beeindiging van 
contracten wordt veelal de voorkeur uitgesproken in DCF-waardering niet de markthuur te gebruiken, maar de 
huurherzieningshuurwaarde, beschouwd als een algemeen referentiekader voor het te verwachten huurprijsniveau 
binnen een planmatig winkelcentrum. Deze huurherzieningshuurwaarde houdt derhalve geen rekening met de 
aard van te ontwikkelen activiteiten. 
Vanuit juridisch perspectief moet vervolgens worden geconstateerd dat er weinig basis is om contracthuren 
gedurende de contractperiode aan te passen. Buiten de reguliere indexeringen genieten de hurende detaillisten 
conform het wetsartikel 7A:1624 BW bescherming tegen huurverhogingen. Enkel na het verstrijken van de 
contractperiode kan een huurverhoging worden doorgevoerd. Het opstuwen van de cash-inflow moet dan ook 
worden beschouwd als 'een zaak van de lange adem', waarbij inzicht in de expiratiebalans zeer essentieel is. 

De cash-outflow kan voorts worden gerubriceerd in uiteenlopende kostencomponenten, echter een zekere mate 
van relevantie in deze posten moet worden onderkend. De praktijk leert dat doorgaans de grootste kostenposten 
worden gevormd door onderhouds- en beheerkosten, waardoor waardeoptimalisatie op basis van het beheersen 
van kostenstromen zich in hoofdzaak dient te richten op deze twee kasstromen. Uiteraard dient men deze cash
outflow in relatie tot de cash-inflow te beschouwen door te beseffen dat beheersing van kosten ook effecten in 
huurinkomsten teweeg kan brengen. 
De cashflowkwaliteit is een afspiegeling van het te verwachten kwalitatieve prestatieniveau, waarbij de 
kwalitatieve eigenschappen het uitgangspunt zijn voor de opbouw van een cashflowpatroon, zo ook voor 
planmatige winkelcentra. Echter indien de ontwikkeling van bepaalde kwalitatieve aspecten onzeker is -
bijvoorbeeld technische veroudering - dan heeft men te maken met risicofactoren, die in de te verwachten 
cashflowkwaliteit kunnen worden ingeprijsd of zich naderhand zullen openbaren in de gerealiseerde cashflows. 

Ten aanzien van het op te nemen risico c.q. onzekerheid spelen de te hanteren ingoing- en outgoing-cap rate een 
cruciale rol, aangezien deze kengetallen doorgaans worden opgebouwd door het risicoloze rendement te 
verhogen met verschillende risicopremies voor het beleggen in vastgoed, de vastgoedcategorie en het specifieke 
objectgebonden risico. Met name het kwantificeren van het objectgebonden risico in de te hanteren ingoing- en 
outgoing-cap rate wordt als zeer lastig bestempeld. Des te groter het risico, klevend aan de betreffende 
vastgoedbelegging, des te hoger de cap rates en des te lager de marktwaarde. 
Een verdere beschouwing van het fenomeen cap rate, waarvan de werking in feite berust op dezelfde werking als 
van het netto aanvangsrendement (NAR), leert dat de onzekerheid die voortvloett uit de toekomstige cashflows 
bepalend is voor de onderbouwing van het objectgebonden risico in de te hanteren ingoing- en outgoing-cap rate. 
De ingoing-cap rate is een weergave van de onzekerheid die men denkt te kunnen ontlenen aan een theoretische 
cashflows binnen de eigen exploitatie. De objectgebonden risicopremie in de te hanteren ingoing-cap rate 
weerspiegelt de onzekerheid over de beschouwde exploitatieperiode bij aanvang van de exploitatie. Deze 
risicopremie in de outgoing-cap rate is de mate van onzekerheid in de cashflowkwaliteit na de eigen 
exploitatieperiode, hetgeen dient te worden verdisconteerd bij de bepaling van de verkoopopbrengst aan het einde 
van de exploitatie doordat de nieuwe eigenares eveneens rekening zal houden met een mate van 
projectspecifieke onzekerheid bij een toekomstige transactie. 

Vanuit theoretisch perspectief wordt gesteld dat de outgoing-cap rate de nieuwe ingoing-cap rate wordt van de 
nieuwe eigenares. lndien wordt verondersteld dat men bij het einde van de exploitatie te maken heeft met 
eenzelfde mate van onzekerheid als bij de aanvang, moeten de te hanteren ingoing- en outgoing-cap rate aan 
elkaar gelijk zijn. Toch kunnen aspecten als technische en economische veroudering, marktwerking binnen de 
verhuurmarkt een grote bron van onzekerheid vormen voor het ingeschatte exploitatiepatroon. Het is duidelijk dat 
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de onzekemeid bij aanvang van de exploitatie zich naar verloop van tijd zal ontwikkelen, hetgeen feitelijk de basis 
is voor de functionele relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate. De praktisch veronderstelde relatie wordt in 
de theorie tot uitdrukking gebracht op grond van een verouderingseffect als gevolg van een toe- of afname in de 
mate van onzekemeid ten aanzien van het systematische marktrisico en het specifieke objectrisico. 

Gevoeligheidsanalyse Fairytale Center 
Middels een gevoeligheidsstudie is getracht de vinger te leggen op de mate van impact van individuele 
parameters op de waarde, waarmee wordt beoogd het belang van een eenduidige en consistente onderbouwing 
van risico duidelijk le maken. De gevoeligheidsanalyse bestaat uit een varianten- en scenario-analyse 
geprojecteerd op de case Fairytale Center. 

Varianten-analyse 
In het kader van de varianten-analyse zijn de elementaire parameters gevarieerd. De variaties zijn zodanig 
gekozen dat elke parameter met 2,5% afwijkt en een negatieve uitwerking kent op de waardering. Op grond van 
deze variaties worden voor de case Fairytale Center, waarvan de oorspronkelijke marktwaarde 52.235.130 EUR 
bedraagt, de volgende resultaten verkregen: 

Varianten-analyse Fairytale Center 

Gewijz1gde parameter Marktwaarde biJ Verschil met oorspronkelijk Verschll Gevoeligheid 

Huuropbrengsten 

Exploitatiekosten 

correctie (in EUR) waarde (in EUR) (in %) 

50.704.297 

52.010.175 

-1 .530.833 

-224.955 

-2,93% 

-0,43% 

-1,17 

-0,17 

Ingoing-cap rate 51 .542.062 -693.068 -1,33% -0,53 

Outgoing-cap rate 51 .655.100 -580.030 -1,11% -0,44 
Tabell: Uitkomsten van de varianten-analyse op basis van de case Fairytale Center. 

De exacte getalswaarden voortvloeiend uit deze varianten-analyse zijn uiteraard afhankelijk van het gekozen 
vertrekpunt. Een andere case zal uiteraard afwijkende uitkomsten in deze gevoeligheden teweegbrengen. Toch 
moet worden beset! dat de vemouding tussen de verschillende gevoeligheden redelijkerwijs representatief mag 
worden geacht, wanneer word! gesteld dat op basis van het bruto/netto-traject en de hoogte van de beide cap 
rates Fairytale Center een representatieve case is met betrekking tot het waarderen van planmatige winkelcentra. 
Met deze constatering in het achtemoofd kunnen de volgende conclusies worden opgesteld, te weten: 

~ De jaarlijkse huuropbrengsten kent de grootste impact op de waarde en is daardoor de meest essentiele 
parameter; 

~ de jaarlijkse exploitatiekosten hebben een marginale invloed en zijn relatief gezien onbelangrijk voor de 
waardering; 

~ de beide cap rates kennen een impact van eenzelfde orde van grootte, waarbij op basis van de 
onderlinge relatie tussen deze rendementskengetallen aanvullend word! opgemerkt dat de impact van 
deze parameters samen eenzelfde orde van grootte kent als de impact van de jaarlijkse 
huuropbrengsten. 

Scenario-analyse 
Door rekening te houden met de beschreven relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate is middels een 
scenario-analyse beoogd onzekemeid als gevolg van projectspecifieke veroudering en systematische 
marktdynamiek te simuleren door correcties toe te passen op de beide cap rates. Deze scenario's gebaseerd op 
realistische correcties voor onzekemeden, als veroudering en marktsentiment, hebben een grote impact op de 
waarde-ontwikkeling. Voor wat betreft de case Fairytale Center hebben de gesimuleerde onzekemeden 
geresulteerd in substantiele afwijkingen met de referentie waarde-ontwikkeling van vele miljoenen euro's. 

Een zeer essentiele constatering is voorts dat het marktsentiment kan worden herleid uit recente transacties door 
gerealiseerde netto aanvangsrendementen in de winkelbeleggingsmarkt in beschouwing le nemen. Op basis van 
historie kan een goede inschatting worden gemaakt van het te verwachten sentiment. In tegenstelling tot dit 
gesimuleerde systematische marktrisico is dit niet het geval voor te verwachten specifieke onzekemeid, zoals 
technische en economische veroudering van het planmatige winkelcentrum. 
De onderbouwing van het objectgebonden risico c.q. de onzekemeid in de te hanteren ingoing- en outgoing-cap 
rate wordt als extreem lastig beschouwd en is veelal een zaak van 'de natte vinger'. Toch moet de impact van het 
klakkeloos corrigeren van objectgebonden risicopremies voor veroudering niet worden onderschat, getuige de 
uitkomsten van het scenario 'veroudering van het winkelcentrum'. 
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De noodzaak om de ingoing- en outgoing-cap rate goed te onderbouwen en te verantwoorden wordt duidelijk uit 
de varianten-analyse, gezien de substantiele impact op de waarde. De scenario-analyse laat daarentegen zien dat 
met name het objectgebonden risico een zeer lastig aspect vormt, aangezien er niet kan warden teruggegrepen 
naar een historische reeks, zeals dat voor het benaderen van het systematische risico wel het geval is. Klakkeloos 
corrigeren voor projectspecifieke onzekerheid kan funest zijn voor de waarde-ontwikkeling van dat beschouwde 
project. Problematisch blijft toch de onderbouwing van het objectgebonden onzekerheid in de vorm van een 
risicopremie in de ingoing- en outgoing-cap rates. Hoe dient deze projectspecifieke onzekerheid op een gedegen 
en eenduidige wijze in de waardering tot u~drukking te komen? 

Projectconforme cap rates gebaseerd op Pcashflow 

Recente publicaties binnen het vakgebied hebben tevens aangetoond dat er nag steeds geen waterdicht 
benadering bestaat voor het vaststellen van de objectgebonden risicopremies die rekening houdt met de 
individuele karakteristiek en derhalve niet subjectief wordt vastgesteld. Daarom wordt binnen dit onderzoekskader 
wordt in dit onderzoekskader een altematieve benadering opgesteld voor de kwantificatie van de projectgebonden 
risico, waarbij is voorop wordt gesteld dat een altematieve benadering tenminste moet voldoen aan het volgende 
essentiele uitgangspunt, te weten: 

};;> Een altematieve benadering dient rekening te houden met de projectspecifieke onzekerheid, die moet 
warden beschouwd als het geheel van te verwachten objectgebonden risicofactoren. Kwantificatie van 
individuele objectgebonden risicofactoren moet op een hoger aggregatieniveau plaatsvinden, namelijk 
de cashf lowkwaliteit. 

In dit onderzoek wordt een altematieve benadering geschetst, die feitelijk een afgeleide is van de Modeme 
Portefeuille Theorie (MPT) en het Capital Asset Pricing Model (CAPM). In deze theorieen wordt beta, de 
zogenaamde ~rendement, ge'introduceerd als maatstaf voor systematische marktonzekerheden die voortkomen uit 
statistische berekeningen op grand van rendementreeksen van portefeuille en markt. Het objectgebonden risico 
dient te warden gekwantificeerd op basis van toekomstige netto cashflows, waardoor de projectspecifieke 
onzekerheid kan warden benaderd door dezelfde statistische berekening te projecteren op toekomstige cashflows 
in plaats van historische rendementen. Om deze projectgebonden onzekerheid vast te stellen, zijn derhalve twee 
cashflowprognoses benodigd, te weten een theoretische prognose, hetgeen de meest realistische verwachting 
moet zijn, en een gecorrigeerde prognoses, waarin tal van correcties kunnen warden verwerkt voor additionele 
risico's. 

Een afspiegeling van het marktsentiment wordt gevonden in de netto aanvangsrendementen, beschouwd als 
leading indicators van de vastgoedbeleggingsmarkt. Dit marktrendement wordt vervolgens verminderd met het 
risicovrije rendement, waarmee men de marktrisicopremie verkrijgt. Deze risicopremie dient vervolgens te warden 
gecorrigeerd voor de lange termijn onzekerheid conform de projectspecifieke 13cashflow. Tot slot moet de 
gecorrigeerde risicopremie warden vermeerderd met het risicovrije rendement om de projectconforme cap rate te 
kunnen vaststellen. 
Aanvullend wordt gesteld dat de ingoing-cap rate slechts enkel rekening houdt met de onzekerheid binnen de 
eigen exploitatie, waardoor de 13cashflow dient te warden afgeleid uit netto cashflows, die te verwachten zijn binnen 
de eigen explo~atie. De outgoing-cap rate daarentegen is een afspiegeling van de mate van onzekerheid na deze 
exploitatieperiode, waardoor de 13cashflow bepaald moet warden over eenzelfde periode na het laatste 
exploitatiejaar. Ten aanzien van de outgoing-cap rate dient men tevens een inschatting te maken van de 
ontwikkeling van het marktsentiment op grand van het historisch track record. Met deze nuancering in het 
achterhoofd wordt de waarde bepaald op grand van de theoretische cashflowprognose en de projectconforme cap 
rates. In de onderstaande illustratie is de verdiscontering van het objectgebonden risico schematisch uitgezet. 
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lllustratie II : Plaatsbepaling van l3cashf1ow in het waarderingsproces. 

Teruggrijpend naar de titel 'wie kent de waarde?', moet worden geconstateerd dat de waarde niet bestaat, 
aangezien de waarde berust op een subjectieve mening van de betreffende taxateur. Deze subjectiviteit is niet erg 
indien zij maar inzichtelijk is en wordt onderbouwd. In dit onderzoek wordt 'waarde' van vastgoedbeleggingen 
representatief geacht voor het lange termijn ondememen van professionele vastgoedbeleggingsinstellingen. Een 
waardering vereist een heldere toekomstvisie voor de te beschouwen vastgoedbelegging, waarbij het benaderen 
van de toekomst uiteraard gepaard gaat met een mate van projectspecifieke onzekerheid, die eveneens 
verdisconteerd dient te worden in de waardering. 
Er is getracht in DCF-waarderingen de eenduidigheid en consistentie te vergroten middels de benadering voor 
projectconforme ingoing- en outgoing-cap rate om zo 'de natte vinger' met betrekking tot het vaststellen van deze 
rendementskengetallen te elimineren, waarmee een bijdrage is geleverd aan de vergroting van eenduidigheid en 
consistentie in waarderingen ten gunste van transparantie binnen de vastgoedsector. 

In de hedendaagse performance-cultuur binnen de vastgoedsector zal de WPM Groep moeten aantonen dat zij 
inhoud weet te geven aan de term 'performanceoptimalisatie'. Binnen dit onderzoekskader is reeds verscheidene 
malen gesproken over optimalisatie van de waarde en uiteindelijk het rendement, hetgeen kan worden 
bewerkstelligd door: 

» Het verhogen van toekomstige netto cashflows door inkomstenmaximalisatie dan wel 
kostenbesparingen, en; 

» het verminderen van onzekerheid gekoppeld aan deze verwachte netto cashflows en deze te 
verdisconteren in de DCF-waardering middels de ingoing- en outgoing-cap rate. 

Het zal voor eenieder duidelijk zijn dat het verhogen van toekomstige netto cashflows te alien tijde moet worden 
nagestreefd, maar eveneens moet worden onderkend dat ten aanzien van planmatige winkelcentra - en 
winkelvastgoed in het algemeen - het maximaliseren van de netto kasstromen een 'zaak van de lange adem' is en 
veelal een behoorlijke inertie kent. Tevens is de behoefte aan zekerheid door vastgoedbeleggingsinstellingen de 
afgelopen jaren steeds sterker geworden. In het kader van waardeoptimalisatie van planmatige winkelcentra 
moeten vastgoedmanagementorganisaties de mogelijkheden aangrijpen om met name de zekerheid van het 
cashflwopatroon te kunnen vergroten, hetgeen de laatste jaren heeft geresulteerd in risicodragende participaties 
binnen het exploitatietraject. In dit kader word! gesteld dat managementorganisaties, die een historisch 'track 
record' van gerealiseerde prestaties - in termen van bijvoorbeeld leegstand en huurderving - opbouwen en 
communiceren, een grote meerwaarde hebben voor het lange termijn ondememen van vastgoed
beleggingsinstellingen. Dit onderzoek biedt managementorganisaties een eenduidige basis voor deze 
communicatie, doordat zij voorziet in een methodiek, waarmee (on)zekerheid kan worden verdisconteerd in de 
waardering van vastgoedbeleggingen. 
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M 
/ (/Ft' Hoofdstuk 1 Probleemverkenning 

De bomen groeien niet langer tot de financiele hemel. In de afgelopen twee jaren is het economische klimaat sterk 
aan schommelingen onderhevig geweest. De rendementen van de voorgaande jaren worden deze jaren niet meer 
waargemaakt en de slogan 'rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst' blijkt eens te 
meer op waarheid te berusten. Vastgoed blijft een lichtpunt voor sommige beleggers, dat ook deze jaren een zeer 
goede periormance heeft laten zien getuige de cijfers van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). De 
Nederlandse vastgoedmarkten verkeren in opperbeste stemming is de gemeen-schappelijke gedachte onder veel 
beleggingsinstellingen. 

Beleggen is het geven van een naar verwachting renderende bestemming aan (een gedeelte van) het vrij 
beschikbare vermogen, met een gegeven omvang, voor een bepaalde, dan wel onbepaalde, maar eindige 
periode, voor zover dit bestemmen niet een rechtstreekse aanwending betreft in de productie van een goed, 
levering of dienst. [Keeris 2001 a] De essentie van beleggen is gericht op de toekomst en de daarmee 
samenhangende onzekerheid, waarbij men zich doorgaans laat leiden door de Modeme Portefeuille Theorie en 
het Capital Asset Pricing Model, zoals in appendix A.1.3. is beschreven. Het managen van een 
beleggingsportefeuille geschiedt op basis van beschikbare informatie, bestaande uit historische gegevens, de 
huidige situatie en voorspellingen van de onzekere toekomst. Onzekerheid ten aanzien van toekomstige 
ontwikkelingen is de enige zekerheid die de belegger heeft. 

Voorzichtigheid blijft te bespeuren met betrekking tot het beleggen in vastgoed en met name het direct beleggen in 
vastgoed. Bij de allocatie van beleggingsassets prefereren beleggings-instellingen efficiente beleggingsmarkten. 
Vastgoed wordt daarentegen gekenmerkt door een inefficiente markt. [Van leperen 1997] De reden schuilt in het 
feit dat de asset vastgoed een exponent is van enerzijds de financiele markten en anderzijds ook vooral van de 
vastgoedmarkt. De vastgoedmarkt wordt door beleggers beschouwd als een niet puur efficiente financiele markt, 
maar een ondememersmarkt met zogenaamde hidden information. Openheid en doorzichtigheid zijn binnen de 
vastgoedmarkt nog ver te zoeken. Het ontbreken van transparantie moet worden beschouwd als de voomaamste 
reden voor de terughoudendheid van beleggers. Als bedrijfstak kan vastgoed zich niet veroorloven hiermee 
genoegen te blijven nemen en moet er een aanzet worden gemaakt tot een meer wetenschappelijke en meer 
professionele benadering van het vakgebied. 

Vele beleggers gebruiken de asset vastgoed om de beleggingen verder te diversificeren teneinde het 
beleggingsrisico op portefeuilleniveau te beperken. Met vastgoed wordt de totale beleggingsportefeuille 
'evenwichtiger', hetgeen neer komt op een minder groot risico in relatie tot een bepaald vereist rendement of een 
groter rendement gegeven een gewenst te lopen risico. Kortom: de afwijkende beleggingskenmerken van 
vastgoed geven een gemengde beleggingsportefeuille een meer gediversifieerd karakter met een beter 
rendement-risicoverhouding. [Aben 2001] 

Al met al maken deze uitzonderlijke eigenschappen en het onderscheidende karakter van vastgoed dat deze 
beleggingscategorie bij sommige beleggers zeer geliefd is en daarentegen door anderen wordt verguisd. 
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M I ,JFf 1.1 Rendementsoptimalisatie 

Het vastgoedbeleggingsbeleid is te alien tijde gericht op het optimaliseren van het rendement van de 
vastgoedportefeuille. De praktisch uitwerking van het vastgoedbeleggingsbeleid vindt plaats binnen de 
verschillende managementniveaus, waarbij vastgoedbeleggingen optimaal moeten worden gemanaged om het 
beoogde rendement te kunnen scoren. Het vastgoedmanagement omvat de aan- en verkoop van het vastgoed, 
maar ook vooral de exploitatie van vastgoedobjecten. Daarin onderscheidt vastgoed zich nu eenmaal van andere 
beleggingsproducten, als aandelen en obligaties. Voor vastgoedbeleggers komen er dus meer activiteiten kijken 
die uiteindelijk tot de core business moeten worden gerekend, resulterend in een langere organisatieketen. In 
appendix A.1.2.1 . wordt deze organisatieketen verder uiteengezet. 
Met de verkrijging van het eigendomsbewijs verwerft de belegger namelijk tevens zeggenschap over het fysieke, 
locatiegebonden vastgoed en de daaraan verbonden rechten en plichten. Daarbij moet het recht op het financieel 
benutten van de door het object geboden functional~e~en via verhuur ook daadwerkelijk worden ingezet om aan 
de belegging enige financiele waarde toe te kunnen kennen. Geconcretiseerd door acquisitie en dispositie
beslissingen, wordt er jaarlijks een acquisitie- en dispositieplan opgesteld dat is gericht op het optimaliseren van 
de beleggingsportefeuille en de beleggingsrendementen door het aankopen van objecten respectievelijk verkopen 
van vastgoedobjecten. 

Het management van de vastgoedobjecten is sterk ondememersgericht en dus maatwerk voor de belegger, 
hetgeen moet leiden tot rendementsoptimalisatie op haar directe beleggingen in vastgoed. De performance van 
vastgoedbeleggingen kan sterk worden be'invloed door dynamisch vastgoedmanagement en veelal in de vorm van 
optimale samenwerking tussen beleggers en vastgoedmanagementorganisaties (VMO's). Door actief 
vastgoedmanagement kan men kansen benutten die leiden tot de gewenste waardegroei voor het betreffende 
vastgoedobject of portefeuille. 

Middels performancemeting en -analyse worden jaarlijks de vastgoedobjecten en portefeuilles tegen het licht 
gehouden. Het meten en analyseren van de prestaties is gericht op de vraag of bepaalde beleggingsbeslissingen 
juist of onjuist zijn geweest. lnformatie afkomstig uit de performancemeting en -analyse is dan ook zeer essentieel 
voor het te voeren beleid. Jaarlijks wordt het vastgoedbeleggingsbeleid bijgesteld op grond van deze informatie. 

1.2 Performancemeting 

Beleggen in vastgoed blijft een investeringsvraagstuk en meting van gerealiseerde prestaties van 
vastgoedobjecten of portefeuilles moet dan ook gericht zijn op de vraag of bepaalde beleggingsbeslissingen juist 
of onjuist geweest zijn. Meting van performance kent diverse redenen. In de eerste plaats is performancemeting 
nodig om te beoordelen of de portefeuille nog wel efficient is in termen van rendement en risico. Ten tweede dient 
het als een communicatiemiddel richting aandeelhouders, participanten of eigenaren om te laten zien dat de 
gekozen beleggingsstrategie voldoet, dan wel moet worden bijgesteld op basis van de behaalde resultaten. In de 
derde plaats kan performancemeting ook worden beschouwd als het vergaren van empirisch materiaal om 
vastgoedobjecten en vastgoed in het algemeen beter te begrijpen. 

Hoe dient de performance te worden gemeten, want dit blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig? De 
resultatenrekening van vastgoedbedrijven gaat uit van de in beginsel te realiseren bruto huuropbrengsten, waama 
in mindering wordt gebracht de eventuele huurderving, de exploitatiekosten, de kosten van vreemd vermogen, de 
bedrijfslasten, dat wil zeggen de kosten van het eigen managementapparaat en de eventuele belastingen. Dit 
resulteert in het direct beleggingsresultaat. Verder is er het indirecte beleggingsresultaat, dat in hoofdzaak bestaat 
uit de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van het onroerend goed, alsmede eventuele 
valutaresultaten. Het directe en indirecte rendement vormen tezamen het totale rendement op het 
beleggingsobject of -portefeuille, het zogenaamde Total Rate of Return (TAR). De TRR-formule in zijn meest 
eenvoudige vorm luidt als volgt:[ Rust c.s. 1995] 
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Is het directe rendement eenvoudig vast te stellen, het indirecte rendement van het object is slechts bij benadering 
vast te stellen door als maatstaf voor de waardestijging het verschil te nemen tussen twee opeenvolgende 
waarderingen. Dit komt doordat er aan waarderen van het vastgoed veel 'spelregels' zijn verbonden om de 
mogelijkheden van welgevallige uitkomsten te beperken. Welk waardebegrip dient er te worden gebruikt, oftewel 
tegen welke waarde dient er te worden getaxeerd? Vervolgens dient er een methode voor de waardebepaling te 
worden gekozen, mede afhankelijk van de aard van het pand en de beschikbaarheid van marktprijzen van recent 
verhandelde soortgelijke panden waarmee kan worden vergeleken. Ook is er nog de vraag of men zijn 
beleggingen zelf moet waarderen of dat men hiervoor exteme taxateurs inschakelt. Kortom het waarderen van 
vastgoed is een brede complexe bezigheid, waardoor een continue waarde-ontwikkeling slechts kan worden 
benaderd. 

Het begrip waarde kan niet eenduidig worden geformuleerd, hetgeen te wijten is aan het feit dat waarde een 
subjectief begrip is. De waarde van een vastgoedobject voor een persoon, dan wel bedrijf, wordt enerzijds 
bepaald door individuele voorkeuren, de huidige verdeling van middelen en de persoonlijk 
toekomstverwachtingen. De waarde van vastgoed is een inschatting van de verschillende karakteristieken van 
vastgoed en haar markt, zoals in appendix A.1.1.1 en A.1.1.2 is beschreven. De nauwkeurigheid van deze waarde 
wordt bepaald door de wijze waarop deze eigenschappen worden ingeschat. 

Op een markt met volkomen mededinging waar alle marktspelers de beschikking hebben over het volledige scala 
aan informatie, en deze informatie door alle deelnemers op een uniforme en consistente manier wordt 
geanalyseerd, ontlopen de meningen en visies van de experts elkaar weinig. De vastgoedmarkt is daarentegen 
een gedifferentieerde markt waarbij investeerders veelal over eigen informatiebronnen en visie over 
aantrekkelijkheid van de investering beschikken. De prijs zal zich in vergelijking met een markt van volkomen 
concurrentie bewegen binnen een breder bereik van mogelijke waarden. 
Kortom; het ontbreken van transparantie wordt mede veroorzaakt door verschillen in visies die tot uitdrukking 
komen in waarderingen. Een eenduidige onderbouwing van waardering is in het kader van het streven naar 
marktefficientie zeer essentieel 

1.3 Benchmarking: let's beat the index 

Naast meting dienen prestaties te worden geanalyseerd. Met betrekking tot het analyseren van prestaties is het 
toverwoord 'benchmarking'. In 1994 is de ROZ/IPD Vastgoedindex ge'introduceerd in de Nederlandse 
vastgoedmarkt door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en de Investment Property Databank(IPD). De komst 
van de ROZ/IPD-Vastgoedindex wordt in de vakwereld algemeen beschouwd als een belangrijke stap in de 
richting van een transparante markt. Sinds 1995 meet de ROZ/IPD-Vastgoedindex periodiek de rendementen op 
vastgoedobjecten en vastgoedportefeuilles en worden rendementen geanalyseerd, zowel voor het verrichten van 
allocatiestudies en het samenstellen van optimale vastgoedportefeuilles als het kunnen vergelijken van de 
prestaties van vastgoed, zowel in- als extern. De ROZ/IPD-Vastgoedindex vergroot de gewenste transparantie en 
bevordert indirect de allocatie van beleggingsmiddelen naar de asset vastgoed. 

Binnen de vastgoedmarkt heeft de komst van de ROZ/IPD-Vastgoedindex de afgelopen jaren gezorgd voor een 
aanzienlijke mentaliteitsverandering, die behoorlijk heeft doorgewerkt op de verschillende partijen in de sector. De 
druk op het management in de vastgoedsector om te presteren is aantoonbaar verhoogd, aangezien de meeste 
beleggingsinstellingen zich ten doel stellen om de ROZ/IPD-Vastgoedindex op de langere termijn out te 
performen. [Brauns 2001 ] 
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Deze mentaliteitsverandering heeft gezorgd voor een verhoogde prestatiedruk voor ondememingen en een hoge 
mate van professionalisering in de vastgoedbranche. Van Oriel [Van Driel 1998] verwoordt dat met de slogan 'let's 
beat the index'. lnmiddels is deze zinsnede gemeenschappelijk gedachtegoed in de Nederlandse vastgoedwereld. 
De ROZ/IPD Vastgoedindex, als zodanig, is niet meer weg te denken uit de Nederlandse vastgoedmarkt, evenals 
de daaraan gekoppelde behoefte om te presteren. De geschetste mentaliteit heeft de behoefte aan 
performancemeting doen stijgen. 

Daamaast word! het voor vastgoedbeleggingsinstellingen steeds belangrijker om zich bij acquisrtie- en dispositie
beslissingen te richten op waardecreatie conform bijvoorbeeld de theorie 'Economic Value Added' - appendix 
A.1.4. Als gevolg van de performancegerichte drive naar waardecreatie voor de portefeuille baseert de 
beleggingsinstelling investerings- en beleidsbeslissingen op een investeringsanalyse, waarmee de belegger een 
inschatting maakt van de toekomstige inkomsten en uitgaven van het vastgoed. Een vastgoedproject voegt 
daadwerkelijk waarde toe aan de portefeuille, indien het rendement op deze investering hoger is dan het minimaal 
vereiste rendement van de beleggingsinstelling. Zwart-wit gesteld word! het verwachte rendement uit de mark! 
geconfronteerd met het minimaal vereiste rendement vastgesteld door de vastgoedondememing zelf, het 
zogenaamde inteme benchmarking van prestaties. Binnen de beleggingsorganisatie worden op basis van deze 
confrontatie acquisitie-, dispositie- en exploitatiebeslissingen genomen met het ultieme doel waarde te creeren 
voor de vastgoedondememingen. 

_________ Eif!~p~le markt 

Portefeuille 

IRRveeist 

IR Rverwacht 

Vastgoedmarkt 

lllustratie 1.1: Intern benchmarking van gerealiseerde/ verwacht rendement met de interne rendementseis. 

De communicatie tussen de verschillende managementniveaus geschiedt middels financiele 
managementrapportages. Deze rapportages geven vastgoedbeleggers en -managers inzicht in de opbrengsten 
en uitgaven bij de exploitatie van vastgoedbeleggingen. Ten behoeve van de beleidsvorming en -beslissingen 
word! deze data op tactisch niveau bewerkt tot marktgegevens, waardebepaling, performance, kwalitatieve 
informatie. Binnen deze rappor-tages zijn rendement en risico toverwoorden en bepalend voor de gehele 
denkwijze binnen het vastgoedbeleggingsproces. [Verhaeghe 2001] 
Als gevolg van een performance-gerichte opstelling laat het asset management zich bij het nemen van acquisitie
en dispositiebeslissingen leiden door de toegevoegde waarde van het betreffende project aan de portefeuille door 
het verwachte of gerealiseerde rendement te spiegelen aan de inteme rendementseis van de portefeuille. Door 
het betrokken portefeuillemanagement word! het minimaal vereiste rendement vastgesteld, waarbij men zich laat 
leiden door beleggingstheorieen zoals de Modeme Portefeuille Theorie en het Capital Asset Pricing Model. 

In het kader van rendement/ risico-denken is het belangrijk dat op het strategisch portefeuille niveau men feitelijk 
niet ge'interesseerd is in de objectspecifieke risico's, doordat verondersteld word! dat deze risico kunnen worden 
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M ; t•Rt.f weggediversifieerd middels spreiding van beleggingen. Bij de bepaling van het minimaal vereiste rendement van 
de beleggings-portefeuille houdt men dan ook enkel rekening met de systematische marktonzekerheid door de 
risicopremie van het algemene marktrendement te corrigeren met een af te leiden marktbeta, als maatstaf voor de 
systematische marktonzekerheid. De beleggingsleer stelt dat om toekomstige rendement te benaderen dat 
gerealiseerde resultaten uit het verleden voldoende houvast bieden. Het minimaal vereiste rendement kan worden 
herleid middels beschikbaar historisch datamateriaal en kan op dergelijke wijze binnen een redelijke bandbreedte 
worden vastgesteld. 
In tegenstelling tot het inteme rendement moet het verwachte rendement op een vastgoedbelegging wel degelijk 
deze toekomstige objectspecifieke risico's kunnen dekken, aangezien zij op het objectniveau wordt afgeleid 
waardoor elk vastgoedobject haar eigen verwachte rendement bezit. Daamaast kan het verwachte rendement niet 
worden vastgesteld op grond van gerealiseerd historisch datamateriaal, doordat het vakgebied nog geen track 
record heeft opgebouwd, hetgeen wordt bemoeilijkt door de heterogeniteit in vastgoed-beleggingen. Dit 
rendement kan slechts worden benaderd op basis van verwachtingen, aannames en inschattingen. De praktijk 
leert dat de wijze waarop dergelijke rendementen tot stand komen sterk uiteenloopt en veelal wordt benaderd met 
'de natte vinger'. Door gebrek aan eenduidigheid worden appels nog steeds met peren vergeleken. 

1.4 Beleggen in planmatige winkelcentra 

In het kader van benchmarking moet worden geconstateerd dat sinds het bestaan van de ROZ/IPD
Vastgoedindex het segment retail een schrille structurele underperformance laat optekenen over de afgelopen 
zeven jaar, die hoofdzakelijk moet worden toegeschreven aan het achterblijven van het indirecte rendement - de 
waarde-ontwikkeling. Echter aangezien deze underperformance geen eenmalige gebeurtenis is, moet men zich 
afvragen waarom de waarde-ontwikkeling van winkelvastgoed onder de maat is vergeleken met andere 
segmenten. En wellicht nog belangrijker is, hoe moet deze waarde(-ontwikkeling) worden geoptimaliseerd? Dit 
onderzoek focust zich in dit verband dan ook op de planmatige winkelcentra. 

In appendix A.1 .1.1. is aandacht geschonken aan de wezenlijke karakteristieken van vastgoedbeleggingen in het 
algemeen, die eveneens in meer of mindere mate van toepassing zijn voor retail. Elk specifieke vastgoedsoort c.q. 
-segment kent haar eigen accenten voor wat betreft deze beleggingskarakteristieken. Middels deze wezenlijke 
karakteristieken moet worden onderkend dat er specifieke accenten kunnen worden geplaatst bij het beleggen in 
winkelcentra, hetgeen op een essentieel punt verschilt van beleggen in andere vastgoedobjecten. Beleggingen in 
winkelcentra hebben namelijk niet alleen te maken met de hurende ondememer, maar eveneens met de feitelijke 
eindgebruiker van het centrum, namelijk de consument. [Hoogland 2000] 

Bij dergelijke beleggingen kan men zich dus niet richten op het innen van huurpenningen alleen. Er is derhalve 
nog een proces dat eveneens plaatsvindt tegen de achtergrond van het winkelcentrum, waarbij de relatie tussen 
de detaillist en consument centraal staat. De potentiele huurder maakt een afweging, waarbij omzetpotentie een 
zeer belangrijk criterium is. Omzetpotentie kan alleen worden waargemaakt indien er genoeg bezoekers naar het 
betreffende winkelcentrum komen. Het criterium omzetpotentie wordt in grote mate bepaald door de consument, 
die in het verzorgingsgebied aanwezig is. In een fijnmazige en sterk concurrerende winkelstructuur moet men 
vooral zicht houden op de te verzorgen consumenten, wanneer men het posrrief ondememersklimaat voor 
hurende ondememers wil scheppen en behouden. Dit aantrekkelijke klimaat kan eveneens worden versterkt door 
een optimale samenstelling van huurders na te streven, en daarmee in te spelen op de levende behoeften binnen 
het te verzorgen gebied. 
Als gevolg van dit achterliggende proces zal het tevens duidelijk zijn dat bij het functioneren van winkelcentra 
meer risicofactoren een rol kunnen spelen op de waarde en het rendement dan bij bijvoorbeeld industrieel 
vastgoed. De wijze waarop men omgaat met winkelcentra gedurende de explorratie is essentieel voor de waarde
ontwikkeling over de beschouwde periode. In dit verband is reeds gewezen op de noodzaak om inzicht in de 
waardebepalende eigenschappen te krijgen en deze te koppelen aan de vastgoedexploitatie om zodoende meer 
feeling en inzicht te krijgen bij de waarde-ontwikkeling van met name winkelcentra op langere termijn. [Zimmer 
1995] 
Beleggers hebben daarbij een zekerheid, namelijk dat verwachtingen omtrent de ontwikkeling van die kwalitatieve 
eigenschappen zich nooit exact zullen voordoen, zoals vooraf werd verwacht. De onzekerheid die kleeft aan het 
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inschatten van de ontwikkeling van deze eigenschappen is feitelijk het specifieke objectrisico, waarmee het 
property management bij het beheer te maken heeft en waarop het asset management haar (des)investerings
beslissingen fundeert. 

Binnen het beheer van vastgoedbeleggingen neemt het beheer van winkelcentra dan ook een zeer bijzondere 
plaats in. Door als managementorganisatie actief om te gaan met dit achterl iggende proces door bijvoorbeeld een 
gebalanceerde samenstelling van ondememers te creeren, is het mogelijk waarde te creeren voor het betreffende 
winkelcentrum. Men meet zich realiseren dat eveneens het tegenovergestelde kan plaatsvinden, indien men het 
winkelcentrum op zijn beloop laat door passief management, aangezien het proces tussen de detaillist en 
consument zeer trendgevoelig is. Buiten het feit dat beleggen in winkelcentra mogelijkheden biedt tot 
waardecreatie door pro-actief management, is actief management dus eveneens een pure noodzaak om geen 
waarde te verliezen. [Maas 2001] 

1.5 Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de waardebepalende eigenschappen, of - afhankelijk van de 
context - de objectrisico's, die tijdens het vastgoedexploitatieproces van planmatige winkelcentra spelen, zodat de 
waarde van dergelijke directe vastgoedbeleggingen kan worden geoptimaliseerd. 

Op grond van de bovenstaande probleemschets word! de bijbehorende doelstelling van het onderzoek als volgt 
geformuleerd: 

~ Het verkrijgen van inzicht in uitwerking van de waardebepalende eigenschappen, dan wel - afhankelijk 
van de context - de objectgebonden risico's op de waarde van planmatige winkelcentra, teneinde de 
waarde van deze vastgoedbeleggingen te optimaliseren. 

1.6 Probleemstelling van het onderzoek 

Op grond van de gegeven doelstelling en probleemverkenning word! voor dit onderzoek de volgende 
probleemstelling afgeleid: 

~ Hoe kan het objectgebonden risico c.q. onzekerheid op eenduidige wijze worden verdisconteerd in de 
waardering van planmatige winkelcentra? 

1. 7 Onderzoeksopzet 

Om het onderzoek op gestructureerde wijze vorm te geven, is gebruik gemaakt van een onderzoeksaanpak, zeals 
op de volgende pagina is afgebeeld met illustratie 1.2. Op grond van deze schematische weergave zijn de 
verschillende onderzoeksstadia doorlopen, waarbij het onderzoek globaal in twee onderzoeksdelen kan worden 
opgesplitst. Het accent van dit onderzoek kan worden geplaatst bij het kwantitatieve onderzoeksdeel, waarbij 
getracht wordt inzicht te verschaffen in de totstandkoming van het indirecte rendement door het waarderen van 
vastgoed nader te bestuderen. Echter in eerste instantie rich! het onderzoek zich op planmatige winkelcentra, 
omdat het essentieel is om vooraf een beeld te vormen van de wijze waarop winkelcentra functioneren met de 
bijbehorende karakteristieke eigenschappen om tech maar vooral te weten 'wat er word! gewaardeerd' 

~ Planmatige winkelcentra als beleggingsobjecten (hoofdstuk 2) 
Dit onderzoeksdeel beslaat in eerste instantie een beschouwing van het functioneren van winkelcentra op basis 
van de verschillende bedrijfsvoeringen die aan het centrum gelieerd zijn. Duidelijk word! dat naast de 
achterliggende markten met name de individuele karakteristiek van het betreffende winkelcentrum sterk bepalend 
is voor het functioneren van dergelijke centra. Voorts worden de waardebepalende eigenschappen van 
winkelcentra ge'lnventariseerd, waarbij word! bevonden dat niet elk waardebepalende eigenschap eenzelfde mate 
van invloed uitoefent op het functioneren en de waarde. lnzicht in beheersingsniveau is in dit verband essentieel. 
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Daamaast wordt duidelijk dat het winkelcentrum geen optelsom is van verschillende kwalitatieve aspecten, maar 
!evens een duidelijke samenhang bestaat tussen deze eigenschappen onderling. Als gevolg van de onderlinge 
verbondenheid moeten gedurende de levenscyclus van winkelcentra verschillende kwalitatieve eigenschappen 
voortdurend op elkaar worden afgestemd om het winkelcentrum optimaal te laten functioneren. Beseft moet 
worden dat wanneer men dergelijke eigenschappen niet op elkaar afstemt men vroeg of laat te maken krijgt met 
toetreding van projectspecifieke risico's, die in meer of mindere mate invloed krijgen op het functioneren en de 
waarde van planmatige winkelcentra. 

Toch blijft het de vraag hoe deze eigenschappen en de daarmee samenhangende projectgebonden risico's 
gewaardeerd moeten worden, hetgeen de inzet is van het aansluitende onderzoekskader. 

~ Waarderen van vastgoedbeleggingen (hoofdstuk 3 t/m 5) 
In eerste instantie is in dit onderzoekskader aansluiting gezocht bij de taxatie-instructie van de Raad voor 
Onroerende Zaken (ROZ), die een tweetal technieken voorschrijft te weten de BAR/NAR- en Discounted 
Cashflow-methode. Een korte beschouwing van beide methodieken leert dat de Discounted Cashflow beter inzicht 
verschaft en derhalve beter aansluit bij de doelstelling van het onderzoek. De DCF-methode kent echter wel 
enkele aandachtspunten omtrent het gebruik. Zo zijn er mogelijkheden om subjectiviteit in een waardering tot 
uitdrukking te brengen door onder meer het gebruik van de 'natte vinger' bij de onderbouwing van cap rates. 
Aansluitend worden op een elementair niveau de benodigde parameters ge'inventariseerd, te weten de cash
inflows en -outflows en de ingoing- en outgoing-cap rate. 

~ Gevoeligheid van de marktwaarde (hoofdstuk 6) 
Na een uitvoerige beschouwing van elke benoemde elementaire parameter wordt voorts getracht inzicht te 
verschaffen in de gevoeligheid van de waarde voor de betreffende parameter door de impact van gesimuleerde 
afwijkende parameters op de waarde(-ontwikkeling) te bepalen middels een varianten- en scenarioanalyse, die 
zijn geprojecteerd op een casus. 
Op basis van deze gevoeligheidsstudie wordt duidelijk dat eerder gesignaleerde knelpunten van de Discounted 
Cashflow-methode een behoorlijke invloed kunnen uitoefenen op de waarde van het betreffende planmatige 
winkelcentrum. De subjectiviteit in de te hanteren ingoing- en outgoing-cap rate wordt derhalve als het meest 
cruciale aandachtspunt van de Discounted Cashflow-methode bestempeld. 

~ Onderbouwing van de projectgebonden onzekerheid (hoofdstuk 7) 
Alvorens over te kunnen gaan tot modelmatige waardeoptimalisatie van planmatige winkelcentra dienen deze cap 
rates beter te worden onderbouwd. Beschouwing van de opbouw van cap rates in het voorgaande 
onderzoekskader geeft aan dat het kwantificeren van het objectgebonden risico in deze cap rates het meest 
complex is en daardoor veelal naar eigen inzicht word! gedaan. Een eenduidige onderbouwing van het 
objectgebonden risico in de cap rates ontbreekt. 
Met betrekking tot de onderbouwing van het objectgebonden risico word! geconstateerd dat de discussie over de 
wijze waarop objectrisico's in de te hanteren cap rates dienen te worden verdisconteerd op een te laag 
aggregatieniveau word! gevoerd. Feitelijk 'verdrinkt' men in de vele objectgebonden risicofactoren, die men 
daama tracht samen te brengen in een risicopremie. Dit lijkt per definitie een zeer moeilijke zaak. Daarom wordt 
binnen d~ onderzoek dan ook getracht om objectgebonden risico's samen te nemen in een mate van 
projectgebonden onzekerheid om zo de discussie op een ander niveau te voeren. De mate van projectgebonden 
onzekerheid wordt ontleend aan de toekomstige cashflows. 
De te behandelen methodiek ter onderbouwing van de projectgebonden risicopremie van de ingoing- en outgoing
cap rate wordt eveneens geevalueerd door deze te projecteren op enkele theoretisch gestelde rekenvoorbeelden. 

16 



~~~~~~~~~~~~~~W~a=a~rd~eo=p=tim~a=lis=a=tie=ge~st=oe=ld=o~p~p~ro~iec~tco=n~fo~rm~e~i~ngo~in~g-~e~n~ou=tgo~in~g~-c=ap~r=at~es 
~-
At ~ Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8) 

Na de evaluatie van de geschetste methodiek om projectgebonden onzekerheid in de ingoing- en outgoing-cap 
rates te verdisconteren worden de conclusies beschreven, die voortvloeien uit de voorgaande onderzoeksdelen. 
Ter afronding van het onderzoek worden nog enkele aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. 

Beschouwing van winkelcentra op 
grond van kwalltaheve 

e1genschappen 
u .... ,..1...1 ... f,,,,., 

lllustratie 1.2: Schematische weergave van de onderzoeksopzet. 

1.8 Afbakening van het onderzoek 

Zoals uit voorgaande probleemschets en probleem- en doelstelling blijkt, richt het onderzoek zich op winkelcentra. 
De focus van het onderzoek beschouwt in dit geval enkel planmatige winkelcentra, die reeds in exploitatie zijn 
genomen door de betreffende eigenaar/ belegger. Echter het begrip winkelcentrum is niet eenduidig gedefinieerd 
en vraagt om een nadere omschrijving. Het onderzoek spitst zich toe op planmatige winkelcentra, als volgt 
gedefinieerd: [Hoogland 2000] 

~ Een planmatig winkelcentrum is een planmatig gerealiseerde winkelconcentratie, bestaande uit een 
solitaire groep van winkels en andere commerciele instellingen, die een architectonisch en functioneel 
samenhangend geheel vormen, waarbij de verschillende winkelunits doorgaans door een 
eigenaar/belegger aan zelfstandige ondememers worden verhuurd. 

Voorts betreft het waarderen van vastgoed in het algemeen een omvangrijk onderzoeks-gebied. In dit verband 
heeft de ROZ/IPD-Vastgoedindex derhalve haar behoefte uitgesproken aan eenduidigheid ten aanzien van de 
aangeleverde inf ormatie. De ambitie om zo tot een eenduidig vergelijk van de diverse vastgoedobjecten te komen, 
gaf de aanleiding tot het formuleren van de ROZ taxatie-instructie. In de praktijk zijn er verschillende technieken 
en methoden beschikbaar, echter voor wat betreft de afbakening van dit onderzoek wordt aansluiting gezocht bij 
de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), die een tweetal waarderingstechnieken voorschrijft, te weten de 
BAR/NAR-benadering en de Discounted Cashflow (DCF)-methode. Middels deze instructie wordt beoogd de 
benchmark meer validiteit te geven door eenduidigheid in de aangeleverde informatie na te streven. Hiermee geldt 
zij als een leidraad voor alle deelnemers door richtlijnen te geven voor doel, te hanteren waarderingstechniek en 
onderbouwing van de ramingen en aannames. In het eerste onderzoeksstadium wordt geconcentreerd op de 
werking en karakteristieken van beide technieken om in een later stadium het onderzoek verder at te bakenen en 
de focus te verleggen naar de DCF-methode. Verder is achterin dit rapport een begrippenlijst opgenomen, waarin 
verschillende veel gebruikte begrippen zijn gedefinieerd ten behoeve van een eenduidige interpretatie. 
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/ ' p Hoofdstuk 2 Winkelcentra als beleggingsobjecten 

Beleggen in vastgoed begint met 'weten waarin men investeert' en het beset dat 'men niet alleen investeert in 
stenen'. Waarde en rendement op winkelcentra zijn in kwalitatieve zin in grote mate afhankelijk van het 
functioneren van het betreffende planmatige winkelcentrum. In dit hoofdstuk wordt allereerst de context omtrent 
het functioneren van planmatige winkelcentra en de daarmee samenhangende markten beschouwd. Een 
beschouwing van het functioneren van het planmatige winkelcentra leert dat er verschillende bedrijfsprocessen 
plaatsvinden binnen het centrum, die sterk worden be'invloed door de condities in de achterliggende markten. 
Naast de beschouwing van bedrijfsprocessen en markten wordt het functioneren grotendeels bepaald door de 
individuele karakteristiek van het betreffende centrum. De karakteristiek wordt in dit onderzoek nader beschreven 
op basis van de waardebepalende kwaliteiten. Deze karakteristiek tezamen met marktdynamiek zijn 
toonaangevend voor de levenscyclus en het functioneren van het vastgoed. 

Alvorens wordt ingegaan op het kwantitatieve waarderen van vastgoedbeleggingen is het zinvol om te begrijpen 
wat men in kwalitatieve zin eigenlijk waardeert. Het doel van dit hoofdstuk is een bredere beeldvorming omtrent 
het functioneren van planmatige winkelcentra met daarbij inzicht in de bedrijfsvoeringen die verbonden zijn aan 
winkelcentra en een beschouwing van marktwerking en tot slot de waardebepalende karakteristieken van het 
vastgoed. 

2.1 Functioneren van winkelcentra 

In deze paragraaf wordt ten eerste stil gestaan bij de processen c.q. bedrijfsvoeringen, waarbij het winkelcentrum 
op enigerlei wijze betrokken is. Het winkelcentrum is onlosmakelijk verbonden aan de bedrijfsvoeringen van 
detaillist en belegger, waarbij in alle gevallen wordt gestreefd naar een maximaal bedrijfsresultaat. Gedurende de 
gehele levenscyclus van het winkelcentrum zullen deze bedrijfsvoeringen continue moeten worden doorlopen en 
kunnen daarmee dan ook worden beschouwd als cyclisch processen, waarbij investeringen worden gedaan in hun 
product en tevens opbrengsten worden gegenereerd door hetzelfde product. Het feit dat bovenstaande processen 
cyclisch zijn, heeft alles te maken met de voortdurend veranderende omstandigheden, waarmee het 
winkelcentrum te maken heeft. Het winkelcentrum heeft te alien tijden te maken met een zeer dynamische 
omgeving, die in meer of mindere mate een uitwerking heeft op de bedrijfsresultaten. Dit kunnen ontwikkelingen 
zijn op het vlak van demografisch, economische als institutionele omgeving van het winkelcentrum, de 
zogenaamde DESTEP-factoren beschreven in appendix A.2.3. 

De dynamiek omtrent deze factoren is van invloed op het gedrag van de consument, waarop de detaillist 
voortdurend zijn bedrijfsvoering opnieuw zal moeten afstemmen en aanpassen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen 
zich vervolgens doorvertalen naar de belegger, die in het meest emstige geval moet investeren in haar product 
om optimale randvoorwaarden te blijven leveren om zo zittende huurders te behouden of betere aan te kunnen 
trekken. Het feit dat de verschillende bedrijfsvoeringen sterk aan elkaar gelieerd zijn, maakt het voor de belegger 
noodzakelijk de relatie tussen detaillist en consument in beschouwing te nemen om op dit soort ontwikkelingen 
adequaat in te kunnen spelen, waarbij de beschreven processen blijvend moeten worden doorlopen door detaillist 
en belegger ten behoeve van behoud van aantrekkingskracht naar de consument. 

Uit de onderstaand illustratie zijn de drie bedrijfsvoeringen weergegeven, die kunnen worden toegeschreven aan 
het functioneren van planmatige winkelcentra, te weten het realiseren van omzet door detaillist, het exploiteren 
van winkelunits en het (des)investeren in winkelcentra door de betreffende beleggingsinstelling. Deze 
bedrijfsvoeringen zijn er elk in eerste instantie op gericht het bedrijfsresultaat te maximaliseren. 
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lllustratie 2.1: Bedrijfsvoeringen met betrekking tot planmatige winkelcentra. 

De detaillist is gericht op winstmaximalisatie op korte terrnijn en continu'iteit binnen het eigen bedrijf op de lange 
terrnijn. Daarin wordt men geconfronteerd met andere aanbieders binnen het centrum met dezelfde doelstelling. 
De detaillist tracht dus die beoogde hoge winst te realiseren met een bedrijfsvoering gericht op het in concurrentie 
aanbieden van verschillende producten aan de eindgebruiker van het centrum, de consument. Op termijn moet dit 
leiden tot winstmaximalisatie bij deze ondememers. Echter alvorens deze detaillist omzet realiseert, moet deze 
eerst investeren in randvoorwaarden voor het realiseren van omzet. Dat betekent dat de ondememer moet 
investeren in de aan te bieden producten, maar ook in bijvoorbeeld de huisvesting. Op dit niveau dient zich een 
tweede relatie aan, namelijk de relatie tussen detaillist en belegger. De belegger, eigenaar van het winkelcentrum, 
biedt winkelruimten aan bij ondememers tegen een vooraf afgesproken vergoeding. 

De bedrijfsvoering van de belegger bestaat uit twee onderdelen, te weten het exploiteren en het investeren. 
Afhankelijk van de doelstelling probeert de belegger, die verbonden is aan de exploitatie- en investeringscyclus, 
het overall beleggingsresultaat c.q. het totale rendement te maximaliseren. Enerzijds zal de belegger in de 
verhuurrnarkt het directe rendement, de afgeleide van de exploitatie in het eerste jaar, trachten te maximaliseren. 
Het exploiteren van winkelunits vindt plaats op de winkelverhuurrnarkt. De belegger maakt kosten om het 
winkelcentrum in de optimale condities te behouden of te creeren voor verschillende ondememers. Zij wenst daar 
wel een vergoeding van de hurende ondememers voor te ontvangen. Resultaat van de exploitatiecyclus zal 
moeten zijn dat de netto huurinkomsten door het betrokken property management worden geoptimaliseerd in de 
vorrn van direct rendement. Anderzijds word! binnen de winkelbeleggingsmarkt het indirecte rendement 
gerealiseerd, waar aan het te verhandelen product 'winkelcentrum' een waarde word! toegekend. Belangrijke 
constatering is dat de waarde van het winkelcentrum in grote mate afhankelijk is van de zekerheid omtrent de 
cashflows gedurende de exploitatieperiode. De wijze waarop een dergelijk waarde tot stand kan komen, wordt 
beschreven en bestudeerd in hoofdstuk 3 'Waardering van vastgoedbeleggingen'. Deze waarde vormt de basis 
voor transacties op de winkelbeleggingsmarkt. De marktwaarde van het betreffende centrum is voor de 
verschillende partijen binnen deze mark! feitelijk nooit gelijk, waardoor de waarde van het centrum kan stijgen en 
dalen. De waarde-ontwikkeling kan worden gezien als het resultaat dat de belegger realiseert in de 
winkelbeleggingsmarkt. In de investeringscyclus streeft de belegger naar een optimaal indirect rendement. 

Het functioneren van winkelcentra is geent op de bedrijfsvoeringen van belegger en detaillisten. Allen stellen zich 
ten doel een positief resultaat over de ontplooide activiteiten. Dit leidt tot een spanningsveld in het functioneren 
van winkelcentra gedurende de exploitatie - grafisch weergegeven door de cycli tegengesteld te laten 
plaatsvinden. De huurinkomsten van de belegger zijn gebaseerd op een te betalen vergoeding voor de 
huisvesting. Deze vergoeding is een kostencomponent in de bedrijfsvoering van de detaillist en wordt de 
huurquote genoemd. De detaillist streeft naar zo laag mogelijke huisvestingskosten. De belegger zal daarentegen 
trachten deze vergoeding te maximaliseren. Het is duidelijk dat het spanningsveld zich concentreert op de 
omzetcyclus van detaillist en hoofdzakelijk tot uitdrukking komt in onderhandelingen omtrent de te betalen 
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huurvergoeding voor de winkelunit. Geleid door achterliggende ondememingsdoelstellingen worden in fette beide 
bedrijfsresultaten wederzijds gefrustreerd. 

In principe moet de detaillist de bereidheid tonen een bepaalde vergoeding te betalen door een contract aan te 
gaan, want hij heeft immers bij dergelijke onderhandelingen het laatste woord. Hij zal het contract aangaan 
wanneer de huurprijs naar zijn mening overeenstemt met de mogelijkheden om omzet le realiseren middels de 
geleverde randvoorwaarden, in de vonn van de kwalitett van de winkelunit, het centrum en locatie. In die zin is de 
exploitatie van het winkelcentrum dus afhankelijk van de omzetmogelijkheden met voldoende winstmarge van 
producten door detaillisten. Wanneer deze mogelijkheden ruimschoots aanwezig zijn, zullen er voldoende 
detaillisten zijn, die bereid zijn een unit in het winkelcentrum te huren tegen een voor een goed rendement vereist 
huumiveau, waannee het winkelcentrum uiteindelijk een zeer interessante belegging is. Uiteraard kan ook het 
tegenovergestelde het geval zijn, indien er onvoldoende omzetmogelijkheden zijn of tegen te lage marges, 
waardoor er juist sprake is van een volkomen oninteressante belegging. Het belang van dit spanningsveld in de 
exploitatie word! in een later stadium verder verduidelijkt als er word! gesproken over huurprijsvaststelling en -
toetsing en de impact van de huurprijs op de waarde van het planmatige centrum. 
In zijn algemeenheid word! onderkend dat het functioneren van winkelcentra is geent op de bovenstaande relaties 
en er is in dit licht een drietal primaire actoren te onderscheiden; de belegger, de huurder/ detaillist en de 
consument. De primaire actoren zijn de partijen die op enigerlei wijze direct betrokken zijn bij bovengeschetste 
bedrijfsvoeringen en die in belangrijke mate het functioneren van winkelcentra bepalen. Echter de realiteit gebiedt 
le vennelden dat er meerdere partijen van invloed kunnen zijn op dit functioneren, de zogenaamde secundaire 
actoren. In dit verband kunnen onder meer de vastgoedmanagementorganisaties en overheid worden genoemd. 

De managementorganisatie opereert in het verlengde van de belegger en heeft als taak het rendement van een 
winkelcentrum op de lange tennijn le optimaliseren. De managementorganisatie, aangestuurd door de belegger, 
moet zorgdragen voor het opganghouden en stroomlijnen van bovenstaande cyclische processen, wat betekent 
dat zij zich pro-actief moet opstellen. Het management moet initiatieven nemen en bewust een aantal taken 
ovememen van zowel belegger, winkeliersvereniging als individuele winkeliers. Hierbij moeten vaak de aanwezige 
eigenbelangen van deze partijen deels worden teruggedraaid en zodanig gestuurd worden, dat zij de totale 
belangen van het centrum gaan dienen zonder aan de individuele behoeften zwaar te tomen. In de praktijk kan dit 
nogal eens leiden tot belangentegenstellingen, waarbij de managementorganisatie een adviserende rol heeft naar 
de belegger toe. [Vrins 1995] 

Voor wat betreft het functioneren van winkelcentra speelt de overheid een grote rol. Met name de lokale overheid 
blijkt door middel van het stellen van ruimtelijke randvoorwaarden, niet alleen met detailhandelsnota's, invloed le 
hebben op dit functioneren. In dit kader kan worden gedacht aan parkeerbeleid, verruiming van winkeltijden en, op 
een ander niveau, ontwikkeling van woonwijken. Over het algemeen kan worden gesteld dat de verandering, die 
in gang wordt gezet door dit beleid, een vrij directe invloed heeft op het functioneren van het winkelcentrum. De 
lokale overheid is derhalve een partij die niet direct betrokken is bij het exploiteren en het realiseren van omzet, 
maar uiteindelijk wel de randvoorwaarden schept voor het functioneren. 

Het onderscheid in de verschillende bedrijfsvoeringen is feitelijk te herleiden naar verschil-lende markten, 
waarbinnen de primaire actoren actief zijn. In de aansluitende paragraaf wordt nader ingegaan op deze markten. 

2.2 Marktwerking 

De daadwerkelijke positie en het functioneren van het winkelcentrum, zijn afhankelijk van de wijze waarop word! 
ingespeeld op de dynamiek binnen de verschillende markten door betrokken actoren. De eerder geschetste 
verbondenheid van de bedrijfsprocessen maakt dat de verschillende markten eveneens in grote mate met elkaar 
verbonden zijn, doordat verschillende actoren opereren op meerdere markten. In dit verband kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan de detaillist, die zijn producten aan de man dient le brengen en tevens huurder is van een 
unit in het winkelcentrum. De rol die de detaillist vertolkt op de vastgoedmarkt wordt in grote lijnen bepaald door 
de rol die hij speelt binnen de detailhandel. Een specifiek aspect van winkelvastgoed in vergelijking met andere 
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vastgoedcategorieen is dus dat de belegger te maken heeft met een derde markt, namelijk de dynamische 
detailhandelsmarkt. 

De beleggingsinstelling opereert eveneens binnen verschillende vastgoedmarkten, namelijk binnen de 
winkelverhuurmarkt en -beleggingsmarkt. De opvatting dat de winkelvastgoedmarkt kan worden onderverdeeld in 
een verhuurmarkt en een beleggingsmarkt, wordt in zekere zin onderschreven door Aben [Aben 2001] met de 
benoeming van respectievelijk de intermediair en finale markt. Het onderscheid in verschillende markten is in 
eerste instantie gebaseerd op het verschil tussen huur en koop. Het belang van dit onderscheid wordt duidelijk 
wanneer men zich beseft dat op de intermediair markt winkelruimte te huur wordt aangeboden aan verscheidene 
ondememers en detaillisten en door de belegger het directe rendement wordt gescoord. Op de finale markt 
daarentegen wordt het indirecte rendement behaald. Concentrerend op het beleggen in winkelvastgoed of 
specifieker winkelcentra zijn de volgende markten van essentieel belang: 

);>- Winkelbeleggingsmarkt; 
);>- winkelverhuurmarkt; 
);>- detailhandelsmarkt. 

De condities binnen de benoemde markten zijn sterk bepalend voor het functioneren van winkelcentra, en 
uiteindelijk voor het winkelcentrum als beleggingsobject, gezien het feit dat deze markten sterk aan elkaar 
verbonden zijn. Schematisch kan dat als volgt worden weergegeven. 

Winkelverhuurmarkt 

Detailhandelsmarkt 

lllustratie 2.2: Marktwerking voor winkelcentra. [bewerkt naar Buvelot 2002] 

Winkelbeleggingsmarkt 

Project
ontwikkelaars/ 

beleggers 

Elke afzonderlijke markt word! gekenmerkt door het krachtenspel tussen vraag en aanbod ge'lnitieerd door 
betrokken actoren. Als gevolg van dit krachtenspel zullen er voortdurend transacties plaatsvinden met als resultaat 
een prijs voor de te verkrijgen goederen of diensten. Kenmerkend voor de diverse markten is wel dat het aanbod 
de vraag volgt, dit geld! voor zowel de detailhandel als de verhuurmarkt als de beleggingsmarkt. Naast het creeren 
van vraag middels innovaties probeert de detaillist binnen de detailhandel met zijn aanbod van goederen en 
diensten de vraag van de consument zo goed mogelijk te beantwoorden en tracht men greep te krijgen op die 
vraag. Dit is een belangrijk gegeven wanneer wordt beseft dat door de onderlinge verbondenheid van markten de 
transacties voortvloeiend uit de detailhandel in beginsel maatgevend zijn voor de transacties op de 
winkelverhuurmarkt en -beleggingsmarkt. 

De winkelvastgoedmarkt kan worden gedefinieerd als het gedeelte van de markt voor commercieel onroerend 
goed, waarop verhandeling plaatsvindt van vastgoedobjecten met een detailhandelsfunctie. Zoals elke markt 
bestaat ook de vastgoedmarkt uit een vraag- en aanbodzijde. Binnen de beleggingsmarkt is de vraag naar 
winkelcentra als beleggingsobjecten voomamelijk afkomstig van grote pensioenfondsen, verzekerings
maatschappijen, vastgoedbeleggingsinstellingen, en, steeds vaker, vermogende particulieren. Bij de vraag naar 
winkelcentra als beleggingsobjecten spelen in beginsel de determinanten van de vraag naar te huren winkelruimte 
een essentiele rol , aangezien de vragers binnen de beleggingsmarkt vervolgens de beschikbare winkelruimte 
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moeten aanbieden op de winkelverhuurmarkt. Beleggers in winkelvastgoed zijn zodoende genoodzaakt in te 
spelen op behoeften onder detaillisten en ondememers. De projectontwikkelaar of belegger heeft daarbij de 
mogelijkheid om het winkelcentrum te verkopen of te verhuren aan ondememers/ detaillisten. De winkelun~ met 
de daarbij behorende additionele faciliteit wordt binnen de winkelverhuurmarkt verhandeld, terwijl binnen de 
winkelbeleggingsmarkt het winkelcentrum zelf het te verhandelen product is. Verschillende goederen en diensten 
worden verhandeld met als resultaat verschillende transactieprijzen. 

Uit het voorgaande word! duidelijk dat de detailhandel, winkelverhuur- en winkelbeleggingsmarkt in behoorlijke 
mate met elkaar verweven zijn, echter in dit onderzoek word! gefocust op de winkelbeleggingsmarkt, waarbinnen 
winkelcentra worden verhandeld tegen een nader vast te stellen waarde. 

Aanbod I Winkelbeleggingsmarkt 

Belegger X Belegger Y 

Portefeuille --------.,.-------------------------r---------

Object 

i i 
i i 
i i 
j IRRveeist IRRveeist j 

+ Transactie + 
IRRverwacht 

Marktrendement 
BAR/NAR 

'Leading indicator' 

lllustratie 2.3: Transactieproces binnen de (winkel)beleggingsmarkt. 

Vraag 

Portefeuille 

Object 

Voorafgaand aan de transactie binnen de winkelbeleggingsmarkt, hebben zich reeds twee besluitvormings
processen voltrokken. Ten eerste heeft de aanbiedende partij, belegger X, het te verwachten rendement op het 
winkelcentrum gestaafd aan het minimale vereiste rendement op de beleggingsportefeuille, waarbij het project niet 
langer voldoet aan het gestelde rendement/ risico-profiel en daarom word! besloten over te gaan tot dispos~ie. 
lndien tot dispositie word! overgegaan, moet het project worden aangeboden aan een nieuwe eigenares, belegger 
Y, die op haar beurt eveneens intern het objectrendement benchmarkt met het minimaal vereiste rendement op de 
portefeuille. Als blijkt dat het aangeboden project een waardevolle aanwinst is voor de portefeuille van belegger Y, 
word! het aangeboden vastgoedobject aangetrokken. 
Een dergelijke transactie vindt dan plaats op basis van onderhandelingen over de marktwaarde van het 
betreffende winkelcentrum. Enerzijds word! het winkelcentrum beoordeeld op projectspecifieke aspecten, 
anderzijds is het marktsentiment behoorlijk van invloed op de marktwaarde. Dit sentiment komt tot uitdrukking in 
een zogenaamd evenwichtszoekend marktgemiddelde, het bruto aanvangsrendement (BAR) of netto 
aanvangsrendement (NAR), waarmee marktwaarde van het centrum door de taxateur word! bepaald, hetgeen in 
het volgende hoofdstuk word! behandeld. De bondig geschetste marktwerking geeft een beknopt beeld voor wat 
betreft de werking binnen de winkelbeleggingsmarkt. 

lndien de dynamiek van de detailhandel en winkelverhuurmarkt in beschouwing word! genomen, zoals in appendix 
A.2.2. is beschreven, moet beseft worden dat de werking binnen deze markten sterk bepalend is voor de 
gevraagde prestaties aan het betreffende winkelcentrum. Als gevolg van deze werking veranderen de gevraagde 
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prestaties voortdurend. Continue moet men anticiperen om de vraag te kunnen blijven beantwoorden met het 
gewenst kwalitatief prestatieniveau, hetgeen resulteert in een levenscyclus voor winkelcentra. 

2.3 Levenscyclus van winkelcentra 

De Nederlandse winkelvoorraad is na de Tweede Wereldoorlog sterk uitgebouwd op basis van een functionele 
hierarchie. lntemationaal gezien is de structuur van het winkelapparaat in Nederland zeer fijnmazig. Het moge 
duidelijk zijn dat er binnen de bestaande voorraad een grote diversiteit aan winkelcentra bestaat. Zo kan zowel 
een verpauperd naoorlogs wijkwinkelcentrum als een in de jaren tachtig (her)ontwikkeld hoofdwinkelcentrum deel 
uit maken van de beleggingsmarkt voor tweedehands winkelcentra. Op de beleggingsmarkt voor dergelijke 
winkelcentra is dan ook sprake van transacties met een stuk voor stuk uniek karakter. Dit blijkt onder meer uit de 
lage omloopsnelheid, de geringe onderlinge vergelijkbaarheid en de indirecte relatie tussen de prijsvorming voor 
nieuwbouw en de specifieke prijsbepalende factoren bij de transactie van een bestaand object. 

leder product is vanaf de ingebruikname of het op de markt brengen onderhevig aan een verouderingsproces, 
omdat de aan het gebouw gestelde eisen veranderen en niet zonder meer blijven voldoen. Vroeger of later heeft 
het zijn aantrekkelijkheid in belangrijke mate of in zijn geheel verloren. Op dat moment moeten de geleverde 
prestaties boven het niveau van de gevraagde prestaties worden gebracht door middel van aanpassingen van het 
gebouw. Winkelcentra neigen tot een relatief snelle veroudering, omdat in geen andere vastgoeddeelmarkt de 
veranderingen zich zo snel voltrekken als gevolg van dynamische detailhandel. Het multifunctionele, 
publiekgerichte en commercieel getinte karakter maakt, dat tendensen hier het eerst doordringen. In het algemeen 
zorgt het unieke heterogene karakter van vastgoed ervoor dat ieder winkelcentrum haar eigen levenscyclus kent. 
Er kunnen grote verschillen bestaan in de levensduur van vastgoedobjecten, afhankelijk van de geleverde 
prestatieniveaus. 

I 

I 
.. .. ............ .... 
' ..... ... . ' . . . . . . . . . . .. ... .. '. . . . . . . . . . . . . 

... ... . 
. . .... . 

lllustratie 2.4: Levensduur van een winkelcentrum. 

lllustratie 2.4 is een weergave van hoe veroudering invloed heeft op het prestatieniveau van een winkelcentrum 
gedurende de levensduur. Deze valt ruwweg op te splitsen in de fasen: gebruik, acceptatie en hergebruik/ sloop. 
De (her-)gebruiksfase is voor de belegger, vanwege huurinkomsten, het meest van belang. De acceptatiefase is 
de fase tussen gebruiker en hergebruik en/of sloop. Wanneer een winkelcentrum zich in deze fase bevindt, 
voldoet het niet meer aan de eisen die de gebruiker eraan stelt. Vroeg of laat zal het winkelcentrum haar 
aantrekkelijkheid verliezen. De belangen van de belegger worden in deze fase bedreigd door afnemende 
exploitatieopbrengsten en toenemende exploitatiekosten. 

Het winkelcentrum heeft te maken met twee soorten veroudering, te weten economische veroudering en 
technische veroudering. Economische veroudering heeft betrekking op de mate waarin het vastgoedobject tijdens 
het exploitatietraject aan de behoeften blijft voldoen en kan leiden tot leegstand en vervanging door marginale 
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functies. In dit verband wordt gerefereerd aan de voorgaande paragrafen waarin reeds is gesproken over het 
functioneren van winkelcentra en marktdynamiek. De voortdurende verandering binnen deze aspecten leidt tot 
economische veroudering. 
De technische veroudering heeft betrekking op de fysieke bouwtechnische staat van het vastgoedobject. Deze 
veroudering treedt op door slijtageprocessen die van invloed zijn op het rendement van een vastgoedbelegging. 
Het kwalitatieve verval dat hiermee gepaard gaat kan geremd en beperkt worden door regelmatige en 
doeltreffende bouwtechnische ingrepen te doen. Het belang van de technische kwaliteit wordt door Kroodsma 
onderschreven aangezien verondersteld wordt dat naast periodieke huuraanpassingen, fluctuaties in de 
inkomens- en vermogenscomponent van een vastgoedbelegging voortkomen uit deze slijtage. [Kroodsma 1998] 
Uiteraard verkorten de technische en economische veroudering de levensduur van het winkelcentrum en daarmee 
ook de exploitatieduur. De belegger zal de mogelijkheden om het object aan te passen (eventueel voor een 
andere functie) of te slopen in overweging moeten nemen. Door economische veroudering wordt de 
conditievermindering versneld en wordt eerder overwogen of het vastgoedobject nog acceptabel is. In 
tegenstelling tot economische veroudering, die voortdurend aanwezig is, moet warden geconstateerd dat 
technische veroudering in relatie tot tijd zal toenemen. [Van Betten 1990] 

Naast de al genoemde vormen van veroudering wordt onderscheid gemaakt in functionele en planologische 
veroudering. De economische veroudering wordt hier als het ware opgesplitst in functionele, economische, en 
planologische veroudering. Functionele veroudering hangt nauw samen met de gebruiksperiode waarbinnen een 
organisatie zonder aanpassingen kan functioneren. Economische veroudering is gerelateerd aan de periode 
waarbinnen aan een gestelde rendementseis wordt voldaan. Planologische veroudering komt voort uit 
veranderingen in de omgeving zoals insluitende bebouwing. Het voorkomen van een of meerdere van deze 
verouderingsverschijnselen sluit over het algemeen . aan bij de verzadigings- en teruggangsfase van de 
levenscyclus. Vanzelfsprekend zal de specifieke noodzakelijke aanpak afhankelijk zijn van de feitelijke huidige 
situatie en de voor de toekomst nagestreefde kwaliteit. In algemene zin wordt gesproken van revitalisering. 
[Kroodsma 1998] 

De waarde van winkelcentra wordt derhalve be'invloed door de individuele levenscyclus van het betreffende 
project. Naast de dynamiek van de markt hangt deze levenscyclus nauw samen met de kwalitatieve 
eigenschappen van het winkelcentrum. Voor concrete uitspraken omtrent de levenscyclus en het functioneren en 
uiteindelijk de waarde-(ontwikkeling) van het winkelcentrum is het van groot belang inzicht te verwerven in deze 
eigenschappen, de zogenaamde waardebepalende producteigenschappen. Dit is de inzet van de volgende 
paragraaf. 

2.4 Producteigenschappen 

Een winkelcentrum is een complex geheel, dat beschouwd kan worden vanuit verschillende optieken: de belegger, 
ondememer c.q. detaillist en consument. Alie drie zijn zij onlosmakelijk verbonden met het winkelcentrum. Vanu~ 
het beleggersperspectief wordt duidelijk dat er behoefte is aan consistente beoordeling van haar beleggingen. 
Voor wat betreft beleggingen in winkelcentra moet er een oordeel worden gevormd omtrent het functioneren van 
het betreffende centrum. Er dient een beoordeling plaats te vinden, waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige 
positie en de ontwikkelingen ten aanzien van deze positie. Kortom; hoe functioneert het centrum en hoe zal het 
gaan functioneren in de toekomst? 

Middels literatuuronderzoek kunnen er verscheidene praktische indelingen worden gepresenteerd om 
winkelcentra te beoordelen - appendix A.3.2. Echter de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de geschetste 
indeling hangt sterk af van het doel van de betreffende analyse. In dit kader wordt aansluiting gezocht bij 
Kroodsma [Kroodsma 1998] en Zimmer [Zimmer 1995], die beiden eveneens de verschillende indelingen hebben 
getoetst op bruikbaarheid in het kader van het waarderen van winkelcentra, zoals in appendix A.3.3 is besproken. 
In het onderzoek van Kroodsma worden winkelcentra modelmatig beoordeeld ten behoeve van acquisitie. Door 
Zimmer wordt getracht objectgebonden risico's voor wat betreft waardebepalende factoren mee te nemen in de 
waardebepaling van winkelcentra. Toetsing door beide auteurs heeft opgeleverd dat benaderingen als 
marketingmix, indeling naar fysieke en functionele factoren, checklisten van IMK en ABP onvoldoende houvast 
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M bieden in het beoordelings- en waarderingsproces van het functioneren van winkelcentra. In het kader van 
waarderen van winkelcentra onderstrepen Kroodsma en Zlmmer beiden deze structurering volgens vijf kwaliteiten 
van winkelcentra. Binnen dit onderzoekskader wordt eveneens uitgegaan van deze kwalitatieve indeling, 
aangezien toetsing van beide auteurs heeft uitgewezen dat andere rubricering onvoldoende de lading dekt van de 
waardebepalende eigenschappen van planmatige winkelcentra. 

In onderzoeken door Speetjens [Speetiens 1990] en Nanninga [Nanninga 2000] warden waardebepalende 
kwaliteiten ingedeeld in verschillende factoren, die als uitgangspunt dienen voor het beoordelen van het 
functioneren van winkelcentra in het algemeen. Elke kwaliteit c.q. producteigenschap beschrijft een reeks van 
aspecten van het winkelcentrum. Aan de hand van alle aspecten tezamen wordt beoogd een oordeel te vormen 
omtrent de totale kwaliteit van het winkelcentrum. WPM onderscheidt doorgaans een vijftal kwaliteiten, te weten: 

~ Omgevingskwaliteit: kwalitatieve aspecten die betrekking hebben op het marktgebied en de 
concurrentiepositie van het winkelcentrum, alsmede de institutionele omgeving (overheid); 

~ locatiekwaliteit: aspecten die betrekking hebben op de ligging en bereikbaarheid van het 
winkelcentrum; 

~ functionele kwaliteit: aspecten die betrekking hebben op de functie/ branchering van het 
winkelcentrum; 

~ fysieke kwaliteit: aspecten die betrekking hebben op de verschijningsvorm en het functioneren van het 
winkelcentrum als gebouw; 

~ commerciele kwaliteit: aspecten die betrekking hebben op de attentiewaarde, wervingskracht en 
uitstraling van het winkelcentrum. 

In dit kader wordt derhalve volstaan met het inzicht in de waardebepalende kwaliteiten van planmatige 
winkelcentra, beseffende dat deze kwaliteiten nog verder kunnen warden gerubriceerd in waardebepalende 
factoren. Een uitgebreide inventarisatie naar waardebepalende factoren heeft geresulteerd in het overzicht van 
factoren, beschreven en uiteengezet in appendix A.3.4. Bewust van de grate hoeveelheid waardebepalende 
factoren, wordt gesteld dat een beschouwing op dit niveau wellicht niet zal bijdragen aan het gewenste inzicht en 
is het derhalve verstandig op een hoger aggregatieniveau te spreken over de karakteristiek van het 
winkelcentrum. 

lnzicht is een essentiele voorwaarde voor 'overleven' en daarom wordt binnen deze scriptie enkel gerefereerd aan 
deze productkwaliteiten van winkelcentra. In de onderstaande paragrafen warden de kwaliteiten gerelateerd aan 
het functioneren van winkelcentra, waarbij aandacht is voor de mate van beheersing van deze kwaliteiten en 
tevens de relatie met de bedrijfsprocessen wordt geschetst. 

2.4.1 Beheersingsniveau van individuele kwaliteiten 

Gedurende de exploitatie zijn de verschillende eigenschappen van winkelcentra stuk voor stuk aan verandering 
onderhevig. Door een sterke dynamiek in de detailhandel en het consumentengedrag blijven alle kwalitatieve 
aspecten zich in de tijd ontwikkelen met de daarbij behorende uitwerking op het functioneren en de waarde van 
winkelcentra. Om greep te krijgen op veranderingen is het noodzakelijk vast te stellen of eigenschappen in enige 
mate be'invloedbaar dan wel beheersbaar zijn. lnzicht in beheersingsniveau kan bijdragen aan optimaal beheer en 
functioneren van het winkelcentrum als zodanig. 

Zo kan er onderscheid warden gemaakt in niet beheersbare, passief beheersbare (ook wel be'invloedbare) en 
actief beheersbare kwaliteiten. Gezien het feit dat de waarde van winkelcentra door een groat aantal factoren 
wordt bepaald, is inzicht in beheersingsniveau van groat belang. Beheersbaarheid impliceert een actief element; 
wanneer een specifieke productkwaliteit beheersbaar is dan is via aanpassingen en management deze te 
be'invloeden. Be'invloedbaar zijn de kwaliteiten, die niet direct te sturen zijn, maar waarop wel indirect invloed is uit 
te oefenen. Be'invloedbaar wordt ook wel passief beheersbaar genoemd. Ook zijn er kwalitatieve aspecten die 
nauwelijks te beheersen of te be'invloeden zijn. lndicatief kunnen de verschillende kwaliteiten naar de volgende 
beheersingsniveaus: 
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Niet I moeilijk 
beheersbaar 

Locatie 
kwaliteit 

Passief 
beheersbaar 

Omgevingskwaliteit 
(d.m.v. inspelen op 

ontwikkelingen) 

Actief 
beheersbaar 

Functionele kwaliteit 
(d.m.v. rebranchering) 

11 
Fysieke kwaliteit 

~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~-(d_.m_._v._r_ev_it_al_is_at_ie_l ~~ 

.... ~~~~~~~~---'! l~~~~~~~~~-~C-o_m_m~er-c-ie-le_k_w_a_lit_e_it~ (d.m.v. optische cos-
metische ingrepen) 

Tabel 2.1: Beheersbaarheid van productkwaliteiten van winkelcentra. 

Gedurende de exploitatiefase zijn de aspecten die betrekking hebben op locatie in beginsel niet of nauwelijks 
meer te beheersen door het betrokken management. De omgevingskwaliteit daarentegen kan men zelf niet 
beheersen, daarentegen is het wel mogelijk in te spelen op veranderingen om zo deze kwaltteit te be'invloeden. 
De omgevingskwaliteit wordt dan ook bestempeld als zijnde passief beheersbaar. Functionele, commerciele en 
fysieke aspecten worden betiteld als actief beheersbaar. Een kanttekening lijkt echter op zijn plaats, indien wordt 
beseft dat bijvoorbeeld aanpassing van branchering van een winkelcentrum in de praktijk een zaak is van de lange 
adem, gezien de huurbescherming die zittende winkeliers genieten. De veronderstelde actieve beheersing moet 
dan ook in de juiste context worden beschouwd. [Zimmer 1995] 

2.4.2 Afstemmen van kwaliteit: succesverzekerd 

Overzicht is nog geen inzicht. Om de in appendix A.3.4 behandelde kwaliteiten op waarde te kunnen schatten, is 
het van groot belang dat er inzicht is in de conceptuele relaties tussen de kwaliteiten onderling. Kroodsma 
[Kroodsma 1998] stelt dat bij de beoordeling van winkelcentra door vastgoedbeleggers onderscheid wordt 
gemaakt in enerzijds de potentie en anderzijds de mate van benutting van de aanwezige potentie van 
winkelcentra. De potentie stemt in dit verband overeen met de eerder benoemde locatie- en omgevingskwaliteit 
van een winkelcentrum. Een benutting van deze potentie is in overeenstemming met de functionele, fysieke en 
commerciele kwaliteit. Op grond van dit onderscheid kan er een tweedeling worden gemaakt in de 
objectkwaliteiten, namelijk inteme en exteme kwaliteiten. 

In eerste instantie wordt de exteme omgeving beschouwd op basis van twee kenmerkende kwaliteiten, de 
omgevings- en locatiekwaliteit. In dit verband kan men denken aan een qua omvang, bestedingsniveau, etcetera 
voortdurend veranderend verzorgingsgebied. In tegenstelling tot de omgevingskwaltteit wordt de exteme 
omgeving tevens bepaald door relatief starre factoren, als bijvoorbeeld bereikbaameid en absolute ligging van het 
centrum. Er kan worden gesteld dat bovenstaande kenmerkende aspecten overeenkomen met respectievelijk de 
omgevingskwaliteit en locatiekwaliteit. Seide kwaliteiten vormen min of meer de randvoorwaarden voor het 
functioneren van het winkelcentrum, oftewel de potentie. 

In tweede instantie is voor het functioneren van een winkelcentrum van belang dat de inteme kwaliteit van het 
centrum wordt afgestemd op de exteme randvoorwaarden in de vorm van locatie- en omgevingskwaliteit. Voor 
optimaal functioneren moeten de inteme productkwaliteiten van het winkelcentrum worden afgestemd op de 
exteme setting van het object. Anders gezegd: de functionele, fysieke en commerciele kwaliteit moeten worden 
afgestemd op de eerder beschreven locatie en omgeving. De functionele, fysieke en commerciele kwaliteit zijn 
eigenschappen van een winkelcentrum die in zeer grote mate zijn te beheersen in tegenstelling tot de exteme 
kwaliteiten. 

De reeds beschreven inteme kwaliteit wordt gevormd door de functionele, fysieke en commerciele kwaliteit van 
het centrum. Deze kwaliteiten faciliteren daarmee de omzetcyclus van de detaillist. De wijze waarop de inteme 
kwaliteiten zijn afgestemd op de exteme omgevings- en locatiekwaliteit is sterk bepalend voor het bedrijfsresultaat 
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mogelijke toevloeiende stroom van consumentenbestedingen te realiseren. De wijze waarop dit afstemmen 
plaatsvindt is dan ook een succesbepalende factor voor het functioneren van het planmatige winkelcentrum en de 
beschreven bedrijfsvoeringen van de detaillist en beleggingsinstelling. 

Fundamenteel is de gedachte dat de inteme kwaliteit meer is dan een optelsom van de functionele, fysieke en 
commerciele kwalttett. Het mag worden verondersteld dat deze kwaliteiten in zekere zin complementair zijn en het 
daarom essentieel is dat de inteme kwaliteit van het centrum optimaal wordt afgestemd en een optimale set van 
randvoorwaarden aan hurende detaillisten wordt geleverd om de extern aanwezige potentie optimaal te kunnen 
benutten. 
Op de langere termijn blijkt dit een proces dat continue moet worden doorlopen als gevolg van het feit dat de 
omgevingskwaliteit van het winkelcentrum voortdurend aan verandering onderhevig is. De potentie van het 
winkelcentrum wordt in grote mate bepaald door deze dynamiek, zodat het gehele afstemmingstraject blijvend 
moet worden doorlopen om van succes verzekerd te blijven. 

2.5 Resume 

De inzet van het hoofdstuk is geweest het beleggen in winkelcentra vanuit een kwalitatief oogpunt te benaderen 
om in een later stadium de match te maken met het kwantitatieve kader, gevormd door de hoofdstukken 3 t/m 5. 
Op voorhand was duidelijk dat de beoordeling c.q waardering van het winkelcentrum nauw samenhangt met de 
wijze waarop het vastgoedobject functioneert binnen haar hele context. Op haar beurt wordt het functioneren van 
een planmatig winkelcentrum bepaald door de bedrijfsvoeringen van de belegger zelf en met name de hurende 
detaillisten. 

De waarde van het winkelcentrum wordt sterk be'invloed door de marktkenmerken en -werking op basis van vraag 
en aanbod. Onderscheid in detailhandel, winkelverhuurmarkt en -beleggingsmarkt laat zien dat een 
winkelcentrum verbonden is aan verschillende transacties als resultaat van verschillende bedrijfsvoeringen, met 
als hoogtepunt de transacties van winkelcentra in de beleggingsmarkt op grond van de marktwaarde. Voortdurend 
treden er verschuivingen op binnen de relevante markten waardoor het winkelcentrum te maken heeft met de 
nodige dynamiek, die haar weerslag heeft op de waarde-ontwikkeling. 

Naast de marktdynamiek zijn de individuele eigenschappen c.q. kwaliteiten van essentieel belang voor de 
beoordeling. Een planmatig winkelcentrum is geen eenvoudige optelsom van verschillende kwaliteiten, met name 
het afstemmingsproces van inteme op de exteme kwaliteiten is zeer fundamenteel. Overzicht is dus nog geen 
inzicht. Aanvullend moet worden opgemerkt dat de waardebepalende kwaliteiten verschillen in de mate waarin zij 
kunnen worden be'invloed. Doorgaans wordt gesteld dat inteme kwaltteit goed te beheersen is, waardoor het 
mogelijk is om in te spelen op de voortdurend wijzigende omgeving van het centrum. 

Des te hoger men zich in de beleggingsorganisatie bevindt, des te minder men ge'interesseerd is in de 
objectgebonden kwaliteiten met als gevolg dat de aandacht meer verschuift naar het rendement/ risico-denken op 
portefeuilleniveau. Bewust van het feit dat het niveau, waarop het planmatige winkelcentrum functioneert, 
bepalend is voor de waarde van het planmatige centrum, moet worden geconstateerd dat inzicht in de 
waarderingsgrondslagen van vastgoed essentieel is om het kwalitatieve oordeel te kunnen kwantificeren en voor 
het uiteindelijk optimaliseren van de waarde. In de navolgende hoofdstukken vindt er dan ook een 
accentverschuiving plaats naar het kwantitatieve onderzoekskader en wordt het waarderen van 
vastgoedbeleggingen in beschouwing genomen. 
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/ ' !' Hoofdstuk 3 Waardering van vastgoedbeleggingen 

Het waarderen van vastgoed is een omvangrijke discipline. Binnen de context van dit onderzoek is plaatsbepaling 
van 'waarderen van vastgoed' noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het doel van de 
waardering en het te hanteren waardebegrip, de meest gebruikte technieken in het kader van periormancemeting 
voor de ROZ/IPD. Middels de beeldvorming omtrent deze items wordt de focus van het onderzoek verder 
aangescherpt. Dit theoretische kader over het waarderen van vastgoedbeleggingen heeft als doel tot een verdere 
afbakening van het onderzoeksveld naar waardeoptimalisatie te komen. 

De afgelopen jaren heeft de taxatiepraktijk binnen de vastgoedsector niet stilgestaan. De praktijk heeft 
hoofdzakelijk in het teken gestaan van de toverwoorden 'uniformering', 'standaardisering' en 'definiering'. Ter 
illustratie van het feit dat deze strijden nog niet gestreden zijn, leert de vastgoedpraktijk bijvoorbeeld dat begrippen 
als taxeren en waarderen veelal gecombineerd worden gebruikt en doorgaans als synoniemen worden 
beschouwd. Toch is deze veronderstelling niet helemaal gerechtvaardigd, aangezien er wel degelijk verschillen 
bestaan. In appendix A.4.1 wordt bijvoorbeeld nader aandacht geschonken aan het verschil tussen de begrippen 
taxeren en waarderen. Echter binnen dit onderzoekskader wordt het begrip waarderen gehanteerd als 
containerbegrip voor waardebepaling van vastgoed. In dit verband is het beset dat de strijd ten behoeve van 
eenduidigheid binnen het vakgebied nog lang niet overal gestreden is nog steeds zeer actueel. 

Op grond van deze kostenvoordelen moet intern taxeren worden beschouwd als een instrument waarmee de 
taxatiefrequentie aanzienlijk kan worden opgehoogd om zo afgevlakte rendementsreeksen tegen te gaan. Dit 
verschijnsel wordt ook wel smoothing genoemd. Exteme taxaties gaan steeds meer fungeren als een controle
instrument op de inteme taxatie. Bij vastgoedbeleggers bestaat de steeds sterkere behoefte aan inzicht in de 
waarde-ontwikkeling, waardoor intern taxeren zeer waardevol is voor de beleidsvoering van het betrokken 
management. Als gevolg van het feit dat intern taxeren meer terrein wint (heeft gewonnen), zal ook de DCF
methode veelvuldig worden gehanteerd. De discussies binnen het werkveld omtrent intern dan wel extern taxeren 
en smoothing zijn derhalve zeer actueel. Seide discussies zijn beschreven in respectievelijk appendix A.4.2 en 
A.4.3. 

Dit hoofdstuk behandelt de waarderingstechnieken die in het kader van de ROZ/IPD-Vastgoedindex zijn 
toegeschreven aan de verschillende deelnemen partijen, te weten de BAR/NAR- en Discounted Cashflow
methode. Echter allereerst dient men een scherp beeld te verkrijgen van een aantal aspecten zoals het 
waarderingsdoel en het te hanteren waardebegrip. 

3.1 Waarderingsdoel 

Alvorens een theoretisch kader te schetsen ten aanzien van de werking van de verschillende 
waarderingstechnieken, moet er in eerste instantie inzicht worden verkregen in het na te streven waarderingsdoel, 
hetgeen essentieel is voor de waardering van vastgoed-beleggingen. Het doel van de waardering is van belang op 
grond van de volgende aspecten: (Ten Have 1997] 

~ Het doel van de waardebepaling moet in relatie worden gezien met de te hanteren waardebegrippen; 
~ vragen die voortvloeien uit het doel van de waardebepaling moeten worden beantwoord aan de hand 

van deze waardebepaling; 
~ het doel van de taxatie kan in relatie staan tot de datum van taxatie of geldigheidsduur. 

Als gevolg van verschillende waarderingsdoelen worden er ook waardebegrippen en verschillende 
waarderingsmethoden gehanteerd. [Kousemaeker 1994] Refererend aan de achtergrond van dit onderzoek moet 
worden gesteld dat het beleggen in vastgoed per definitie een toekomstgerichte bezigheid is, waarbij wordt 
getracht over een bepaalde periode het rendement te optimaliseren op het belegd vermogen. Deze 
toekomstgerichte activiteiten zijn verwoord in het zogenaamde vastgoedbeleggingsbeleid, als onderdeel van de 
strategische en tactische doelstellingen van de ondememing. Met behulp van de waardebepaling nemen 
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beleggingsinstellingen beleidsbeslissingen en vormt de waardering min of meer een schakel in het 
besluitvormingsproces binnen haar managementorganisatie. In dergelijke gevallen is het doel van de waardering 
overeenkomstig aan het berekenen van de behaalde performance van de betreffende vastgoedbelegging. Vanutt 
deze optiek moet worden gesteld dat waarderingsmethodieken moeten worden beschouwd als hulpmiddel bij het 
inzichtelijk maken van de waarde(-ontwikkeling) en daarbij als onderlegger voor de berekening van het 
gerealiseerde rendement kunnen dienen om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van 
verwerving, renovatie of verkoop van vastgoed. 

3.2 Waardebegrippen 

Vastgoedbeleggers hebben wettelijk de vrijheid een keuze te maken uit verschillende waarderingsbegrippen, 
afhankelijk van de waarderingsdoelstelling en de aard van het desbetreffende vastgoed. Waarderingen van het 
vastgoed worden gezien als belangrijke managementinstrumenten. Er moet dan worden gedacht aan 
balanswaarderingen, maar ook aan de meting van het gerealiseerde rendement, alsmede aan het nemen van 
(des)investeringsbeslissingen. Ook zijn waarderingen van belang in het kader van verslaglegging naar en de 
verantwoording aan exteme partijen. Het doel van de taxatie is essentieel voor en doorslaggevend bij de keuze 
omtrent het te hanteren waardebegrip. Er zijn in de theorie vele waardebegrippen te benoemen, echter in de 
praktijk wordt veelal gebruik gemaakt van de marktwaarde en de beleggingswaarde. [Van Gool c.s. 2001] 

Aansluitend bij de ROZ/IPD-Vastgoedindex wordt geconstateerd dat vergelijking van appels met peren zinloos is. 
Het is zeer verleidelijk om verschillende waardebegrippen door elkaar te gebruiken, hetgeen niet bevorderlijk is 
voor de gewenste transparantie en eenduidigheid. Opdat verschillende partijen eenduidige informatie ten behoeve 
van de index aanleveren, dient het te hanteren waardebegrip overeen te komen met het gehanteerde 
waardebegrip in de richtlijnen van de ROZ. Het gekozen waardebegrip wordt derhalve aangeduid als zijnde de 
'marktwaarde in verhuurde staaf. Door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) wordt de marktwaarde 
gedefinieerd als zijnde: [ROZ 2001] 

Het bedrag dat de onroerende zaak bij onderhandse verkoop naar schatting zal opbrengen nadat de 
verkoper de onroerende zaak na de beste voorbereiding op de gebruikelijke wijze in de markt heeft 
aangeboden en waarbij de koper de onroerende zaak aanvaardt onder gestanddoening van de lopende 
huurovereenkomst(en) met alle daaraan verbonden rechten en plichten. 

De marktwaarde wordt ook wel de directe opbrengstwaarde genoemd en wordt vastgesteld door de 
disconteringsvoet at te leiden uit recentelijk afgesloten transacties van vergelijkbare vastgoedobjecten. 

De beleggingswaarde daarentegen wordt door Keeris gedefinieerd als: [Keeris 2001 b] 

De contante waarde van alle, op basis van een scenario geraamde, toekomstige netto cashflows 
gedurende de resterende exploitatieperiode, daaronder begrepen de berekende restwaarde per 
afsluitingsdatum van deze beschouwde periode, daarbij contant gemaakt tegen de op het moment van 
berekening aan te houden rendementseis, gelet op het aangenomen rendements-risicoprofiel van het 
betreffende object en rekening houdend met het algemeen hiervoor gestelde referentieniveau van de 
betreffende beleggingscategorie. 

Een van de belangrijkste inteme waardebegrippen is de beleggingswaarde, ook wel rendementswaarde of 
indirecte opbrengstwaarde genoemd. Daarbij gaat het om de waardering die de (aspirant-)eigenaar/ belegger zeij 
toekent aan het vastgoed op basis van beleidsafhankelijke, subjectief bepaalde determinanten, zoals een 
rendementseis. De beleggingswaarde wordt vaak afgeleid van de lopende opbrengst (de huur) en de verkoopprijs 
op termijn die de (aspirant-) eigenaar/ belegger denkt te kunnen realiseren met het vastgoedobject. Daarbij wordt 
die waarde vastgesteld door de toekomstige kasstromen van een object contant te maken tegen de inteme 
rendementseis van de belegger. Die rendementseis wordt dan vaak afgeleid van het te behalen rendement op 
altematieve vermogenstitels, zoals het rendement te behalen op aandelen en obligaties. 
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In de praktijk geeft onderscheid in deze begrippen nogal eens verwarring, waarbij dit onderscheid nogal eens leidt 
tot verkeerde interpretatie van het begrip Internal Rate of Return (IRR). De beleggingswaarde wordt bepaald door 
de toekomstige cashflows over de beschouwde periode contant te maken met een intern vereiste 
disconteringsvoet, de reele IRR. In tegenstelling tot de beleggingswaarde wordt de marktwaarde berekend op 
grond van de gerealiseerde of verwachte disconteringsvoet, de nominale IRR. De beleggingswaarde is dus een 
afspiegeling van de waarde op basis van een reele disconteringsvoet, en de marktwaarde daarentegen op basis 
van de nominale disconteringsvoet. 

Marktwaarde 
Beleggingswaarde 

- tegen (verwachte) nominale IRA 
- tegen (vereiste) reele IRR 

Sommigen prefereren hun vastgoed te waarderen tegen de beleggingswaarde in plaats van tegen de veelal meer 
volatiele marktwaarde. Echter deze discussie omtrent de voorkeur voor het te hanteren waardebegrip is veelal 
zinloos, aangezien beide waarden noodzakelijk zijn voor acquisitie en dispositiebeslissingen. Aan- en 
verkoopbeslissingen worden genomen als de marktwaarde lager respectievelijk hoger is dan de 
beleggingswaarde. 
Een professionele belegger verkoopt dan jaarlijks dat deel van zijn portefeuille waarbij het quotient marktwaarde/ 
beleggingswaarde het grootst is. Daarbij is het verstandig een object aan te kopen ten koste van een te verkopen 
object, indien het quotient marktwaarde/ beleggingswaarde van het aan te kopen object (inclusief kosten) lager is 
dan dat van het te verkopen object. Deze twee beleggingsregels verbeteren altijd het portefeuilleresultaat als er 
wordt uitgegaan van een professionele visie op de ontwikkelingen van vastgoed. De nog te behandelen 
Discounted Cashflow-methode heeft dan ook als voordeel dat beide waardebegrippen kunnen worden bepaald 
met behulp van deze techniek. [Kroodsma 1998] 

3.3 Waarderen met BAR/NAR en DCF 

Er is reeds geattendeerd op het feit dat er aansluiting wordt gezocht bij de randvoorwaarden van de ROZ, namelijk 
de ROZ/IPD taxatie-instructie. De instructie schrijft een tweetal waarderingsmethoden voor, te weten de 
BAR/NAR-methode en de DCF-methode. In de praktijk word! een combinatie van beide methoden gebruikt. Seide 
methodieken zijn onderdeel van de inkomstenbenadering, waarbij de waarde wordt gebaseerd op de toekomstige 
inkomsten die het vastgoed genereert en de uitgaven die eraan te pas komen. Voor beleggingsinstellingen geldt in 
sterke mate dat inspanningen gericht moeten zijn op het beheersen van toekomstige cashflows van die 
'zelfstandige vruchtendrager'. 

In de navolgende paragrafen worden de voorgeschreven waarderingstechnieken, BAR/NAR en Discounted 
Cashflow, in het kader van performancemeting voor de ROZ/IPD-Vastgoedindex nader beschouwd en toegelicht. 

3.3.1 BAR/NAR-methoden 

De Bruto AanvangsRendement (BAR)-methode gaat ervan uit dat er sprake is van een of meerdere lopende 
huurovereenkomsten. De overeengekomen huurprijs neemt in een belangrijke plaats in bij deze methodiek. De 
werking van de BAR-methode berust op het kapitaliseren van de huurwaarde van het object door de inkomende 
cashflow te delen door een rentevoeV yield, het zogenaamde brute aanvangsrendement. 

In de Vastgoedbeheer Lexicon word! het brute aanvangsrendement, BAR, als volgt gedefinieerd: [Keeris 2001 b] 
~ Het op het moment van verwerving geraamde te behalen beleggingsresultaat gedurende het eerst 

volledig jaar van exploitatie op een vastgoedinvestering, uitgedrukt als percentage van de brute 
jaaropbrengst bij volledige verhuur conform markthuurniveau ten opzichte van de gegeven 
verwervingskosten, inclusief aankoopkosten. 
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M In formulevorm luidt de Bruto Aanvangsrendement (BAR)-methode als volgt: 

H bruto 

W= 
BAR 

Waarin: 

W = marktwaarde 
H bl\Jt> = jaarlijks lopende bruto huuropbrengsten 
BAR = Bruto Aanvangsrendement (rentevoet) 

Waarderingen conform de BAR-methodiek bieden uitkomst, indien de waarderingsmethode wordt toegepast onder 
de volgende condities: [Van Gool c.s. 2001] 

~ Het dient te gaan om verhuurd of te verhuren onroerend goed; 
~ het moet gaan om min of meer courant onroerend goed; 
~ er dient market evidence te zijn; 
~ er moeten stabiele en langlopende huurstromen zijn zo mogelijk met standaard-huurcontracten. 

De Netto AanvangsRendement (NAR)-methode is, evenals de BAR-methode, een waarderingsmethode die 
wordt gebruikt voor een zich in verhuurde staat bevindende onroerende zaak of een onroerende zaak die daartoe 
bestemd is. De NAR-methode kent de dezelfde formulevorm, maar wordt doorgaans beschouwd als een 
verbetering op de BAR-methode, omdat exploitatiekosten die ten laste van de eigenaar/verhuurder komen nu ook 
een rol spelen in de waardering. Bij de bepaling van de waarde van de onroerende zaak gaat de NAR-methode 
dus uit van de netto huur in plaats van de bruto huur. Logischerwijs word! de netto huur berekend door de bruto 
huur te verminderen met de exploitatiekosten. 

De verwachte netto cashflow wordt gekapitaliseerd met eveneens een rentevoet/ yield, echter in dit geval met het 
netto aanvangsrendement, als volgt gedefinieerd: [Van Hulten c.s. 1997] 

~ Het op het moment van verwerving geraamde te behalen beleggingsresultaat gedurende het eerst 
volledig jaar van exploitatie op een vastgoedinvestering, uitgedrukt als percentage van de bruto 
jaaropbrengst bij volledige verhuur conform markthuumiveau verminderd met de normatief geraamde 
exploitatiekosten ten opzichte van de gegeven verwervingskosten, incl. aankoopkosten. 

De NAR wordt in de Nederlandse praktijk over het algemeen niet genoemd om het marktsentiment aan te geven, 
daarvoor verkiest men de BAR. De NAR wordt in de meeste gevallen gebruikt om een investeringsvraagstuk te 
toetsen of een investering te effectueren op een minimaal vereist rendement. In dit geval is het NAR nauwkeuriger 
dan de BAR, omdat eveneens de exploitatiekosten in rekening worden gebracht. [Osinga 2000] 

Met name het vaststellen van de beide rentevoeten is erg gecompliceerd en wordt in de praktijk veelal gedaan op 
grond van vergelijking met recent afgesloten transacties van soortgelijke onroerende zaken in verhuurde staat. 
Van deze soortgelijke onroerende zaken zijn de huurwaarde en de investering bekend. De vergelijkende yield 
wordt verkregen door de huurwaarde te delen door de investering. In recente publicaties varieren de gemiddeld te 
verwachten marktrendement BAR en NAR tussen respectievelijk 6,75% - 7,25% [DTZ 2002] en 6% en 6,25% 
[Jones Lang Lassalle 2002] 
Wellicht een van de meest essentiele karakteristieken van vastgoedbeleggingen is heterogeniteit, waardoor de 
gerealiseerde BAR'en en NAR'en van soortgelijke objecten niet zonder meer als vergelijkingsmateriaal moeten 
worden toegepast. Derhalve worden beide rentevoeten aangepast met correcties voor onder andere verschil in 
feitelijke huur en markthuur, achterstallig onderhoud, mogelijke renovaties, etc. Ook specifieke omstandigheden 
waaronder de transacties tot stand zijn gekomen moeten geelimineerd worden door een correctie te hanteren voor 
de kosten van overdracht. 

Tegen de voordelen van beide waarderingsmethoden - de relatief eenvoudige toepassing en goede 
communiceerbaarheid -, moet worden gesteld dat er een aanzienlijk nadeel kleeft aan het gebruik van deze 
technieken. Zowel de BAR- als de NAR-methode houdt geen rekening met de toekomst. De berekende waarde 
van het object is een momentopname, waarbij enkel de kasstroom in het eerste jaar wordt meegenomen in de 
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berekening van de waarde, De methode houdt geen rekening met wisselende toekomstige cashflows en met de 
'time value of money'1 . Daamaast kunnen in beide berekeningen verborgen aannames worden gedaan, Het 
gewenste inzicht voor het management van vastgoedbeleggingen kan met de BAR- en NAR-methode eigenlijk 
niet worden verkregen. De voor- en nadelen van de BAR/NAR-benadering zijn eveneens puntsgewijs opgenomen 
in appendix A.4.5. 

3.3.2 Discounted Cashflow (DCF)-methode 

In het kader van performancemeting is de basisgedachte dat 'de waarde wordt bepaald door de toekomstige 
opbrengstmogelijkheden op korte en lange termijn'. Deze gedachte vormt tevens het fundament van het DCF
methode, waarbij de waarde van een vastgoedobject wordt geschat op basis van geraamde toekomstige netto 
cashflows van het vastgoedobject. In tegenstelling tot de BAR-methode - die de waarde baseert op recente 
transacties van vergelijkbare objecten - houdt de DCF-methode rekening met het feit dat de waarde van elke 
vastgoedbelegging in de toekomst ligt. Echter het inschatten van de toekomst is per definitie subjectief en kent 
verschillende moeilijkheden. 

De waarde wordt in beginsel berekend door toekomstige netto cashflows contant te maken naar een vastgestelde 
taxatiedatum, rekening houdend met een samengestelde rentevoet en de looptijd van de belegging. De netto 
cashflows bestaan in beginsel uit de netto opbrengsten uit exploitatie en de in de toekomst te realiseren netto
opbrengst bij verkoop (de zogenaamde eindwaarde of restwaarde). Deze methode wordt ook wel de contante 
waarde methode genoemd en kan als volgt worden genoteerd: 

NC EW 
W="[_--- +----

1=1 (1 + i)1 (1 + i)1 

Waarin: 

W = contante waarde = marl<t· of beleggingswaarde 
NC = periodieke netto cashflow 
n = aantal tennijnen Uaren, maanden, kwartalen) 
i = ingoing-cap rate 
t = 1 ........ .. n 
EW = eindwaarde op tijdstip n 

De DCF-methode tracht de waarde inzichtelijk te maken door het krachtenspel tussen inkomsten en uitgaven over 
de beschouwde periode inzichtelijk te vertalen naar het begin van deze exploitatieperiode op een vastgestelde 
taxatiedatum. D~ doet zij door middel van drie stappen, te weten: 

~ De toekomstige cashflows worden uitgezet op de tijdbalk; 
~ voorts de eindwaarde wordt bepaald op grond van de outgoing-cap rate c.q. exit yield, in feite worden de 

cashflows na de exploitatieperiode gekapitaliseerd; 
~ het vertalen van de netto cashflows en eindwaarde, beschouwd als een cashflow, naar het begin van de 

periode (t=O), oftewel contant maken middels een disconteringsvoet c.q. 'ingoing'-cap rate. 

De DCF-methode is een waarderingstechniek die gestoeld is op verwachting omtrent onder andere de 
bovenstaande parameters. Voorspell ingen over korte termijn kennen nog een aanzienlijke betrouwbaarheid. 
Echter over lange termijn zullen verwachtingen onbetrouwbaar zijn en zullen afwijkingen ten opzichte van deze 
verwachtingen naar alle waarschijnlijkheid groter worden. Met betrekking tot het gebruik van de DCF-formule moet 
men zich wagen aan voorspellingen voor de vier elementaire parameters: huuropbrengsten, exploitatieuitgaven, 
ingoing- en out-going cap rate. 

1 
'Time value of money' houdt in dat een bepaald bedrag op het huidige tijdstip meer waard is dan datzettde nominals bedrag op een later 
tijdstip. Het bedrag kan vandaag namelijk ge'investeerd worden waardoor er onmiddellijk rendement gegenereerd word!. 
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De vastgoedpraktijk heeft uitgewezen dat dit niet altijd even eenvoudig is. In de praktijk blijkt dat een waardering 
op basis van de Discounted Cashflow-methode om veel meer input zal vragen dan in eerste instant uit de formule 
valt af te leiden. Belangrijke parameters zijn met name de veronderstelde ontwikkel ing van leegstand en 
huurstijgingen. [Jaffe c.s. 1995] 

De parameters hebben een grote impact op de waardering, echter de praktijk leert dat dergelijke variabelen lastig 
te bepalen zijn. In de taxatiepraktijk levert dat onder andere de volgende problemen op: 

~ Het bepalen van de ingoing-cap rate: 
In de praktijk bepaalt men de marktwaarde dan ook vaak met twee methoden, te weten de BAR
methode en de DCF-methode. Daarbij worden zoals eerder is gezegd de uitkomsten met elkaar 
vergeleken en de parameters net zo lang bijgesteld totdat beide methoden passende uitkomsten geven. 
In beginsel mogen de twee methoden immers niet tot verschillende uitkomsten leiden. Ergens naar toe 
rekenen is zeer verleidelijk. 

~ Het schatten van de jaarlijkse netto cashflows: 
In principe dienen met de DCF-methode alle cashflows tot en met het geschatte verkoopmoment te 
worden berekend. Dit kan voor een korte periode op een redelijk betrouwbare en realistische basis 
geschieden, maar voor een langere periode word! dit uiterst lastig. 

~ De uitgaven voor groat onderhoud: 
Soms worden die expliciet gemaakt, maar zij kunnen eveneens worden versleuteld in een vast jaarlijks 
onderhoudsbedrag, gecorrigeerd met een jaarlijkse indexering. 

~ Dubbeltelling van risico: 
Tevens dienen in principe de meest waarschijnlijke opbrengsten en uitgaven te worden meegenomen in 
de berekening van de waarde. Doordat risico's al snel twee keer worden meegenomen, bestaat er het 
gevaar dat men ze eerst in de cashflows tot uitdrukking laat komen en vervolgens ook nog eens worden 
opgenomen in de disconteringsvoet door een additionele risico-opslag in te voeren. Dit leidt al snel tot 
overkill. 

~ De schatting en manipulatie van de eindwaarde: 
Het bepalen van de eindwaarde is een vraagstuk op zich, waarbij verschillende technieken - appendix 
A.4.9. - kunnen worden toegepast. Binnen het DCF-raamwerk van de ROZ word! de 
aanvangsrendement-methode aanbevolen. De eindwaarde wordt vastgesteld op basis van verkoop in 
het jaar volgend op de beeindiging van de beschouwde periode, waarbij de verkoopopbrengst als 
potentiele opbrengst, of als een vordering op de potentiele koper word! opgevoerd aan het eind van 
(ultimo) het laatste exploitatiejaar. Op basis van deze methode is de eindwaarde mede afhankelijk van 
de netto cashflow in het jaar van verkoop. Naarmate het eind van de exploitatie verder in de toekomst 
ligt, zal ook de mate van subjectiviteit van deze cashflow toenemen, hetgeen zich uiteindelijk vertaalt in 
de verwachte eindwaarde. 
Aanvullend kan worden opgemerkt dat er aandacht moet worden geschonken aan het voorkomen van 
'manipulatie' van deze netto cashflow. Oat is bijvoorbeeld mogelijk door in dat laatste jaar de lasten te 
drukken door geen onderhoud te plegen. De mogelijkheid van manipulatie van de netto cashflow in het 
jaar van verkoop kan worden beperkt door het gemiddelde te nemen van een aantal jaren, bijvoorbeeld 
de opbrengst van drie aaneengesloten jaren met verkoopjaar als middelste jaar. Door op deze wijze de 
eindwaarde te bepalen is er minder ruimte om de eindwaarde gunstig te manipuleren. [Keeris 2001 a] 

Veelal word! aanbevolen een minimale exploitatieperiode van tien tot vijftien jaar te beschouwen, opdat de 
cashflow 'eindwaarde' verder op de tijdbalk gelegen is. Middels het contant maken met de ingoing-cap rate moet 
worden gesteld dat de eindwaarde een kleinere bijdrage zal vormen in de contante marktwaarde naarmate de 
exploitatieperiode langer zal zijn. Door rekening te houden met de 1ime value of money' bij het contant maken van 
de cashflow 'eindwaarde' wordt geconstateerd dat de contante eindwaarde kleiner word! naarmate de te 
verdisconteren cashflows verder in de tijd gelegen zijn. De aan deze cashflow gekoppelde waarde word! dus per 
definitie kleiner. 

Ondanks deze bovenstaande fundamentele aandachtspunten is de Discounted Cashflow-methode in het gebruik 
verfijnd en specifiek aangepast aan waardebepaling van vastgoed. Onder vastgoedbeleggingsinstellingen leeft 
een grote voorkeur om beleggingen te waarderen middels de Discounted Cashflow (DCF)-methode. 
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3.4 Resume 

Essentieel is dat de Discounted Cashflow-methode bij uitstek geschikt is als hulpmiddel om op inzichtelijke wijze 
weer te geven hoe de markt- en/of beleggingswaarde zich bewegen door de toekomstige cashflows in 
ogenschouw te nemen. Ondanks dat de BAR/NAR-methoden en de DCF-methode deels gebaseerd zijn op 
dezelfde aannames (omtrent bijvoorbeeld huuropbrengsten en leegstand) verdient de DCF-methode de voorkeur, 
doordat deze aannames in de DCF-methode expliciet warden gemaakt, waardoor deze techniek zich beter leent 
voor een beoordeling van vastgoed over een langere periode en derhalve beter aansluit op de geschetste 
probleem- en doelstelling van dit onderzoek. Een modelmatige benadering voor waardeoptimalisatie vraagt om 
een inzichtelijke en toekomstgerichte benadering, waarmee de voorkeur voor de Discounted Cashflow-methode in 
dit onderzoek moet warden gerechtvaardigd. 

Toch kent de DCF-methode nog enkele kritische noten die gekraakt dienen te warden alvorens over te gaan tot 
het optimaliseren van planmatige winkelcentra. De toepassing van de Discounted Cashflow-methode roept 
verscheidene aandachtspunten en vraagtekens op, die reeds beschreven zijn in paragraaf 3.3.2. Om tot een 
waardering te komen moeten benodigde parameters warden geraamd over de beschouwde periode, hetgeen per 
definttie een onzeker proces is. Een gedegen onderbouwing van de verschillende parameters is in dit kader dan 
ook essentieel voor de modelmatige benadering om de waarde te optimaliseren, waarbij in fette moet warden 
onderschreven dat de toekomstgerichte benadering de Achilleshiel van de DCF-methode vormt met name als 
gevolg van de subjectiviteit die in waarderingen tot uitdrukking kan komen bij het inschatten. 

De noodzaak van beter onderbouwde aannames/ verwachtingen en eenduidige waarderingen is reeds kenbaar 
gemaakt. In hoofdstuk 4 en 5 warden de parameters, cashflows en cap rates, aan een nadere beschouwing 
onderworpen, waarbij in wordt gegaan op de onderbouwing van deze elementaire parameters van de Discounted 
Cashflow-methode. Zodoende kan warden beschouwd hoe subjectieve elementen toetreden in de onderbouwing 
van deze parameters. Op voorhand kan reeds warden opgemerkt dat niet elk aandachtspunt een even essentiele 
invloed zal hebben op de waarde(-ontwikkeling). Dit vormt dan ook de aanleiding voor een gevoeligheidsanalyse, 
zeals in hoofdstuk 6 beschreven wordt, waarbij de impact op de waarde van de betreffende vastgoedbelegging in 
de schijnwerpers staat als gevolg van afwijkingen door deze aandachtspunten. 
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Hoofdstuk 4 Uiteenzetting van cashflowkwaliteit van 
planmatige winkelcentra 

Waarderen begint bij het verkrijgen van inzicht in het verloop van de cashflows over de beschouwde periode, zo 
met betrekking tot het waarderen van winkelcentra. De eerste stap betreft dus het verkrijgen van een eerste 
indicatie van de cashflowkwaliteit van dergelijke vastgoedbeleggingen. Op grond van welke aspecten wordt de 
cashflowkwaliteit geraamd en vastgesteld? 

Dit hoofdstuk richt zich op de aspecten die bepalend zijn voor het toekomstige jaarlijkse cashflowpatroon van 
planmatige winkelcentra en stelt zich dan ook ten doel om inzicht te bieden in de mogelijkheden om deze 
cashflowkwaliteit op te stuwen ten behoeve van optimalisatie van de waarde. 

4.1 Cashflowkwaliteit 

De Discounted Cashflow-methode baseert de waarde van winkelcentra ondermeer op de te verwachten 
toekomstige netto cashflows, waarbij de jaarlijkse inkomsten en uitgaven over de tijdbalk tegen elkaar zijn 
uitgezet. Een cashflow wordt gedefinieerd als de omvang van de totale, dan wel geprognosticeerde geldstroom in 
de beschouwde periode per saldo van de bruto inkomsten, verminderd met de totale lasten en (eventueel) 
vervolgens respectievelijk verminderd dan wel vermeerderd met de (bij-)-investeringen en of desinvesteringen, 
ontvangen subsidies en bijdragen.' [Keeris 2001 b] 

Middels het DCF-model wordt er getracht het gehele inkomsten- en uitgavenpatroon ten aanzien van het 
vastgoedobject over een beschouwde periode inzichtelijk te maken. Het begrip dat in dit verband vaak de revue 
passeert, is het zogenaamde bruto-netto traject. Het bruto-netto traject is een begrip waarmee de kosten worden 
aangeduid, welke bepaald worden door het verschil tussen de bruto en de netto opbrengsten uit exploitatie van 
het betreffende vastgoedobject. Op basis van de beheerportefeuille van WPM Groep wordt geconstateerd dat 
deze bruto/ netto-trajecten bij benadering varieren binnen een bandbreedte van 22 - 12 procent. 

Het cashflowschema is bij uitstek een grafisch hulpmiddel om cashflowkwaliteit inzichtelijk weer te geven door alle 
kasstromen op de tijdbalk uit te zetten. Dit schema geeft een goed inzicht in het verloop van de opbrengsten en 
kosten in de tijd, waarmee de cashflowkwaliteit van de vastgoedbelegging eenvoudig inzichtelijk kan worden 
gemaakt. Alie financiele vraagstukken kunnen worden teruggebracht tot een dergelijk schema. 

Eindwaarde 
Cash-inflow 
(Jaarlijkse huurinkomsten) 

Cash-outflow 
(Jaarlijkse exploitatiekosten) 

Aanvangsinvestering 

lllustratie 4.1 : Schematische weergave van een cashflowdiagram. 
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Belangrijke aspecten met betrekking tot het uitzetten van cashflows in de tijd zijn met name de volgende items: 

);o- Datering van cashflows (primo/ultimo): 
Betalingen geschieden op een willekeurig tijdstip. Niet alleen is de hoogte van de cashflow van belang, 
maar tevens ook het tijdstip van de ontvangst of betaling ervan. Huurbetalingen vinden veelal plaats aan 
het begin van een periode (primo), in tegenstelling tot de exploitatiekosten, als instandhouding, die vaak 
pas achteraf wordt betaald. Zo wordt ook de eindwaarde vastgesteld op grond van de verkoop in het 
jaar volgend op de beeindiging van de beschouwde periode, waarbij de verkoopopbrengst als potentiele 
opbrengst, of als een vordering op de potentiele koper worden opgevoerd aan het einde van het laatste 
exploitatiejaar (ultimo). 

);o- Beschouwingsperiode: 
naarmate de lengte van de te beschouwen exploitatieperiode toeneemt, zal !evens de onzekerheid en 
onnauwkeurigheid van de te bepalen cashflows ook toenemen. De lengte van de beschouwingsperiode 
is met name van belang voor de invloed van de eindwaarde op de marktwaarde. Bij een langere te 
beschouwen periode word! de invloed van de eindwaarde op de marktwaarde kleiner. 
De beschouwingsperiode is essentieel voor het ramen en uitzetten van cashflows gedurende het 
exploitatietraject. Het inzichtelijk maken van dit traject kan voor een korte periode op een redelijk 
betrouwbare en realistische basis geschieden, maar voor een langere periode is dit zeer lastig en 
verbonden aan een hoge mate van subjectiviteit. 

Elke aanname van de toekomst berust op subjectiviteit, waardoor een schatting altijd een mate van 
onnauwkeurigheid bevat, die groter word! naarmate de beschouwingsperiode langer word!. Om onnauwkeurigheid 
zo veel mogelijk te beperken, is het zinvol om de jaarlijkse cash-inflows en -outflows op gedegen wijze te 
onderbouwen. 

4.2 Cash-inflow: jaarlijkse inkomsten 

De cashflowkwaliteit van winkelcentra wordt in hoofdzaak bepaald door de jaarlijkse inkomsten, die bestaan uit de 
netto jaarlijkse huuropbrengsten en (eventuele) subsidies. De netto jaarlijkse huuropbrengsten worden 
gedefinieerd als zijnde de sommering van alle huuropbrengsten, verminderd met de huurderving over de 
beschouwde periode. Huurderving word! beschouwd als negatieve inkomsten: gelden die niet ontvangen zijn door 
bijvoorbeeld leegstand. [Keeris 2001 b] 

Uit onderzoek is gebleken dat er voor de bepaling van de cash-inflow veel data benodigd is om te komen tot een 
inschatting over de beschouwde exploitatie. Het betreft onder meer gegevens omtrent de contracthuur, markthuur, 
huurontwikkeling, leegstand - momenten en duur - en subsidies. [Lonis 2002] De huurprijs vormt de basis voor 
deze cashflow en kan worden bepaald op verschillende wijzen, te weten: [Van Stek 1998) 

);o- Contracthuur; 
);o- omzethuur; 
);o- huurkorting. 

De contracthuur is een overeengekomen huurprijs, die periodiek word! ge'indexeerd met het Consumentprijsindex 
(CPI). Deze index word! gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en beschrijft de 
prijsontwikkeling van een verzameling van consumptieve goederen en diensten per maand en jaar. Het CPl-cijfer 
is derhalve nauw verwant aan het inflatiecijfer, aangezien beiden indicatoren zijn voor prijsontwikkelingen 
respectievelijk binnen de detailhandel en de nationale economie. Door deze indexering van contracthuren hebben 
inflatie c.q. prijsindexcijfer een directe invloed op de cashflowkwaliteit van winkelcentra. Bewust van het feit dat er 
in de praktijk huurcontracten met verlengingsopties zijn, die zich uitstrekken over periodes van vijftien tot twintig 
jaar, beslaat de duur van een huurcontract veelal een periode van vijf jaar met een optie tot verlenging voor 
wederom een periode van vijf jaar. 

In de Nederlandse vastgoedpraktijk worden omzethuur en huurkorting steeds vaker gebruikt Toch blijven vele 
actoren de voorkeur houden voor een vaste huurprijs, de zogenaamde contracthuur. Binnen dit onderzoekskader 
worden omzethuur en huurkorting verder buiten beschouwing gelaten. 
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At I f JF Verschillende methodieken zijn beschikbaar om de contracthuurprijs vast te stellen, echter binnen dit kader is de 
WPM-methodiek ter bepaling van de huurprijs bestudeerd. Na deze beschouwing, wordt aandacht geschonken 
aan de huurherzieningshuurwaarde, die als basis dient voor de te verrekenen contracthuurprijs bij expiratie van 
lopende contracten. Tot slot wordt ook de wettelijke grondslag ten aanzien van huurprijstoetsing 1624-
bedrijfsruimte kart toegelicht om het beeld omtrent dit essentiele aspect van de inkomende cashflow te 
verscherpen. 

4.2.1 Huurprijsvaststelling 

Op grand van verschillende doeleinden houden diverse partijen zich bezig met het bepalen van de huurprijs van 
een winkelunit binnen een planmatig winkelcentrum. Of het nu gaat om ontwikkelaars, makelaars, 
vastgoedadviseurs, beleggers, onderzoeksbureaus of bedrijfshuur-adviescommissies, elke partij heeft haar eigen 
methodiek ter bepaling van de huurprijs. Veel methodieken zijn doorspekt met subjectiviteit en het wekt dan ook 
bevreemding dat er geen richtlijnen bestaan voor het toepassen van de uiteenlopende methoden. Feitelijk wordt 
de enige richtlijn gevormd door de wettelijke grondslag voor huurprijstoetsingen voor 1624-bedrijfsruimte. 

De WPM Groep heeft haar eigen methodiek ontwikkeld, het zogenaamde WPM-huurmodel, hetgeen is uitgewerkt 
in een rapportage van Speetjens en Van der Steen. [Speetjens c.s. 1998] Middels dit model wordt een 
huurprijsbandbreedte bepaald door verschillende schaalniveaus in beschouwing te nemen. Het betreft feitelijk een 
inzoomproces waarbij gaandeweg de bandbreedte voor de huurprijs wordt verfijnd. Grofweg bestaat het proces 
van vaststelling van een contracthuurprijs uit de volgende aspecten, te weten: 

~ Vergelijking huurprijs met die van vergelijkbare winkelcentra; 
~ beoordeling van het winkelcentrum conform de objectkwaliteiten; 
~ vertaalslag van de huurprijs van het winkelcentrum naar deelgebied/ standkwaliteit; 
~ per unit stelt men een huurprijs vast door correctie voor grootte en vorm; 
~ toepassen van correctie naar branche. 

In appendix A.4.6 warden de verschillende schaalniveaus verder in ogenschouw genomen en nader bestudeerd. 

De vergelijking van huurprijzen met verschillende winkelcentra geschiedt op basis van de vergelijkbaarheid van de 
functie, lokatie, eigendomssituatie en leeftijd van het winkelcentrum. Er wordt een huurprijsbandbreedte 
vastgesteld waarbinnen de huurprijs van het winkelcentrum in studie zich bevindt. Vervolgens wordt middels een 
sterkte/zwakte-analyse van het winkelcentrum de plaats binnen deze bandbreedte benaderd. Voorts moet het 
winkelcentrum warden onderverdeeld in een aantal kwalitatief verschillende deelgebieden en wordt de 
huurprijsbandbreedte verder verfijnd. Daama wordt binnen het deelgebied de uiteindelijke huurprijs per unit 
vastgesteld op basis van de hoeveelheid en kwaliteit van de gehuurde meters. Tot slot volgt er de correctie naar 
de aard van de vertegenwoordigde branche, aangezien met de vaststelling van een contracthuur rekening dient te 
warden gehouden met de draagkracht van de vertegenwoordigde branche. 

4.2.2 Huurherzieningshuurwaarde 

Eenmaal vastgesteld kan de besproken contracthuurprijs de komende contractperiode niet meer warden 
gewijzigd, behalve wanneer de huurder en verhuurder gezamenlijk besluiten tot een nadere vaststelling over te 
gaan. Huuraanpassing is alleen mogelijk indien de huidige contractperiode is afgelopen en de huurder of 
verhuurder pleit voor deze huuraanpassing. Bij de expiratie van het bestaande huurcontract wordt voor een 
eventuele aanpassing gekeken naar de huurherzieningshuurwaarde. De huurherzieningshuurwaarde wordt 
gedefinieerd als zijnde de huur die, gegeven de lokale omstandigheden voor de desbetreffende unit, naar alle 
redelijkheid zou kunnen warden gerealiseerd. 

Waardering van een winkelcentrum conform de ROZ-taxatierichtlijn noodzaakt de betreffende taxateur rekening te 
houden met een aanvullende bepaling voor winkelruimte. Deze bepaling schrijft namelijk voor dat bij een taxatie 
van een winkelcentrum het niet reeel is om te rekenen met de markthuur wanneer deze markthuur vanwege 
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wettelijke procedures volgens artikel 1632A niet haalbaar is, zoals blijkt uit appendix A.4. 7. In deze gevallen dient 
de taxateur aan de hand van de markthuur een huurherzieningshuurwaarde vast te stellen, die als input voor de 
waardering dient. 

Beseft moet worden dat de markthuur word! berekend op grond van eigenschappen van het winkelcentrum, unit, 
en !evens de huurder. Feitelijk houdt de markthuur rekening met aard van ondememersactiviteiten door een 
branche-correctie toe te passen bij de berekening. De huurherzieningshuurwaarde houdt geen rekening met deze 
aard, aangezien na expiratie het contract evengoed kan worden beeindigd. lndien de unit vervolgens opnieuw 
wordt verhuurd aan een ondememer uit een andere branche, kan het zo zijn dat deze markthuur niet haalbaar is 
voor deze nieuwe huurder. De contracthuurprijs word! vervolgens met een branche-correctie aangepast om de 
huurder toch aan te trekken, hetgeen echter wel tot gevolg heeft dat de verwachte huursom voor deze unit in de 
toekomst substantieel lager of hoger uit kan vallen. Het is dan ook niet realistisch om een prognose voor de 
inkomende cashflow te baseren op markthuur. In dit verband is door de Raad voor Onroerende Zaken eveneens 
de voorkeur uitgesproken om in de aangeleverde informatie te waarderen tegen de huurherzieningshuurwaarde. 
[ROZ 2001 ] 

4.2.3 Huurprijstoetsing 

lndien door huurder en verhuurder een contracthuur is overeengekomen, mag worden gesteld dat deze huurprijs 
in behoorlijke mate gefixeerd is. Er is nagenoeg geen ruimte de huurprijs gedurende de contractperiode bij te 
stellen, gezien het feit dat de huurprijs wettelijk slechts mag worden aangepast na expiratie van het huurcontract. 
In veel gevallen kan na het expireren van de lopende huurverbintenissen een nieuwe contracthuurprijs overeen 
worden gekomen. Door de beperkte aanpassingsmogelijkheden van contracthuren is het inzicht in de 
expiratiedata van de contracten van zeer wezenlijk belang omdat zich hier enige mogelijkheden voordoen om de 
cash-inflow te verhogen. 

In wetsartikel 7A:1632a BW staat dat voor de huurprijsvaststelling gebruik moet worden gemaakt van bepaalde 
vergelijkingsmethodieken en de hierop betrekking hebbende jurisprudentie omtrent de huurprijswijziging. Deze 
wettelijke grondslag biedt de beoogde huurder enige mate van bescherming bij een contractverlenging tegen een 
huurverhoging, die niet marktconform is. In appendix A.4.7 is een bredere beschouwing gegeven van de wettelijke 
grondslagen omtrent huurprijsvaststelling en -toetsing. 

Door de gefixeerde contracthuren en de wettelijke bescherming tegen huurverhogingen, wordt het retailsegment 
wellicht door sommige beleggingsinstellingen als minder attractief beschouwd. Enerzijds word! dit wellicht als een 
drempel ervaren, anderzijds dient men ook te beseffen dat door deze statische en beschermde huurstroom men 
feitelijk te maken heeft met een grotere zekerheid voor wat betreft de toekomstige cashflows. Zekerheid die tot 
uitdrukking moet komen in de waarde(-ontwikkeling) van het betreffende winkelcentrum. 

4.3 Cash-outflow: jaarlijkse uitgaven 

Naast de jaarlijkse cash-inflows zijn er !evens uitgaven die ten laste van het betreffende winkelcentrum komen, de 
zogenaamde cash-outflows. Alvorens nader word! ingegaan op de exploitatiekosten van winkelvastgoed, wordt 
het begrip exploitatiekosten gedefinieerd als de kosten die voortvloeien uit het in eigendom hebben van 
onroerende goederen. Dit betekent dat leegstand en huurderving niet als kosten worden beschouwd, aangezien 
deze aspecten reeds in de inkomstenstroom als negatieve inkomsten worden verwerkt. [Keeris 2001 b] 
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Elk winkelcentrum kent verschillende lasten, die moeten worden uitgesmeerd over de beschouwde 
exploitatieperiode. Bij benadering kan er een drietal aspecten worden benoemd, waarvan de exploitatiekosten in 
het algemeen in grote mate afhankelijk zijn, het betreft: [Van Stek 1998] 

~ Het vastgoedobject: de grootte van het object, de ouderdom en de bouwwijze spelen een belangrijke rol. 
~ Het beleid van de belegger: de doelstelling van een belegger en het beleid dat hij voert om de 

doelstelling te bereiken kan een grote mate van invloed hebben op de exploitatiekosten. De belegger 
kan er bijvoorbeeld voor kiezen om veel uit te besteden of juist veel zelf te doen met alle gevolgen van 
dien voor wat betreft de beheerkosten 

~ De regelgeving van de overheid: de overheid belast het in eigendom hebben van onroerend goed. 

Gezien het feit dat bij de exploitatie van winkelvastgoed vele kostensoorten kunnen worden onderscheiden, is het 
derhalve zinvol de verschillende soorten te rubriceren middels een eerste tweedeling in variabele en vaste kosten: 
[Van Stek 1998] 

~ Variabele kosten zijn kosten die meestal in een bepaalde mate zijn te be'invloeden. Het kan afhangen 
van het beleid van de belegger hoe hoog deze kosten zijn. Maar ook niet-be'invloedbare kosten kunnen 
tot deze categorie behoren, de zogenaamde incidenten. Het onderscheid tussen verschillende 
kostensoorten is niet altijd even duidelijk, daarom wordt volstaan met een globale indeling van variabele 
kosten, waarbij onderscheid wordt gemaakt in onderhouds-, beheer-, promotie-, en overige niet
toewijsbare kosten; 

~ vaste kosten zijn daarentegen kosten die nauwelijks te be'invloeden zijn en waarbij van te voren de 
hoogte ervan kan worden bepaald. De kostensoorten binnen deze categorie zijn echter wel duidelijk 
van elkaar te onderscheiden en betreft feitelijk verzekeringen, belastingen en eventueel erfpacht. 

Exploitatiekosten 

Variabele kosten Vaste kosten 

Categorie Kostensoort Categorie , Kostensoort 

Onderhoud 

Beheer 

Promotie 

Overige 

Planmatig onderhoud 

Renovatieonderhoud 

Correctief onderhoud 

Mutatieonderhoud 

Beheervergoeding 

Verhuurcourtage 

Overiae beheerkosten 

Promotiekosten 

Commerciele kosten 

Overige exploitatiekosten 

Bijdrage aan Vereniging van 
Eigenaren 

Onverzekerde schade 

Stook en servicekosten ten laste van 
de eigenaar 

Vaste kosten Onroerende zaakbelasting (OZB) 

Erfpacht 

Overige belastingen 

Assurantien 

Tabel 4.1 : Exploitatiekosten van winkelvastgoed. 

Deze rubricering geeft een indicatie van de verschillende kostensoorten weer. De onderscheiden kostensoorten 
leveren elk in meer of mindere mate een bijdrage aan de cash-outflow, waardoor een zekere relevantie in deze 
kosten moeten worden onderkend. De praktijk leert dat de kosten die betrekking hebben op het onderhoud en 
beheer van doorslaggevend belang zijn voor de cash-outflow en derhalve belangrijke componenten zijn met 
betrekking tot het optimaliseren van de waarde van winkelcentra. In appendix A.4.8 is een kort beschouwing 
gegeven op de verschillende kostensoorten. 
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M ; ·fdl 4.3.1 Onderhoudskosten 

Onderhoud betreft dat deel van de werkzaamheden dat erop gericht is het vastgoedobject (inclusief eventueel de 
daartoe behorende installaties), in een goede staat te houden dan wel zodanig dat het gebouw optimaal de functie 
kan blijven vervullen. Ten behoeve van elk winkelcentrum wordt er derhalve een meerjarig onderhoudsplan 
opgesteld, waarin alle te verwachten onderhoudsuitgaven zijn vermeld, waaraan de geprognosticeerde 
onderhouds-kosten zijn gerelateerd. Onderhoudskosten vallen uiteen in de kostensoorten planmatig-, renovatie/ 
projectmatig-, correctief- en mutatieonderhoud. 
Over het algemeen zijn deze onderhoudskosten niet gelijkmatig verdeeld over de beschouwde exploitatieperiode. 
De periodiek benodigde onderhoudsactiviteiten zijn namelijk niet gelijkmatig verdeeld en zullen bovendien 
logischerwijs toenemen naarmate de ouderdom van het betreffende object toeneemt. Onderhoudbeleid is tevens 
gerelateerd aan de doelstelling van de belegger. Zo kan er worden gekozen het winkelcentrum in staat van nieuw 
te houden, in stand te houden of voor functie te behouden. Er kan sprake zijn van actief of passief 
onderhoudbeleid, waarbij ook de visie van de verantwoordelijke technicus van groot belang is. 

Om aan de verwachte en gevraagde prestaties van huurders en consumenten te kunnen blijven voldoen, is enige 
vorm van onderhoud een noodzaak. Onderhoudkosten hebben veelal betrekking op ruimtelijke, functionele en 
visuele aanpassingen van het winkelcentrum. De onderhoudscyclus voor een planmatig opgezet winkelcentrum 
valt grofweg uiteen in een drietal activiteiten, te weten: 

~ Facelift: na vijf tot zeven jaar is een winkelcentrum rijp voor een facelift. Het moet worden beschouwd 
als een defensieve maatregel om de huidige positie in de mark! op termijn te waarborgen. Het betreft 
vooral schilderwerk en ander klein onderhoud. 

~ Revitalisatie: na een jaar of lien vindt vaak de eerste (kleine) renovatie plaats. De renovatie heeft veelal 
betrekking op vervanging van bouwelementen. Denk hierbij aan winkelpuien, bestrating en verlichting. 

~ Renovatie: na vijftien tot twintig jaar vindt opnieuw een renovatie plaats, die veelal ingrijpender is. Ook 
technische onderdelen zoals klimaatinstallaties worden vervangen, waarbij tegenwoordig sterk rekening 
moet worden gehouden met de hoge milieueisen. Bij deze ingrijpende renovatie word! er bovendien 
sterker ingespeeld op nieuwe commerciele eisen. 

Gezien het heterogene karakter van winkelvastgoed is het nodig om voor verschillende winkelcentra wellicht de 
accenten met betrekking tot de bovengenoemde activiteiten te plaatsen met betrekking tot deze onderhoudscycli. 
De cycli die genoemd zijn, zijn relatief erg kort en zijn vooral van toepassing op hoogwaardig winkelvastgoed dat 
sterk aan concurrentie onderhevig is. Bij 'normale' wijkwinkelcentra mag worden aangenomen dat dergelijke cycli 
!anger kunnen zijn. 

4.3.2 Beheerkosten 

De beheerkosten zijn kosten die door derden worden gemaakt en gerelateerd mogen worden aan de 
dienstverlening ten behoeve van het beheren en verhuren van het betreffende winkelcentrum. De totale 
beheerkosten zijn onder te verdelen in beheervergoeding, verhuurcourtage en overige beheerkosten. 
Onderstaand word! kort ingegaan op deze drie kostensoorten: 

~ Beheervergoeding 
De beheervergoeding wordt gedefinieerd als zijnde het totaal van de direct aan een vastgoedobject toe te rekenen 
betaalde dan wel - afhankelijk van de context - geraamd te betalen kosten in het betreffende boekjaar, gericht op 
het optimaliseren van het exploitatieresultaat ter vergoeding van nader en (intern of extern) opgedragen 
vastgoedwerkzaamheden, berekend volgens bepalingen in de daartoe gesloten beheerovereenkomst, alsmede de 
- aan genoemde werkzaamheden gerelateerde - aanvullend te leveren inspanningen, separaat ad hoc te 
vergoeden. 

lndien de beheeractiviteiten, als administratief, technisch, commercieel en promotioneel beheer, zijn uitbesteed 
aan een extern beheerorganisatie is de belegger een beheervergoeding verschuldigd, die de beheerorganisatie 
ontvangt voor de geleverde diensten. Er bestaan echter grote verschillen in tarieven, mede door de complexiteit, 
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bewerkelijkheid en grootte van de te beheren winkelcentra. lndicatief bedraagt deze vergoeding voor het beheer 
van winkelcentra twee tot vier procent van de kale huursom, afhankelijk van het huumiveau. 
Bij complexe hoogwaardige winkelcentra is het niet ongebruikelijk dat een deel van de beheervergoeding wordt 
opgenomen in de stock- en servicekosten. Een deel van de beheeractiviteiten kan namelijk rechtstreeks ten 
gunste komen van de huurder. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een derde deel van het commercieel beheer en 
een kwart van het technisch beheer. Wanneer er sprake is van een vereniging van eigenaren (VVE), dan kan de 
beheervergoeding ook lager uitvallen, omdat een deel van het administratief beheer ender VVE kan vallen. 

De beschreven kosten zijn geheel te reduceren door het beheer niet uit te besteden maar zelf uit te voeren. 
Daartegenover staat dat de kennis wel in huis meet zijn. Het vereist een bredere organisatie. De keuze voor in- of 
outsourcing, zeals beschreven in appendix A.1.2.2, is in veel gevallen zowel afhankelijk van de omvang van de 
portefeuille als van de aard van het vastgoed. Er meet een bepaald draagvlak zijn, willen de besparingen op de 
beheervergoeding opwegen tegen de hogere inteme kosten. Echter in de praktijk wordt een dergelijke afweging 
niet alleen gebaseerd op de kostencomponent, maar wordt eveneens beschouwd in combinatie met de directe 
spin-off van mogelijke aan- en bijsturing van het management ten gunste van een positief commercieel resultaat. 
Complexe management-vraagstukken worden veelal uitbesteed tegen een vaste beheervergoeding, waardoor 
verondersteld wordt dat uitschieters in de jaarlijkse kosten worden geminimaliseerd. 

~ Verhuurcourtage 
De verhuurcourtage betreft feitelijk de aan een beheerder of ingeschakelde makelaar te betalen vergoeding voor 
verleende adviezen beschikbaarstelling van het opgebouwde netwerk van relaties, het sonderen van de submarkt, 
de eventuele verzorging van publiciteit, de contractlegging met eventuele gerede partijen voor de te huur staande 
unit, de bemiddeling bij de totstandkoming van de overeenkomst en de eventuele contractering van de gerede 
partij. Kortom: dit is de vergoeding die een beheerder of makelaar ontvangt voor het verhuren van een object of 
een gedeelte van een object. 

Hoe hoger de mutatiegraad des te hoger zullen deze kosten zijn. De Nederlandse Vereniging van Makelaars 
(NVM) geeft een overzicht van de tarieven, die als indicatie kunnen dienen en waarvan mag worden afgeweken. 
In de praktijk wordt doorgaans een percentage van 9% tot 16% van de huuropbrengsten van het eerste jaar 
(exclusief huurconcessies) gehanteerd om de courtage vast te stellen. Dit is mede afhankelijk van de 
contractlengte en de situatie op de markt. Dergelijke verhuuractiviteiten kunnen eveneens intern worden 
ondergebracht, indien de vereiste specifieke kennis van de deelmarkt aanwezig is. Ook hier geldt dus dat op deze 
kosten kan worden gekort door zelf deze activiteiten te ontplooien. 

4.4 Resume 

In dit hoofdstuk hebben de cash-inflows en -outflows uit het DCF-model centraal gestaan. Op een globaal niveau 
zijn zowel de jaarlijkse huurinkomsten als jaarlijkse exploitatieuitgaven in beschouwing genomen. Middels deze 
beschouwing is er een indruk verkregen van de belangrijkste samenstellende aspecten voor wat betreft het 
jaarlijks geprognosticeerde netto cashflowresultaat. 

Binnen dit onderzoekskader wordt echter geconstateerd dat de jaarlijkse inkomsten een vrij statische en 
gefixeerde parameter is en in principe een behoorlijke zekerheid vormt in het resultaat. In beginsel meet de 
huurder besluiten de prijs te aanvaarden, hetgeen hij enkel zal doen als de voorgestelde huurprijs en de te 
verwachten omzetpotentie in zijn ogen in verhouding staan tot elkaar, aangezien zijn winstmarges ender druk 
komen te staan. Echter de beleggingsinstelling wil een zo hoog mogelijke huurprijs realiseren en ten behoeve van 
een gunstige onderhandelingsresultaat is het dus zaak de voorgestelde huurprijs op een gedegen wijze te 
onderbouwen. In het geval van WPM wordt dit gedaan middels het besproken huurmodel. Het belang van een 
betrouwbare onderbouwing wordt duidelijk wanneer men beseft dat de jaarlijkse inkomsten niet direct actief 
beheersbaar zijn, doordat overeengekomen contracthuren voor bedrijfsruimte met een detailhandelsbestemming 
op wettelijke grondslag slechts een keer in de vijf jaar - na expiratie van de contractperiode - mogen worden 
herzien. Er zijn derhalve geen mogelijkheden voor het management om de contracthuur gedurende de 
contractperiode actief op te pakken. lnzicht in de expiratiebalans van lopende huurovereenkomsten is in verband 
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met waardeoptimalisatie zeer essentieel, waardoor de mogelijkheden die zich gedurende de exploitatie 
daadwerkelijk voordoen actief kunnen worden aangegrepen. 

De jaarlijkse exploitatieuitgaven is een samengestelde parameter bestaande uit vaste en variabele kosten. 
Verzekeringen, belastingen, en eventueel erfpacht vormen de vaste kosten. De variabele kosten bestaan uit de 
kostensoorten als onderhouds-, beheer, promotie- en overige kosten, waarbij moet worden opgemerkt dater voor 
wat betreft de vaste kosten uiteraard geen ruimte is voor be'lnvloeding in tegenstelling tot de variabele kosten. In 
de praktijk vormen de onderhouds- en beheerkosten de grootste elementen in de parameter jaarlijkse uitgaande 
cashflow. 
Onderhoud is een noodzakelijk kwaad om gedurende de exploitatie in de behoeften van huurders en 
consumenten te kunnen blijven voorzien. De te maken onderhoudskosten zijn !evens veelal afhankelijk van de 
doelstelling van de vastgoedbelegger. Beheerkosten kunnen worden gereduceerd door winkelcentra in eigen 
beheer te nemen. Deze kosten worden in dit geval niet meer verrekend met de waardering van het centrum, maar 
zijn derhalve onderdeel van de jaarrekening van de beleggingsinstelling. 
Al met al blijkt de cash-outflow direct te be'lnvloeden in tegenstelling tot de cash-inflow. Er zijn enige 
mogelijkheden voor wat betreft de grootste kostencomponenten de onderhouds- en beheerkosten. Er moet nog 
wel worden bezien welk effect een beheersing van de parameter jaarlijkse exploitatiekosten op de waarde(
ontwikkeling) heeft aangezien zij in verhouding met de jaarlijkse inkomsten doorgaans relatief klein is. In d~ 
verband kan men zich afvragen welke activiteit interessanter is met betrekking tot het toevoegen van waarde. Is 
dit het aangrijpen van de directe sturingsmogelijkheden ten aanzien van de cash-outflow of de cash-inflow. 

In relatie tot het optimaliseren van waarde en rendement kan worden opgemerkt dat er weinig mogelijkheden zijn 
om met de netto cashflow de waarde(-ontwikkeling) op te stuwen. Dit is vrijwel altijd een zaak van de lange adem. 
In eerste instantie moet management er op gericht zijn de netto cashflow op het huidige (hoge) niveau te 
handhaven. In dit kader is belangrijk dat de belegger investeert in haar product om een optimale set van 
randvoorwaarden aan te blijven leveren voor de huurder en om zo de eigen inkomsten veilig te stellen. Word! dit 
niet gedaan dan treed! een verhoogde kans op bijvoorbeeld leegstand op. lnvesteren gedurende de exploitatie is 
dus een noodzakelijk kwaad, terwijl het voor sommige beleggers wellicht moeilijk te verkroppen is dat extra 
investeringen niet direct lonend zijn in de vorm van hogere opbrengsten. Toch realiseert men uiteindelijk door het 
verbeteren van de productkwaliteit meer zekerheid in de cashflows gedurende de beschouwde periode. Resteert 
nog de vraag hoe deze zekerheid tot uitdrukking moet komen in de Discounted Cashflow-waardering? Deze vraag 
vormt de aanleiding tot het volgende hoofdstuk. 
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'P Hoofdstuk 5 De zekerheid van cashflowkwaliteit 

Beleggers hebben een zekerheid, namelijk dat de geprognosticeerde ontwikkelingen zich nooit exact zullen 
voordoen, zoals van te voren word! ingeschat. Beleggers in vastgoed hebben een risicomijdend gedrag en 
baseren hun beleid niet op kansen. Zij beoordelen het vastgoed op toekomstige cashflows en de daaraan 
verbonden zekerheid. lmmers de waarde van vastgoed kan worden gedefinieerd als de zekerheid van de 
toekomstige netto cashflows. Alie optredende risico's die van invloed zijn op een vastgoedbelegging proberen zij 
te vermijden, dan wel te verminderen. Hoe groter het risico, des te hoger de onzekerheid en het te behalen 
rendement op de investering moet zijn. De te hanteren cap rate is het kengetal voor het te behalen rendement en 
weerspiegelt de mate van zekerheid voor het betreffende winkelcentrum. [Lonis 2002] 

De behoefte aan zekerheid leeft zeer zeker ook onder beleggers in winkelvastgoed en het vorige hoofdstuk liet 
ons dan ook enigszins gerustgesteld achter, aangezien mag worden opgemerkt dat winkelvastgoed in het 
algemeen en specifiek planmatige winkelcentra een behoorlijke mate van zekerheid kennen ten aanzien van de te 
verwachten netto cashflows voor de te beschouwen exploitatieperiode. Men dient dus een inschatting te maken 
van de verwachte onzekerheid. Onzekerheid is feitelijk niets meer of minder dan de mogelijke afwijkingen in de 
verwachte cashflows. De mate van onzekerheid die verbonden is aan de verwachting van deze cashflows is o.a. 
maatgevend voor de te hanteren cap rates. Toch blijft de centrale vraag hoe deze zekerheid, ontleend aan het 
project, moet worden gewaardeerd met de cap rates. 

In dit verband spelen de ingoing- en outgoing-cap rate een cruciale rol. Plaatsbepaling van beide parameters 
binnen de werking van de DCF-methodiek is reeds aan de orde geweest, evenals het feit dat het inschatten van 
de ingoing- en outgoing-cap rate tot de meest fundamentele aandachtspunten behoort. Het vaststellen van cap 
rates vereist derhalve veel 1ingerspitzengefuhl' van de betrokken taxateur. In dit hoofdstuk worden de ingoing- en 
outgoing-cap rate aan een nadere beschouwing onderworpen en wordt geconcentreerd op de daadwerkelijke 
inhoud van de beide rendementskengetallen. 

5.1 Ingoing-cap rate 

Bij aanvang van de investering wordt veelal een inschatting gemaakt voor wat betreft het te verwachten 
rendement, bepaald op basis van vooruitzichten van het economische klimaat, de winkelbeleggingsmarkt en 
objectspecifieke kenmerken van het betreffende winkelcentrum. In feite weerspiegelt de ingoing-cap rate enkel de 
zekerheid van de cashflows gedurende de beschouwde exploitatieperiode wanneer deze aspecten in 
beschouwing worden genomen. De ingoing-cap rate is dan ook een getalswaarde voor de 'gemiddelde' zekerheid 
gedurende de beschouwde exploitatie. 

In de praktijk blijken er nogal eens verschillende termen gebruikt te kunnen worden voor het begrip ingoing-cap 
rate. In de Nederlandse vastgoedpraktijk blijkt veelal de term IRA te worden gebruikt als indicator voor de 
gerealiseerde of minimaal verwachte prestaties van de vastgoedbelegging op termijn. Het IRA wordt door Keeris 
[Keeris 2001 b] gedefinieerd als het gedurende de beschouwde periode uit de exploitatie van het vastgoedobject 
behaalde, dan wel - afhankelijk van de context - geprognosticeerde te behalen beleggingsresultaat. De term IRA 
prefereert in de praktijk boven de term ingoing-cap rate. 

Toch wordt binnen dit onderzoek vastgehouden aan de term ingoing-cap rate, gezien de praktijk leert dat er nog 
steeds sprake kan zijn van een verkeerde interpretatie van Internal Rate of Return, hetgeen samenhangt met het 
onderscheid in de waardebegrippen marktwaarde en beleggingswaarde. De beleggingswaarde wordt bepaald 
door de toekomstige cashflows over de beschouwde periode contant te maken met een intem_gestelde of vereiste 
rendementeis, de ree/e /RR. In tegenstelling tot de beleggingswaarde wordt marktwaarde daarentegen bepaald op 
basis van het gerealiseerde of verwachte rendement, het 'nominale Internal Rate of Return' {IRA). 
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Om binnen dit onderzoek een eenduidige interpretatie van het begrippenkader na te streven, wordt derhalve 
voorgesteld het begrip IRR in deze context te reserveren voor het intern gestelde of vereiste rendement op de 
betreffende vastgoedbelegging, waarmee feitelijk het reele IRR wordt bedoeld. Daamaast wordt het begrip 
nominale IRR binnen dit onderzoek gelijkgesteld aan de ingoing-cap rate. 

5.2 Outgoing-cap rate 

De verwachte restwaarde aan het einde van de exploitatie word! berekend middels de aanvangsrendement
methode, waarbij feitelijk de netto cashflow in het laatste exploitatiejaar wordt gekapitaliseerd tegen de outgoing
cap rate. [Rust c.s. 1995] De outgoing-cap rate is ook bekend onder de naam exit yield. De resterende waarde 
word! vastgesteld op basis van verkoop in het jaar volgend op de beeindiging van de beschouwde periode, waarbij 
de verkoopopbrengst als potentiele opbrengst, of als een vordering op de potentiele koper word! opgevoerd aan 
het eind van (ultimo) het laatste exploitatiejaar. 

Evenals de ingoing-cap rate word! ook de outgoing-cap rate gerelateerd aan de netto cashflow uit de exploitatie in 
het aansluitende volledige jaar van exploitatie in de gegeven verhuurde staat. Ook in dit geval leert de praktijk dat 
kritisch moet worden omgegaan met deze benadering, gezien het feit dat bij het gebruik van de outgoing-cap rate 
zowel bruto- als de netto-huuropbrengsten worden gekapitaliseerd. Feitelijk zou dit betekenen dat de outgoing-cap 
rate gelijkgesteld kan worden aan zowel het BAR als het NAR. Deze veronderstelling is niet eenduidig en per 
definitie onjuist. Binnen dit onderzoek word! de outgoing-cap rate beschouwd als een netto aanvangsrendement 
(NAR), hetgeen ook tot de aanbevelingen behoort van Keens. [Keeris 2000] 

In tegenstelling tot de ingoing-cap rate wordt de outgoing-cap rate gebruikt om slechts de netto cashflow in het 
laatste exploitatiejaar te kapitaliseren. Maar evenals de ingoing-cap rate weerspiegelt de outgoing-cap rate een 
mate van zekerheid, namelijk de zekerheid van de netto cashflows in de aansluitende exploitatieperiode, waarbij 
de outgoing-cap rate !evens een gemiddelde is over een langere periode. In vergelijking tot de zekerheid van de 
ingoing-cap rate is de zekerheid van de outgoing-cap rate minder betrouwbaar, simpelweg doordat er meer 
aannames en schattingen moeten worden gedaan voor periode die verder op tijdbalk ligt. Als gevolg van de lagere 
betrouwbaarheid van de voorspellingen heeft de outgoing-cap rate eigenlijk te maken met meer onzekerheid. 

5.3 Opbouw van cap rates 

De theorie omtrent het vaststellen van cap rates geeft doorgaans een betrekkelijk eenvoudige voorstelling van 
zaken. In praktijk is het onderbouwen en vaststellen van de te hanteren cap rate een subjectieve en zeer lastig 
zaak, hetgeen reeds is aangegeven door dit te bestempelen als aandachtspunt van de Discounted Cashflow
methode. 

Middels de cap rate word! een kapitaalswaarde gekoppeld aan de geprognosticeerde netto cashflows, waarmee 
de zekerheid van de geprognosticeerde netto cashflows wordt gewaardeerd. In zijn algemeenheid is een cap rate, 
of disconteringsvoet een samengestelde variabele in het Discounted Cashflow-model, die opgebouwd moet 
worden middels verschillende premies. In de praktijk word! de voorkeur gegeven aan een opbouw van de cap 
rate, waarbij het percentage van de cap rate bestaat uit opslagen en (eventueel) discounts voor de volgende 
aspecten: [Keeris 2001 a] 

);>- (de risicovollere) belegging moet minimaal de te ontvangen rentevergoeding van een risicoloos geachte 
belegging behalen, waarvoor een (10-jarige) staatslening wordt aangehouden. Aan die voorwaarde 
moet dus onder alle marktomstandigheden (objectief) kunnen worden voldaan; 

);>- om het hogere vastgoedmarktrisico qua systematisch risico te kunnen dekken, moet worden uitgegaan 
van een hoger te behalen rentepercentage, waarbij het meerdere gezien moet worden als een risico
opslag. De hoogte van deze risico-opslag is afhankelijk van de (subjectieve) inschatting van het te lopen 
extra risico door te beleggen in vastgoed bij die (aangenomen) marktontwikkelingen. Voor het beleggen 
in vastgoed word! dus (subjectief, naar eigen inzicht) een risico-opslagpercentage aangehouden, 
waarmee word! aangenomen dat daarmee voor deze beleggings-mogelijkheid kenmerkende 
marktrisico's gedekt zijn; 
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~ Daamaast moeten dan nog de specifieke risico's van de betreffende vastgoed-categorie worden gedekt 
via een aanvullend risicopremie-percentage voor de betreffende categorie; 

~ Tenslotte moeten dan nog de specifiek geachte risico's worden gedekt van het betreffende 
vastgoedobject zelf, waarin uiteindelijk wordt belegd, met als risicofactoren onder meer de geografische 
ligging, de locatie en het prestatieniveau ten opzichte van de vraag en het concurrerende aanbod in de 
markt, via een aanvullend objectrisico-opslagpercentage. 

Deze opslagen zijn dus gebaseerd op zelf veronderstelde risico's ten aanzien van marktontwikkelingen en 
prestaties. De taxateur zal de keuze van het te hanteren percentage voor deze risico's (en dus voor het aan te 
houden rendementscriterium) goed moeten onderbouwen, om zodoende inzicht te geven in de te lopen risico's en 
marktontwikkelingen. Een dergelijke ontleding van risico werkt inzichtelijk, maar is in praktische zin niet haalbaar. 
De onderscheiden risicopremies staan namelijk niet op zichzett, maar kennen een behoorlijke samenhang 
waardoor een simpele optelsom van opslagen en discounts niet gerechtvaardigd zal zijn. Zo kan bijvoorbeeld de 
risicovrije voet direct worden ontleend aan de algehele economische tendens, maar zal ook het sentiment binnen 
verhuurmarkten worden bepaald door de actuele macro-economische setting. Daamaast zal dit sentiment ook nog 
haar uitwerking in het verhuurproces achterlaten. Op dergelijke wijze komt dit risico in meerdere premies tot 
uitdrukking met het resultaat dubbeltelling van risico in de cap rate. In de praktijk is het door deze samenhang zeer 
lastig om gerechtvaardige premies te bepalen voor de cap rate. 

Vanuit praktisch perspectief word! de opbouw van een cap rate daamaast ook benaderd op basis van het netto 
aanvangsrendement. Aangezien met de cap rates eveneens een kapitaalswaarde aan de netto cashflows word! 
toegeschreven, kunnen cap rates worden beschouwd als netto aanvangsrendementen. Toch moet men wel 
beseffen dat een NAR een gemiddeld marktrendement weerspiegelt en dat zij derhalve wel moet worden 
gecorrigeerd voor de objectgebonden risico's, die wel in de cap rate dienen te worden opgenomen. [Osinga 2000] 
Dit is veelal een praktische benadering waarbij het gemiddeld NAR naar eigen inzicht word! voorzien van een 
opslag dan wel discount voor de veronderstelde projectspecifieke risico's. [Koek 1998] 

Conform de Modeme Portefeuille Theorie (MPT) worden vastgoedbeleggingsrisico's ook wel gesplitst in de 
algemene systematisch of marktrisico's en de specifieke of objectrisico's. Naas! een risicovrije rentevoet vormt de 
risicopremie voor veronderstelde risico's ten aanzien van marktontwikkelingen en objectgebonden prestaties 
onderdeel van het percentage van de cap rate. Een dergelijke nuancering van de risicopremie kan eveneens 
worden teruggevonden in het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Het verwachte rendement van de beschouwde 
vastgoedbelegging j kan als volgt worden geformuleerd: [Brown c.s. 2000] 

Waarin: =cap rate 
= risicovrije rentevoet 
= het systematische risico van de asset t.o.v. de markt. 
= het verwachte marktrendement 

De kapitaalmarktbenadering geeft geen inzichtelijke benadering van de objectgebonden risico's. Een 
vastgoedbelegger laat zich niet enkel leiden door marktrisico's, maar wil !evens de objectgebonden risico's in haar 
investeringsanalyses meenemen om verantwoorde beslissingen ten aanzien van acquisitie en dispositie te 
nemen. Derhalve dient inzichtelijk te zijn hoe deze risico's in de te hanteren cap rates zijn opgenomen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de opbouw van cap rates op verschillende wijzen kan worden vormgegeven en dat 
plaatsbepaling van de objectspecifieke risico's wellicht het moeilijkst en minst eenduidige onderdeel is van de 
onderbouwing van het percentage voor de ingoing-cap rate en outgoing-cap rate. 

5.4 De relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate 

In het voorafgaande is reeds de vinger gelegd op de relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate. Benaderd 
vanuit een praktisch oogpunt moet worden gesteld dat de beleggers de zekerheid van de toekomstige cashflows 
waarderen, waarbij wordt gekeken naar verwachte cashflows gedurende en na de 'eigen' exploitatie. De toekomst 
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verwachting omtrent de huidige als de aansluitende exploitatie. De ingoing-cap rate vormt de waardering van de 
zekerheid gedurende de exploitatieperiode en de outgoing-cap rate de zekerheid na deze periode. Na de eigen 
exploitatie verkoopt de belegger het centrum tegen de outgoing-cap rate. Theoretisch zou men mogen 
veronderstellen dat de nieuwe eigenares, die het winkelcentrum koopt, de outgoing-cap rate in feite beschouwt als 
haar 'nieuwe' ingoing-cap rate. De cashflowzekerheid na de beschouwde exploitatie is een zekerheid die in feite 
van belang is voor zowel de huidige als de nieuwe eigenares van het winkelcentrum. 

In theoretisch opzicht is er vooral op het Amerikaanse continent veel research verricht op het gebied van 
waardering van vastgoedbeleggingen en specifiek 'capitalization rates' - de ingoing- en outgoing-cap rate. Zo 
heeft onderzoek uitgewezen dat de outgoing-cap rate moet worden beschouwd op basis van de ingoing-cap rate, 
waarbij men stelt dat er een functionele relatie bestaat tussen de beide cap rates. Een functionele relatie tussen 
de ingoing- en outgoing-cap rate, die een duidelijke relatie kent met de ontwikkeling van de netto cashflow in de 
toekomst. [Wang c.s. 1990] In zekere zin bevestigt het literatuuronderzoek de veronderstelde praktische relatie 
tussen de ingoing- en outgoing-cap rate. Deze bevindingen spreken feitelijk de praktische vuistregel tegen dat de 
outgoing-cap rate altijd structureel hoger zou moeten zijn dan de ingoing-cap rate, waarbij taxateurs normaal 
gesproken een tot anderhalf procent toevoegen aan de ingoing-cap rate. [Martin 1988] Deze praktisch 
ge'interpreteerde functionele relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate kan verder worden genuanceerd door 
vanuit een meer wetenschappelijke en theoretische optiek te redeneren, waarbij de relatie als volgt kan worden 
geformuleerd: [Osinga 2000] 

~ Outgoing-cap rate = ingoing cap rate + verouderingsopslag 

De theoretische relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate berust in feite op een te verrekenen 
verouderingsopslag, hetgeen moet worden beschouwd als een van de lastigste zaken omtrent het waarderen van 
vastgoedbeleggingen. De verouderingsopslag is in wezen een afspiegeling van de ontwikkeling van de 
aanvangssituatie naar de eindsituatie, aangezien gedurende de exploitatie het vastgoedobject zich verder 
ontwikkelt, alsmede de complete marktsetting onderhavig is aan dynamiek. 

Bij stabiele en evenwichtige vraag- en aanbodcondities binnen de verhuurmarkt, een zogenaamde 'ideale markt', 
zouden de ingoing- en outgoing-cap rate gelijk moeten zijn als er geen reden is aan te nemen dat de netto 
cashflow gedurende en na de beschouwde exploitatieperiode zal afwijken als gevolg van bijvoorbeeld 
achteruitgang van het prestatieniveau van het project. lndien het vastgoedobject te maken krijgt met technische en 
economische veroudering, resulterend in een verwachte dalende inkomstengroei, moet de outgoing-cap rate 
consequent hoger zijn dan de ingoing-cap rate. Het argument voor een consequent hogere outgoing-cap rate is 
gebaseerd op de veronderstelling dat verwachte cashflows in de 'nieuwe' aansluitende exploitatieperiode veelal 
neerwaarts moeten worden gecorrigeerd, uitmondend in een hoger te behalen rendement. [Graham 1985] 

Als gevolg van fluctuaties in vraag en aanbod binnen de vastgoedmarkt, zoals is beschouwd in appendix A.2.2., 
mag worden gesteld dat deze markt geen ideale stabiele markt zal zijn. Een beschouwing van de cap rates in 
combinatie met marktwerking is dan ook zeer zinvol. In een complete marktsetting hebben theoretische modellen 
laten zien dat de outgoing-cap rates hoger, lager en gelijk konden zijn aan de ingoing-cap rates, afhankelijk van de 
aannames omtrent de veranderingen in de netto cashflow als gevolg van sterkere inkomstengroei of veroudering. 
De outgoing-cap rate kan lager zijn dan de ingoing-cap rate wanneer bijvoorbeeld wordt verwacht dat de netto 
cashflow na de te beschouwen periode sterker stijgt dan gedurende de 'eigen' exploitatie. [Lusht 1979] lndien 
wordt verondersteld dat men aan het einde van de exploitatie te maken heeft met vraag-overschot binnen de 
verhuurmarkt, waarbij wordt aangenomen dat de huurprijzen minimaal constant blijven dan wel zullen stijgen, dan 
wordt de voorraad makkelijk geabsorbeerd door de markt. Vergeleken met een aanbod-overschot aan het begin 
van de exploitatie kan in dit geval worden beredeneerd dat de outgoing-cap rate lager zal zijn dan de ingoing-cap 
rate, als gevolg van het feit dat de outgoing-cap rate te maken heeft met veel gunstigere marktomstandigheden, 
die een positieve werking hebben op de toekomstige netto cashflow. [Lusht 1979] 

Veelal is het de realistische combinatie van marktdynamiek binnen de verhuurmarkt en veroudering van het 
vastgoedobject die de relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate bepaalt. Men mag zelfs verwachten dat de 
huidige en toekomstige vraag- en aanbod-condities binnen de verhuurmarkt van essentieel belang zijn voor 
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fluctuaties in de jaarlijkse netto cashflow. Dit argument gaat zeer zeker op wanneer vraag en aanbod in de 
verhuurmarkt zich niet in een volkomen evenwichtssituatie bevinden. Een 'blinde' toepassing van de vuistregel 
voor de bepaling van de outgoing-cap rate op basis van leeftijd van het object zonder bestudering van de 
marktsituatie lijkt derhalve zeer onbetrouwbaar en onverstandig. In dit geval strekt het tot de aanbeveling om de 
markt in combinatie met het object te beschouwen voor een gedegen onderbouwing van de outgoing-cap rate. De 
klakkeloze opslag op de ingoing-cap rate van anderhalf tot een procent, zoals in de praktijk veel gebeurt, kan 
derhalve in veel gevallen erg onbetrouwbaar en weinig realistisch zijn. 
Er wordt dan ook benadrukt dat cap rates moet worden benaderd op grond van te verwachten wijzigingen in 
patroon van de toekomstige netto cashflows, zowel gedurende de 'eigen' als de 'aansluitende' exploitatieperiode. 
Deze veronderstelling bepaalt of een realistische outgoing-cap rate hoger, lager of gelijk moet zijn aan de ingoing
cap rate. De outgoing-cap rate kan hoger of lager zijn dan de ingoing-cap rate, afhankelijk van de 
veronderstellingen aangaande de parameters cash-inflow en -outflow. Men moet zich bewust zijn van het feit dat 
men de zekerheid van de cashflowkwaliteit gedurende en na de exploitatie van het betreffende winkelcentrum 
feitelijk moet waarderen met respectievelijk de te hanteren ingoing- en outgoing-cap rate. 

Toch bestaat er een probleem omtrent de relatie tussen beide cap rates. De ingoing-cap rate wordt gehanteerd als 
een disconteringsvoet, waarmee toekomstige cashflows contant worden gemaakt. De outgoing-cap rate is 
daarentegen enkel een kapitalisatiefactor voor netto cashflows in het betreffende jaar van dispositie en moet 
feitelijk worden beschouwd als een netto aanvangsrendement (NAR). De outgoing-cap rate kan dan ook niet 
worden beschouwd als de zekerheid over toekomstige cashflows na de exploitatie, maar beslaat enkel de 
zekerheid in dat betreffende jaar. Echter de outgoing-cap rate moet worden beschouwd als de nieuwe ingoing-cap 
rate van de 'nieuwe' eigenares en dient derhalve wel rekening te houden met de zekerheid van de toekomstige 
cashflows gedurende de periode na de huidige exploitatie. Ter bepaling van de eindwaarde wordt in de praktijk 
veelal gewoon de aanvangsrendement-methode (conform BAR/NAR-benadering in paragraaf 3.3.1) gebruikt om 
de verkoopopbrengst te bepalen, waarbij de toekomstige ontwikkelingen in principe buiten beschouwing worden 
gelaten. Toch blijft dit zeer tegenstrijdig, indien wordt aangenomen dat de 'nieuwe' eigenares vermoedelijk verder 
zal kijken dan haar neus lang is en ook de toekomstige cashflows in beschouwing neemt om haar zekerheid te 
bepalen. Uitgaande van de veronderstelde relatie betekent dit dat de outgoing-cap rate in principe verkeerd wordt 
gehanteerd. 

De problematiek blijkt uit het volgende voorbeeld. In het betreffend jaar van dispositie als de zekerheid voor wat 
betreft de toekomstige cashflowkwaliteit hoog wordt verondersteld, is de outgoing-cap rate relatief laag. Echter 
wanneer we verder gaan kijken blijkt de cashflowkwaliteit op termijn toch enigszins onzeker te worden. Zo kan er 
bijvoorbeeld vijf jaar na de transactie wel een aanzienlijke investering nodig zijn om het centrum te upgraden, 
aangezien in de voorgaande exploitatieperiode minimaal onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. Praktisch 
gezien zal deze onzekerheid in veel gevallen niet worden opgenomen in de outgoing-cap rate, aangezien het een 
NAR betreft. Daamaast is deze onzekerheid eveneens niet te ondervangen door middel van de rekenkundige true 
om de verkoopopbrengst te bepalen door een gemiddelde cashflow van drie achtereenvolgende jaren te nemen. 
Hier zit gevoelsmatig een discrepantie, die wellicht de basis is voor het totstandkomen van transacties binnen de 
vastgoedbeleggingsmarkt. 

5.5 Resume 

Afsluitend worden de belangrijkste aandachtspunten omtrent de elementaire Discounted Cashflow-parameters 
ingoing- en outgoing-cap rate nog kort aangehaald. Middels de cap rate wordt een kapitaalswaarde gekoppeld 
aan de geprognosticeerde netto cashflows, waarmee de zekerheid van de geprognosticeerde netto cashflows 
wordt gewaardeerd. Vanuit theoretisch en praktisch oogpunt kan worden beredeneerd dat er een directe relatie 
bestaat tussen de ingoing- en outgoing-cap rate, die kan worden toegeschreven aan de ontwikkeling van de 
cashflows. De ingoing-cap rate ontwikkelt zich naar een outgoing-cap rate. In de literatuur wordt gesteld dat de 
ingoing-cap rate moet worden gecorrigeerd met een verouderingsopslag, die de ontwikkeling van de aan de 
cashflows gerelateerde zekerheid weerspiegelt. De zekerheid van de cashflows gedurende tien exploitatiejaren 
zal in het eerste jaar groter zijn dan in het tiende jaar. Prognoses die verder in de toekomst liggen zijn meer 
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M I ,,, onzeker, hetgeen zowel positief als negatief op de hoogte van de cap rate kan uitwerken. De praktische vuistregel 
dat de outgoing-cap rate een tot anderhatt procent hoger is dan de ingoing-cap rate gaat dan ook niet op. 

De taxatiepraktijk leert dat een eenduidige onderbouwing van de cap rate ontbreekt. Het ontbreken van een 
eenduidige onderbouwing van de risicopremie staat dan ook per definitie garant voor voldoende subjectiviteit in 
deze elementaire parameters. Aangezien met de cap rate de cashflows over een toekomstige exploitatieperiode 
worden gewaardeerd, is het bepalen van een cap rate uitermate lastig. De condrties van het winkelcentrum in het 
laatste explortatiejaar zijn per definitie met minder zekerheid te voorspellen dan de condities in het eerste jaar. 
Welke zekerheid mag worden toegeschreven aan een cashflowprognose? En hoe vertaalt deze zekerheid zich in 
de cap rate? Het vaststellen van de objectgebonden risicopremie van zowel de ingoing- als de outgoing-cap rate 
zijn twee aanzienlijke noten van de Discounted Cashflow-methode, die gekraakt dienen te worden alvorens kan 
worden overgegaan tot het modelmatig optimaliseren van de marktwaarde van winkelcentra. Het onderbouwen 
van de essentiele risicopremie is het centrale thema van het hoofdstuk 7 'Onderbouwing van projectgebonden 
risicopremie'. Alvorens daadwerkelijk een benadering wordt gepresenteerd wordt in hoofdstuk 6 'Gevoeligheid van 
de marktwaarde' eerst een beschouwing gegeven op de impact, die afwijking in de elementaire parameters 
kunnen krijgen op de marktwaarde om deze parameters beter op waarde te kunnen schatten. 
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/ l"tlfP Hoofdstuk 6 Gevoeligheid van marktwaarde 

In het voorgaande hoofdstuk is reeds aandacht geschonken aan het waarderen van vastgoedbeleggingen en is de 
Discounted Cashflow Methode geanalyseerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop de waarde en u~eindelijk het 
rendement van de belegging tot stand komt. In dat kader is reeds opgemerkt dat de toekomst geen enkele 
zekerheden heeft en bestaat uit aannames en schattingen, die doorwerken in de DCF-methode. In dit perspectief 
zijn er in paragraaf 3.3.2 verschillende punten genoemd die om speciale aandacht vragen. Noodzaak is dat 
middels inzicht in de Discounted Cashflow-methode wordt getracht om op het meest elementaire niveau greep te 
krijgen op deze kritische noten. [Greer 1997] 

Men dient rekening te houden met de overkill aan risico c.q. onzekerheid, die kan ontstaan wanneer risico's twee 
keer worden meegenomen. Bijvoorbeeld door een gemiddelde huurderving van 4% per jaar in plaats van 2%, en 
vervolgens ook een keer door een additionele risico-opslag in te voeren bij de bepaling van de cap rate. In de 
praktijk is de wijze waarop risico tot uitdrukking moet komen in de waardering niet geheel eenduidig, waardoor 
men verschillende uitkomsten verkrijgt. Door gebrek aan eenduidigheid in de verantwoording is het mogelijk om 
naar verschillende uitkomsten toe te rekenen. 

In dit hoofdstuk wordt de verdiscontering van risico in de Discounted Cashflow-methode nader onder de loep 
genomen door middel van een gevoeligheidsanalyse, waarrnee feitelijk wordt getracht antwoord te geven op de 
vraag waarom dit aspect als fundamenteel aandachtspunt moet worden bestempeld door de impact op de waarde 
in ogenschouw te nemen. 

6.1 Gevoeligheidsanalyse 

De geschetste problematiek wordt in de praktijk benaderd met gevoeligheidsstudies en -analyses. Het 
beschouwde vastgoedobject wordt onderworpen aan verschillende mogelijke verwachtingen, verwerkt in 
verschillende scenario's, die vervolgens worden doorgerekend met de DCF-methode, resulterend in waarde
ontwikkelingen onder verschillende condities. 

Een gevoeligheidsanalyse wordt dan ook gedefinieerd als een herhaling van meervoudige schatting van 
calculaties bij het gebruik van de DCF-methode door systematisch de input in het model te varieren om op deze 
wijze de impact van veranderingen op het verwachte resultaat te evalueren. Het analyseren van gevoeligheid van 
waarde en uiteindelijk rendement van de vastgoedbelegging wordt genoemd als een essentieel onderdeel van het 
huidige modeme risicomanagement. [Jaffe c.s. 1995] Risicomanagement is in algemene zin het systematisch en 
regelmatig doen van onderzoek naar de risico's die mensen, goederen en activiteiten bedreigen en de forrnulering 
en implementering van een beleid, waarrnee deze risico's tegemoet worden getreden. [Peeters 2002] 

Voor een eenduidig begrip van het onderzoek is het noodzaak om de gevoeligheidsstudie in de juiste context te 
plaatsen. In dit onderzoekskader demonstreert de gevoeligheidsanalyse de impact van de benoemde 
aandachtspunten van elementaire DCF-parameters op de marktwaarde van de betreffende belegging. De analyse 
heeft enkel als doel, inzicht te verschaffen in de impact op de marktwaarde op grond van de onderscheiden 
elementaire DCF-parameters: 

J;>- Jaarlijkse huuropbrengsten; 
J;>- jaarlijkse exploitatiekosten; 
J;>- ingoing-cap rate; 
J;>- outgoing-cap rate. 

In dit onderzoek wordt de gevoeligheid geanalyseerd op basis van een eenvoudige varianten- en scenario
analyse. De varianten-analyse beoogt op basis van enkele simpele reken-voorbeelden het belang van de 
individuele DCF-parameters voor de waardering te schetsen. In de scenario-analyse worden enkele combinaties 
nader bestudeerd. 
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M 6.2 Casestudie Fairytale Center 

De gevoeligheid van de marktwaarde van winkelcentra voor voortdurend wijzigende condities, als marktdynamiek 
en veroudering worden gesimuleerd middels een gevoeligheidsanalyse. Binnen dit onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van een casestudie om 'feeling' te krijgen bij het gebruik van de DCF-methode en gevoeligheidsanalyse. 
Binnen dit onderzoek wordt de gevoeligheidsanalyse geprojecteerd op het actuele Discounted Cashflow-model -
volgens het DCF-raamwerk van de ROZ - van een bestaand winkelcentrum in Nederland. Door gebruik te maken 
van een case wordt getracht de gevoeligheidsanalyse meer tastbaar te maken. 

Deze paragraaf zal verder in het teken staan van beschrijving van casestudie Fairytale Center, waarbij aandacht is 
voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van het winkelcentrum. Gerealiseerd moet worden dat de 
gegevens uit de beide taxatiemodellen strikt vertrouwelijk zijn, aangezien dit taxatiemodel voor de eigenares 
gevoelige informatie bevat. Seide casestudies worden om deze reden geanonimiseerd, hetgeen inhoudt dat 
gegevens rondom het betreffende winkelcentrum zodanig worden gewijzigd dat zij voor de buitenwacht niet 
herkenbaar zal zijn. 

Het winkelcentrum Fairytale Center maakt onderdeel uit van de vastgoedportefeuille van het Retail 
Vastgoedfonds. Het beheer van het centrum wordt uitgevoerd door de VOF Fairytale Center, waarin o.a. WPM 
Vastgoedmanagement deelneemt. Het Fabelstadse winkelcentrum Fairytale Center is gelegen in het zuidelijke 
stadsdeel Zuiderwijk. Het stadsdeel wordt enigszins gescheiden van het centrum van Fabelstad door de ringweg 
A521 met de aangrenzende strook kantoren en het Droomcomplex. Zuiderwijk is een na-oorlogse uitbreidingswijk 
en wordt gekenmerkt door relatief veel laagbouw en green. Binnen Fabelstad is het een rustige wijk die een 
vloeiende verbinding vormt tussen Fabelstad en Fairytale City. Ten oosten en ten westen van Zuiderwijk wordt het 
woongebied begrensd door veel green in de vorm van een park met groot bos. Winkelcentrum Fairytale Center is 
aan te merken als het stadsdeelcentrum met een overwegend verzorgende functie. Het winkelcentrum kent een 
totaal brute vloeroppervlak van ongeveer 24.000 m2 bestemd met een detailhandelsfunctie, verdeeld over 90 
winkelunits. Onderst~and zijn enkele impressie~ weergegeven. 

~~~~~--,,-,,~-=-~,,-----:-,,...--:""<'-:=,,.-,!!'!!!B 

lllustratie 6.1. en 6.2: impressies van Fairytale Center. 

Met behulp van deze kwalitatieve analyse zijn verschillende zwakke en sterke punten van het winkelcentrum 
ge'identificeerd. Deze analyse naar kwalitatieve eigenschappen is onderbouwd met behulp van de beschikbare 
informatie door gesprekken en projectbezoek, beleidsvisies en jaarplannen. In de volgende paragraaf worden de 
resultaten van deze beschouwing kort toegelicht. 

6.2.1 Van realiteit naar verwachting 

In het algemeen kan worden gesteld dat het winkelcentrum Fairytale Center goed en gezond functioneert, hetgeen 
ook het oordeel is in de beleidsdocumenten van WPM. Zo wordt gesteld dat de verhuurbaarheid van de 
verschillende winkelunits uitstekend is en dat de kans op leegstand op korte termijn zeer klein is. De relatieve lage 
mutatiegraad en het ontbreken van structurele leegstand duiden er op dat het winkelcentrum op een behoorlijk 
goed niveau functioneert, hetgeen mede het gevolg is van haar grote concurrentiekracht. 
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Beschouwing van de omgevingskwaliteit leert dat de verwachting is dat de goede regiofunctie van het 
winkelcentrum niet gehandhaafd kan blijven door toenemende concurrentie van andere winkelcentra. Deze 
concurrentie beslaat hoofdzakelijk de woninginrichting en mode branches binnen Fairytale Center. In d~ verband 
kan men denken aan Woonplaza en de nieuwe Bijenkorl in het stadscentrum van het aangelegen Fairytale City. 
Zo is eveneens gebleken dat in Fabelstad zich steeds meer intemationale ketens en topmerken vestigen op 
omliggende locaties. De consument van Fairytale Center, die veel waarde hecht aan kwaliteit en exclusivite~. kan 
zich wellicht meer aangetrokken voelen tot deze omliggende concurrerende winkelcentra. De concurrentie voor 
wat betreft het non-food assortiment van Fairytale Center neemt naar verwachting toe. 
De verzorgende functie kan wel gehandhaafd blijven mede door de restricties van het detailhandelsbeleid van de 
gemeente Fabelstad. Beschouwd moet worden of uitbreiding van de verzorgende functie op termijn wellicht tot de 
mogelijkheden behoort. Daarbij kan ook worden aangestipt dat het verzorgingsgebied zeer welgesteld is met een 
hoog bestedingspotentieel, hetgeen als een zeer sterke kwaliteit moet worden beschouwd wanneer de gehele 
regio wordt bestudeerd. Vergeleken met het Fabelstadse gemiddelde ligt bijvoorbeeld het besteedbare inkomen in 
de wijk Zuiderwijk en stadsdeel Het Noorden op een behoorlijk hoog niveau. In het verzorgingsgebied blijkt in het 
algemeen voldoende potentie aanwezig te zijn voor dit winkelcentrum. Een aandachtspunt is de sterk vergrijsde 
bevolking, maar deze vergrijzing zal zich naar verwachting stabiliseren. 

De lokationele kwaliteiten zijn overwegend goed te noemen. Het winkelcentrum ligt centraal in de wijk Zuiderwijk. 
De bereikbaarheid van het centrum is goed mede door de nabijgelegen aansluiting op de A521 . De 
parkeergelegenheid kan qua capaciteit, loopafstand en tarief als goed tot uitstekend worden bestempeld. Naar 
verwachting zijn er weinig ontwikkelingen die deze kwaliteit verder kunnen versterken of doen afzwakken. Deze 
kwal~eit handhaaft zich op het goede niveau. 

Over het algemeen wordt de branchemix als zeer compleet beschouwd. De verhouding food/ non-food blijkt goed 
in evenwicht wanneer de metrages van de hurende ondememers worden beschouwd. In het centrum zijn 
verschillende (sub)trekkers aanwezig. Een belangrijke peiler voor het uitstekend functioneren van het Fairytale 
Center is hoofdzakelijk de aldaar gevestigde supermarkt Super, getuige de omzet- en passantencijfers van het 
winkelcentrum. Volgens omzetramingen is dit filiaal van Super een uitermate sterk functionerend filiaal. Naast de 
Super zijn er enkele verschillende subtrekkers te benoemen. Daamaast moeten ook de exclusieve modische 
winkels en woninginrichting-specialisten worden aangemerkt als (sub)trekkers. Daarentegen kunnen als 
minpunten worden beschouwd, het beperkte aanbod drogisterijen en de aanwezige horeca die niet helemaal 
aansluit op het nagestreefd kwaliteitsniveau van het centrum. 
Al met al wordt de functionele kwaliteit als sterk beschouwd. Op korte termijn zullen er weinig verschuivingen 
plaatsvinden voor wat betreft de functionele invulling van het centrum. Beschouwing van expiratiedata leert dat de 
verschuivingen in branchering zich hoofdzakelijk zullen concentreren in de perioden oktober 2003 tot juli 2004 en 
oktober 2008 tot juli 2009. Dit zal in de verdere beschouwing dan ook een punt van aandacht moeten zijn. 

Minder goed beoordeeld wordt een aantal fysieke aspecten van het Fairytale Center. Met name de entrees zijn 
zeer matig van kwaliteit, daamaast worden ook opzet/lay-out en routing als onduidelijk en onlogisch ervaren. 
Maatvoering van de winkelunits en openbare ruimten worden derhalve beschouwd als sterke punten ten aanzien 
van de fysieke kwaliteit. Het moet dan ook als een gemiste kans worden beschouwd dat deze aspecten niet beter 
zijn opgepakt met de renovatie van het winkelcentrum in 1997. Gezien de beperkte financiele mogelijkheden om 
de fysieke aspecten te verbeteren, is er in de nabije toekomst niet de mogelijkheid deze aspecten te voorzien van 
de gewenste kwaliteitsimpuls. 

Belangrijke tekortkomingen spitsen zich verder hoofdzakelijk toe op de commerciele kwaliteit; presentatie van het 
winkelcentrum, zowel intern als extern laat dit aspect te wensen over. De herkenbaarheid en attentiewaarde van 
het Fairytale Center zijn zwak te noemen. Deze 'zwakheden' leiden ertoe dat binnen het winkelcentrum enige 
steer en ambiance ontbreekt. In de toekomst moet voomamelijk de aandacht worden gevestigd op verbetering van 
deze zwakke commerciele aspecten van het winkelcentrum, gezien het feit dat beschikbare budgetten het niet 
toelaten om de fysieke kwaliteit te verbeteren. lndien zich de mogelijkheden voordoen, zijn kwaliteitsinjecties ten 
aanzien van een aantal zwakke fysieke en commerciele kwaliteiten uiteraard zeer gewenst. 
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6.2.2 De financien 

De financiele context van Fairytale Center vloeit voort uit het bijgevoegde en meest actuele ROZ-taxatierapport in 
appendix B.1.1. Een dergelijke waardering in het kader van de vastgoedindex is een waardering op een bepaald 
tijdstip. Om inzichtelijkheid in de ontwikkeling van de waarde na te streven, is onderstaand de marktwaarde van 
Fairytale Center berekend middels de Discounted Cashflow-methode voor een exploitatie van tien jaar. Alvorens 
het cashflowoverzicht in ogenschouw te nemen, moeten eerst de volgende aanvullende u~gangspunten worden 
aangenomen: 

>- De exploitatieperiode van de waardering conform de Disounted Cashflow-methodiek is een te 
beschouwen periode van tien jaar, 

>- uit een fictieve markt- en objectanalyse van recent verhandelde soortgelijke objecten is naar voren 
gekomen dater sprake is van een ingoing-cap rate c.q. disconterings-voet van 8,0%; 

>- eveneens is naar voren gekomen uit deze fictieve markt- en objectanalyse dat Fairytale Center in het 
laatste exploitatiejaar kan worden verkocht tegen een outgoing-cap rate c.q. exit yield van 9,0% conform 
de eerder genoemde vuistregel dat de outgoing-cap rate veelal met sen procent hoger word! ingeschat 
dan de ingoing-cap rate; 

>- de eindwaarde c.q. verkoopopbrengst word! berekend door de netto cashflow in het laatste 
exploitatiejaar 2011 , te kapitaliseren tegen een outgoing-cap rate 9,0%.2 

Op basis van deze gegevens en conform de aangeleverde ROZ-taxatie in appendix B.1.1 is voor de komende tien 
jaar het volgende cashflowoverzicht voor winkelcentrum Fairytale Center vast te stellen: 

4.909.341 592.485 0 4.316.856 4.316.856 3.997.089 

5.028.353 529.563 0 4.498.790 4.498.790 3.856.987 

5.150.563 676.814 0 4.473.749 4.473.749 3.551.406 

5.261.607 803.606 0 4.458.001 4.458.001 3.276.764 

5.388.193 781 .132 0 4.607.061 4.607.061 3.135.488 

5.522.898 940.190 0 4.582.708 4.582.708 2.887.883 

5.660.970 836.966 0 4.824.004 4.824.004 2.814.760 

5.802.495 684.638 0 5.117.857 5.117.857 2.765.019 

5.947.557 1.346.855 0 4.600.702 4.600.702 2.301 .496 

6.096.246 918.130 0 5.178.116 53.770.675 58.948.791 27.304.696 

55.891 .589 
Tabel 6.1 : Cashflowoverzicht van winkelcentrum Fairytale Center. 

Wanneer de vrij op naam marktwaarde {€ 55.891 .589) wordt gecorrigeerd voor het kosten koper-effect (7%), 
bedraagt de marktwaarde van Fairytale Center€ 52.235.130. 

Het gepresenteerde cashflowoverzicht en de bijbehorende aannames dienen als onderlegger voor de varianten
en scenario-analyse in het kader van de studie naar de gevoeligheid van de marktwaarde. Een aanvullende 
opmerking moet worden geplaatst bij de scenario-analyse. Middels deze analyse word! getracht een karakteristiek 
te schetsen van de waarde-ontwikkeling van Fairytale Center. Dit houdt simpel gezegd in dat om deze 
ontwikkeling in beeld te krijgen, eveneens cashflows over de periode 2012 tot en met 2021 benodigd zijn. 
Derhalve worden de geprognosticeerde cashflows in jaar 2011 met 2,5% {CPl-indexering en kostenstijging) 
doorge'lndexeerd. Tevens kan worden aangetekend dater door een gelijkmatige doorindexering geen sprake kan 

2 
N.B. in het bijgevoegde taxatierapport word! gebruik gemaakt van een outgoing-cap rate van 10%. In het originele taxatierapport word! de 
eindwaarde berekend door de brute huuropbrengsten in het laatste explottatiejaar te kapttaliseren tegen een BAR. Eerder is in deze scriptie 
reeds gesteld dat de eindwaarde berekend moet worden door de netto explottatieresultaat in het laatste explottatiejaar te kapttaliseren met 
de out-going cap rate. De out-going cap rate is bij deze benadering een NAR. Derhalve word! de berekening van de eindwaarde van 
Fairytale Center aangepast aan de NAR-benadering. De eindwaarde word! bepaald op basis van een indicatief gecorrigeerde outgoing-cap 
rate (9%) en netto cashflow in het laatste explottatiejaar. 
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I E zijn van manipulatie van de eindwaarde. De resterende eindwaarde wordt dan ook bepaald door slechts de netto 

cashflow in het laatste exploitatie jaar in beschouwing te nemen. 

6.3 Varianten-analyse Fairytale Center 

De varianten-analyse is bij uitstek een hulpmiddel om de individuele impact van parameters op de waarde 
zichtbaar te maken en heeft dan ook als doel inzicht te verschaffen in de uitwerking van individuele parameters op 
de marktwaarde om de eerder geschetste aandachtspunten van de DCF-methode op waarde te kunnen schatten. 
De varianten-analyse is gebaseerd op een handeling volgens de volgende rekenformule voor gevoeligheid van de 
waarde: [Van Wetten 2000] 

W* -W 

w 
Gevoeligheid 

X* - X 

x 

Waarbij : w· = nieuwe marktwaarde 
W = originele marktwaarde 
X* = nieuwe parameter 
X = originele parameter 

De gevoeligheid wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de procentuele toe- of afname in de 
marktwaarde, de teller, en de procentuele toe- of afname in de beschouwde parameter, de noemer. Op grond van 
deze formule wordt getracht inzichtelijk te maken welke individuele impact de vier onderscheiden elementaire 
parameters hebben op de marktwaarde van het planmatige winkelcentrum Fairytale Center. 

In de vorige paragraaf is inleidend al gesteld dat de varianten-analyse wordt uitgewerkt met behulp van enkele 
rekenvoorbeelden. De onderstaande rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op het cashflowoverzicht met bijbehorende 
aannames. Om de resultaten van de verschillende rekenvoorbeelden te kunnen vergelijken zijn de afwijkingen in 
de vier elementaire parameters zodanig gekozen dat deze relatief gezien gelijk zijn. Elke parameter zal met 2,5 
procent worden bijgesteld opdat de marktwaarde negatief wordt be'invloed resulterend in de onderstaande 
rekenvoorbeelden. De berekeningen zijn tevens uitgewerkt in appendix 8.1.2. 

);;>. Rekenvoorbeeld 1: afname van jaarlijkse huuropbrengsten 
De verwachte vergrijzing van het verzorgingsgebied van Fairytale Center stabiliseert zich niet, maar zal zich 
verder doorzetten. Door het teruglopende bestedingspotentieel nemen de omzetten van hurende ondememers 
eveneens af. Gecombineerd met een verstevigde concurrentie van verschillende omliggende centra, zullen naar 
verwachting van het managementteam sommige huurders Fairytale Center verlaten. Fairytale Center verliest 
haar aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor haar detaillisten. 

Resultaat: het management moet haar waardering van het centrum herzien, aangezien er leegstand is te 
verwachten voor de explottatieperiode. De leegstand wordt in de waardering opgenomen door 
jaarlijks de bruto huuropbrengsten over de hele exploitatie met 2,5% neerwaarts bij te stellen. 
Onder deze condities bedraagt de marktwaarde van Fairytale Center bij benadering € 
50. 704.297, hetgeen circa€ 1,5 miljoen lager is dan vooraf geprognosticeerd werd. 

);I- Rekenvoorbeeld 2: toename van jaarlijkse exploitatiekosten 
Het teruglopen van de jaarlijkse huuropbrengsten wordt niet geaccepteerd. De betreffende projectmanagers van 
WPM treden in overleg met haar opdrachtgever en spreken af alles in het werk te stellen om Fairytale Center zo 
goed en adequaat mogelijk te managen, opdat het toch de verwachting mag zijn dat de geprognosticeerde 
huuropbrengsten worden gerealiseerd onder de geschetste omstandigheden. 

Resultaat: Gezien de extra te verwachte exploitatiekosten wordt besloten de uitgaande kasstroom te 
herzien. Dit resulteert in 2,5% hogere exploitatiekosten over de gehele te beschouwen 
periode. Bij een dergelijke toename van de jaarlijkse exploitatiekosten bedraagt de 
marktwaarde van winkelcentrum Fairytale Center € 52.010.175, hetgeen slechts € 200.000 
lager is dan vooraf werd gecalculeerd. 
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.M ~ Rekenvoorbeeld 3: bijstelling van ingoing-cap rate 

Echter de portefeuillemanagers van de opdrachtgever zijn niet van plan meer financiele middelen te reserveren 
voor een verhoging van de exploitatieuttgaven. Door de portefeuillemanagers wordt voorgesteld de verwachting 
omtrent jaarlijkse netto cashflow op het huidige niveau te handhaven, maar daarentegen de ingoing-cap rate bij 
te stellen voor de verwachte onzekerheid. 

Resultaat: Besloten wordt om het extra risico in de ingoing-cap rate op te nemen. Een verhoogd risico 
leidt tot onzekerheid in de cashflows. Meer onzekerheid wordt derhalve gewaardeerd tegen 
een hogere ingoing-cap rate, die wordt bijgesteld van 8% naar 8,2%. De marktwaarde van 
Fairytale Center neemt eveneens af en bedraagt nu € 51 .542.062 en is bij benadering 
onoeveer € 700.000 laoer dan de oorsoronkeliike marktwaarde. 

~ Rekenvoorbeeld 4: bijstelling van outgoing-cap rate 
Tot slot wordt voorgesteld door hoofd acquisitie en dispositie om de veronderstelde onzekerheid op te nemen in 
de verkoopopbrengsten aan het einde van de exploitatie. Als gevolg van gefixeerde huurcontracten en beheer
en instandhoudingsovereenkomsten blijft de zekerheid gedurende de eigen exploitatie gewaarborgd, echter de 
nieuwe eigenaar veronderstelt wellicht meer onzekerheid. De verwachte verkoopopbrengsten moeten als gevolg 
van de verwachte onzekerheden neerwaarts worden bijgesteld. 

Resultaat: Besloten wordt om het extra risico in de ingoing-cap rate op te nemen. Een hoger risico leidt 
tot onzekerheid in de cashflows. Meer onzekerheid wordt derhalve gewaardeerd tegen een 
hoger ingoing-cap rate, die wordt bijgesteld van 9% naar 9,23%. De marktwaarde van 
Fairytale Center neemt eveneens af en bedraagt nu€ 51.655.100. Bij benadering is de 
oorspronkelijk marktwaarde € 600.000 hoger dan de 'nieuw' berekende marktwaarde. 

In de navolgende tabel zijn de resultaten van de verschillende rekenvoorbeelden uitgezet. De tabel geeft de 
gecorrigeerde marktwaarde aan met eveneens de afwijkingen van de oorspronkelijk bepaalde marktwaarde, zowel 
in absolute als relatieve zin. 

Varianten-analyse Fairytale Center 

Gew1jzigde parameter Marktwaarde bij Verschil met oorspronkeliJk Verschil Gevoeligheid 
correctie (in EUR) waarde (in EUR) (in %) 

Huuropbrengsten 50.704.297 -1.530.833 -2,93% -1, 17 

Exploitatiekosten 52.010.175 -224.955 -0,43% -0,17 

Ingoing-cap rate 51 .542.062 -693.068 -1 ,33% -0,53 

Outgoing-cap rate 51 .655.100 -580.030 -1,11% -0,44 
Tabet 6.2: Uitkomsten rekenvoorbeelden. 

De exacte getalswaarden voortvloeiend uit deze varianten-analyse zijn uiteraard afhankelijk van het gekozen 
vertrekpunt. Een andere case zal uiteraard afwijkende uitkomsten in deze gevoeligheden teweegbrengen. Toch 
moet worden beseft dat de verhouding tussen de gevoeligheden redelijkerwijs representatief mag worden geacht 
voor wat betreft planmatige winkelcentra. Het vertrekpunt Fairytale Center is zodanig gekozen dat zij kan worden 
beschreven als een representatieve case met betrekking tot het waarderen van planmatige winkelcentra. 

Aan de varianten-analyse kunnen de volgende constateringen worden toegeschreven: 

~ Impact van de cashflows 
Duidelijk is dat de jaarlijkse huuropbrengsten een grote invloed hebben op de marktwaarde, aangezien de 
gesimuleerde afwijkingen in deze parameter zich uitermate sterk doorvertalen. In tegenstelling tot de 
inkomende cashflow kent een gewijzigd patroon voor wat betreft de jaarlijkse explottatiekosten een veel 
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geringere invloed op de marktwaarde, getuige de relatief kleine afwijking van de oorspronkelijke 
marktwaarde. Op zich is deze constatering niet geheel verrassend, indien word! beseft dat te alien tijde word! 
getracht om een positief netto- exploitatieresultaat neer te zetten, hetgeen inhoudt dat de opbrengsten 
substantieel hoger moeten zijn dan de kosten. De jaarlijkse inkomende cashflow moet dan ook aanzienlijk 
groter zijn dan de uitgaande cashflow. Het is dan ook enigszins logisch dat bij relatief gelijke afwijkingen de 
gecorrigeerde marktwaarde aanzienlijk gevoeliger zal zijn voor afwijkingen in de parameter jaarlijkse 
huuropbrengsten. De daadwerkelijke impact van afwijkende cashflows op de marktwaarde wordt bepaald 
door de grootte van de betreffende cashflows. Zo is ook de marktwaarde van winkelcentra met grote 
kasstromen in absolute zin gevoeliger voor afwijkingen dan de marktwaarde van winkelcentra met kleine 
kasstromen. 

);>- Impact van de cap rates 
De rekenvoorbeelden illustreren !evens de impact van de beide cap rates. Een correctie op ingoing-cap rate 
heeft tot gevolg dat de jaarlijkse contante netto cashflow zal afwijken, resulterend in een aanzienlijke afwijking 
in de marktwaarde. De outgoing-cap rate heeft enkel invloed op de restwaarde c.q. eindwaarde aan het einde 
van de exploitatie, maar kan eveneens een grote afwijking in de marktwaarde van het beschouwde 
winkelcentrum teweegbrengen, getuige de cijfers in label 4.2. De daadwerkelijke impact van het corrigeren 
van cap rates moet worden beschouwd in combinatie met de grootte van de cashflows. Een in financieel 
opzicht groot winkelcentrum kent in absolute zin grote afwijkingen van de waarde, als gevolg van een 
correctie van de beide cap rates. Een in financieel opzicht kleiner winkelcentrum zal in absolute zin kleinere 
afwijkingen in de marktwaarde hebben en is derhalve minder gevoelig voor correcties. 

Middels de varianten-analyse zijn de elementaire parameters individueel gecorrigeerd met als resultaat 
verschillende marktwaarden voor Fairytale Center. Doordat afwijkingen in de parameters relatief even groot zijn, 
kunnen de berekende marktwaarden onderling met elkaar worden vergeleken om de impact van de individuele 
parameters te bepalen. De uitkomsten zijn niet schokkend: een versimpelde varianten-analyse wijst uit dat de 
jaarlijkse huurinkomsten de dominante factor zijn in de Discounted Cashflow-methode. De kostencomponent, 
jaarlijkse exploitatiekosten, zijn in veel mindere mate van invloed op de waarde van winkelcentra. De ingoing- en 
outgoing-cap rate kennen eveneens een zeer grote impact op de marktwaarde van Fairytale Center, getuige de 
rekenvoorbeelden. 

Beseffende dat de geschetste rekenvoorbeelden zeer versimpelde weergaven van de werkelijkheid zijn, kan wel 
worden afgeleid dat verwachte onzekerheid op verschillende wijze in het Discounted Cashflow-model kan worden 
opgenomen en - wellicht nog belangrijker is de constatering - dat deze verschillende mogelijkheden leiden tot 
verschillende uitkomsten, getuige de berekende marktwaarden van Fairytale Center. Kortom: eenduidigheid in de 
verdiscontering van risico's in de waardering ontbreekt. 

ledere vastgoedprofessional kan zich wel een voorstelling maken van welke factoren van invloed zijn op de 
inkomende en uitgaande cashflows. In veel mindere mate blijkt dit het geval voor de ingoing- en outgoing-cap rate, 
die in de praktijk nog steeds worden onderbouwd door de 'natte vinger van de betreffende taxateur' met zeer grote 
invloeden op de marktwaarde van ender meer planmatige winkelcentra. [Wang c.s. 1990] Met eveneens de eerder 
beschreven relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate in het achterhoofd moet worden gesteld dat het 
noodzakelijk is dat deze rendementskengetallen beter worden verantwoord en onderbouwd. In dit kader wordt 
voorgesteld de scenario-analyse in hoofdzaak toe te spitsen op de ingoing- en outgoing-cap rate om zo het aantal 
scenario's enigszins te beperken en te komen tot een specifieke beeldvorming omtrent de werking van deze cap 
rates. 

55 



/~~~~~~~~~~~~~W~a=ar=de~o~pt=im~a~lis=at=ie~g~es~to~e=ld=o~p=pr~oi~~~tc~on~fo~rm~e~i~ngo~ing~-=e~no~u~tg=oi~ng~-c~a~p~ra~tes 
~rJ 
At / L (I' 

6.4 Scenario-analyse Fairytale Center 

In hoofdzaak richt de gevoeligheidsanalyse zich dus op de ingoing- en outgoing-cap rate. Evenals bij de varianten
analyse is het planmatige winkelcentrum Fairytale Center het vertrekpunt van deze scenario-analyse en worden 
verschillende scenario's geprojecteerd op het oorspronkelijk DCF-model. 
Een scenario is het begrip waarmee een denkbare situatie wordt aangeduid met betrekking tot het onderhavig 
onderwerp, waarbij mogelijke ontwikkelingen van daarbij relevante parameters afzonderlijk, dan wel interactief, in 
beschouwing worden genomen op basis van expliciete veronderstellingen met betrekking tot het effect daarop van 
deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen. [Keeris 2001 b] 

Zoals reeds vermeld richt deze scenario-analyse zich op de ingoing- en outgoing-cap rate, waarbij beide 
parameters interactief worden gewijzigd op grond van de beschreven functionele relatie tussen beide 
rendementskengetallen, die reeds in paragraaf 5.4 aan bod is geweest. Met de te benoemen scenario's worden 
verschillende dynamische situaties verondersteld die doorgaans in de praktijk kunnen leiden tot bijstelling van de 
te hanteren cap rates. De analyse richt zich op de volgende twee realistische dynamische simulaties ten aanzien 
van onzekerheid: 

~ Scenario 'Veroudering van het winkelcentrum' 
Elk vastgoedobject heeft te maken met veroudering op vele fronten (technisch, functioneel, 
economisch), zo ook planmatige winkelcentra. In de praktijk blijkt het voor eenieder duidelijk te zijn dat 
veroudering van het winkelcentrum achteruitgang betekent en een negatieve uitwerking heeft op de 
verwachte netto cashflow en uiteindelijk uitmondt in een lagere marktwaarde. Het netto 
exploitatieresultaat komt als gevolg van minder sterk stijgende huurinkomsten en toenemende 
exploitatie-kosten onder druk te staan. In feite wordt veroudering in de cashflows ingecalculeerd, maar 
bij aanvang van de exploitatie is het nog maar de vraag of de verwachte veroudering van het centrum 
wel correct is opgenomen in de cashflows. Wordt de veroudering wel voldoende afgedekt met de 
opgestelde cashflowprognose? Dit scenario simuleert deze onzekerheid die bestaat omtrent het 
inprijzen van veroudering van het planmatige winkelcentrum in de cashflows, waardoor een correctie 
van de ingoing- en outgoing-cap rate noodzakelijk is. 

~ Scenario 'Marktwerking gecombineerd met veroudering' 
In dit scenario beperkt risico zich echter niet alleen tot het functioneren van het planmatige 
winkelcentrum, maar kan eveneens worden teruggevonden in het inschatten van de marktwerking 
binnen de beleggingsmarkt als gevolg van bovenliggende conjunctuurcyclus. Veroudering kan worden 
ingeprijsd in de cashflows in tegenstelling tot de marktwerking binnen de beleggingsmarkt, aangezien dit 
enkel tot uitdrukking kan komen in de te hanteren rendementskengetallen. Onzekere werking binnen de 
beleggingsmarkt zorgt ervoor dat het exploitatieproces tevens een mate van onzekerheid te verwerken 
heeft. Als gevolg van de volatiliteit in de rendementkengetallen dient deze dynamiek derhalve te worden 
verdisconteerd in de ingoing- en outgoing-cap rates. Naast de eerder geschetste veroudering worden de 
cap rates gecorrigeerd voor deze marktdynamiek door deze kengetallen over de beschouwde periode 
een 'golfpatroon' te laten doorlopen conform de vastgoedcyclus. 

In het kader van deze analyse word! gesteld dat het noodzakelijk is enkele aanvullende urtgangspunten nader te 
definieren voor een eenduidige interpretatie van de uiteindelijke resultaten. Zo blijft de cashflowprognose uit 
paragraaf 6.2.2 gehandhaafd en dient zij als uitgangspunt voor de berekening van de verschillende waarde
ontwikkelingen. Echter een kleine aanvulling op de referentie is op zijn plaats als wordt bedacht dat voor het 
schetsen van een waarde-ontwikkeling over een periode van lien jaar in feite de cashflows over een periode van 
twintig jaar dienen te worden geprognosticeerd. In dit kader worden de cashflows in het laatste exploitatiejaar voor 
de periode van jaar elf tot en met twintig doorge'indexeerd volgens 2,5 procent inflatie en word! verondersteld dat 
huur- en kostenstijgingen in gelijke tred doorzetten over deze beschouwde periode. Ook de financiele markten 
worden als stabiel beschouwd, hetgeen betekent dat evenals de inflatie de rente zich op een gelijk niveau 
handhaaft van 5,0 procent [CBR 2002] en is belangrijk aangezien zij de risicovrije voet vertegenwoordigt in de te 
hanteren cap rates. 
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De bovenstaande scenario's zijn fe~elijk het vertrekpunt voor de berekeningen op basis van de uit te voeren 
simulaties. In de aansluitende paragrafen 6.4.1. en 6.4.2. worden de resultaten van de twee voorgestelde 
scenario's besproken en toegelicht. 

6.4.1 Scenario 'Veroudering van het winkelcentrum' 

Evenals elke andere vastgoedbelegging heeft een planmatig winkelcentrum te maken met de onzekerheid omtrent 
de veroudering van het object, zowel in economisch als technisch opzicht. Tevens grijpt de veroudering zowel 
gedurende als na de eigen exploitatie aan. Dit scenario simuleert deze onzekerheid door correcties op zowel de 
ingoing- als de outgoing-cap rate toe te passen. De te hanteren cap rates worden als volgt gecorrigeerd: 

Gecorngeerde cap rates 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingoing-cap rate 8,00% 8,10% 8,20% 8,30% 8.40% 8,50% 8,60% 8,70% 8,80% 8,90% 

Outgoing-cap rate 9,00% 9,10% 9,20% 9,30% 9,40% 9,50% 9,60% 9,70% 9,80% 9,90% 

Tabel 6.3: De periodiek voor veroudering gecorrigeerde cap rates. 

Verondersteld word! dat onzekerheid omtrent veroudering zich middels een lineair verband doorvertaalt in de cap 
rate. De ingoing- en outgoing-cap rate nemen dan ook lineair toe, waarbij de relatie tussen de ingoing- en 
outgoing-cap rate niet uit het oog is verloren, aangezien de beide rendementskengetallen naadloos op elkaar 
aansluiten conform de functionele relatie. Vanuit praktisch oogpunt dient te worden aangetekend dat veroudering 
gedurende de periode wellicht sterker, dan wel zwakker, is waardoor een lineair verband wellicht niet geheel is 
gerechtvaardigd. Beseft moet worden dat het scenario slechts een indicatie is van de veronderstelde onzekerheid. 

In appendix B.1.3.1 is de berekening van de contante waarden opgenomen met de gecorrigeerde cap rates, 
hetgeen resulteert in de onderstaande waarde-ontwikkeling. De gecorrigeerde waarde-ontwikkeling is uitgezet 
tegen de waarde-ontwikkeling volgens de referentiesituatie. 

Marktwaarde 
(in EUR) 

W aarde-ontwikkeling 

70mln. ~------------------------~ 

65 min. +------------- -----------=---==---"" __..--
~ --

50mln . -f-----------------------------1 

45mln. +-----------------------------< 

40 min. +---..----.-----.----.-----.----.----.----.------< 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

njd 

lllustratie 6.3: Waarde-ontwikkeling volgens scenario 'veroudering'. 

-+--Referentie 
waarde· 
ontwikkeling 

- Gecorrigeerde 
waarde-
ontwikkeling 

De illustratie laat duidelijk zien dat de lineaire correctie, die is toegepast op de beide cap rates, een zeer 
aanzienlijke impact heeft, aangezien de gecorrigeerde waarde-ontwikkeling aanzienlijk lager is dan de referentie. 
Meer onzekerheid, zeals met veroudering word! verondersteld, geeft hogere cap rates, uitmondend in een 
waarde-ontwikkeling op een lager niveau. Wanneer bijvoorbeeld de afwijking van de marktwaarden in het laatste 
exploitatiejaar word! beschouwd - ruim € 6 miljoen -, moet worden onderstreept dat de relevantie van de ingoing
en outgoing-cap rate derhalve zeer hoog is. 
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6.4.2 Scenario 'Marktwerking met veroudering' 

Op grond van het voorgaande scenario werd een ideale markt gesimuleerd, hetgeen per defin~ie nooit het geval 
zal zijn binnen de vastgoedbeleggingsmarkt. Het voorgaande scenario 'veroudering van Fairytale Center' wordt 
derhalve in beschouwing genomen in combinatie met de marktwerking. 
In appendix A.2.1. en A.2.2. worden de conjunctuur- en vastgoedcyclus nader besproken. De belangrijkste 
economische factoren, inflatie en rente, kunnen slechts worden voorspeld met enige mate van onzekerheid op 
basis van historisch verzameld materiaal. Ook aan de werking van de winkelbeleggingsmarkt wordt een grote 
onzekerheid toegekend, die word! weerspiegeld door de 'evenwichtszoekende variabele' netto 
aanvangsrendement. Dit scenario veronderstelt dan ook cyclische marktbewegingen binnen de 
winkelbeleggingsmarkt, waarmee een beeld kan worden gevormd over de impact van deze onzekerheid. 
Uitgaande van een cyclus die zich uitstrekt over een periode van tien jaar, word! het scenario 'Marktwerking' 
beschouwd op basis van twee tegengesteld gerichte marktbewegingen. Verondersteld word! dat men bij aanvang 
van de exploitatie aan de vooravond kan staan van een opleving - over een periode van vijf jaar gekenmerkt door 
haussestemming - gevolgd door recessie - eveneens vijf jaar durend met een mineurstemming. De 
marktbeweging kan eveneens tegengesteld worden doorlopen door aan te vangen met een recessie gevolgd door 
een opleving. 

De marktbewegingen conform de vastgoedcyclus worden gesimuleerd door de ingoing- en outgoing-cap rate aan 
te passen op grond van de beschikbare historische marktgegevens over het netto aanvangsrendement. Uit 
onderzoek blijkt dat de netto aanvangsrendementen zich over de afgelopen zeven jaar hebben bewogen binnen 
een bereik van 7,5% en 5,75%, getuige de onderstaande cijfers: [bewerkt naar Jones Lang Lasalle 2002] 

NAR op toplocat1es voor winkelvastgoed 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Bovengrens 7,50% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% 6,10% 6,30% 

Ondergrens 6,75% 6,80% 6,25% 6,00% 5,75% 5,75% 6,00% 
Tabel 6_4: Netto aanvangsrendementen voor winkelvastgoed op toplocaties over de afgelopen zeven jaar. 

De netto aanvangsrendementen, beschouwd als marktgemiddelden, bewegen zich binnen een bereik van een tot 
anderhalf procent. In dit verband worden eveneens de ingoing- en outgoing-cap rate bij aanvang van de 
exploitatie gecorrigeerd voor het toekomstige marktsentiment door eveneens een bereik van een procent aan te 
houden voor de tegengestelde marktbewegingen. Tezamen met de eerder veronderstelde veroudering van 
Fairytale Center worden beide cap rates als volgt gecorrigeerd: 

Gecorrigeerde cap rates 

hausse/recessre 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingoing-cap rate 8,00% 7,85% 7,70% 7,55% 7,40% 7,50% 7,85% 8,20% 8,55% 8,90% 

Outgoing-cap rate 9,00% 8,85% 8,70% 8,55% 8,40% 8,50% 8,85% 9,20% 9,55% 9,90% 

Gecorrigeerde cap rates __ 

recess1e/ hausse 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingoing-cap rate 8,00% 8,35% 8,70% 9,05% 9,40% 9,50% 9,35% 9,20% 9,05% 8,90% 

Outgoing-cap rate 9,00% 9,35% 9,70% 10,05% 10,40% 10,50% 10,35% 10,20% 10,05% 9,90% 

Tabel 6.5: Gecorrigeerde cap rates voor veroudering en marktwerking conform hausse gevolgd door 
recessie. 

Tabel 6.6: Gecorrigeerde cap rates voor veroudering en marktwerking conform recessie gevolgd door 
hausse. 
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lllustratie 6.4: Waarde-ontwikkkeling met veroudering en marktwerking. 

2011 

Tijd 

~Referentie waarde
ontwikkeling 

_._ Waarde-ontwikkeling 
met veroudering 

Waarde-ontwikkeling 
met veroudering bij 
hausse/recessie 

~Waarde-ontwikkel i ng 
met veroudering bij 
recessie/hausse 

Beseft moet worden dat in zekere zin in de vertoonde simulaties een speculatief element is versleuteld. In de 
realiteit doen deze marktbewegingen zich uiteraard nooit op exact deze wijze voor. Het is bijvoorbeeld maar de 
vraag of de cyclus wel een periode van tien jaar bestrijkt, of een opleving even lang duurt als een recessie, of de 
pieken en dalen even groot zijn. Tevens is ook enkel de directe invloed op cap rates in beschouwing genomen, 
maar er is in de praktijk toch zeker ook sprake van een indirecte impact op de toekomstige cashflows. 

Geconstateerd moet worden dat naast de onzekerheid omtrent veroudering er onzekerheid schuilgaat achier de 
werking van vastgoedmarkt met als resultaat een behoorlijke impact op de waarde van Fairytale Center. De 
geschetste simulaties bieden enig inzicht in de impact van de marktdynamiek binnen de winkelbeleggingsmarkt. 
De kleine correcties die worden gemaakt in de le hanteren cap rates zetten zich sterk door in de te verwachten 
marktwaarden. De grootste positieve en negatieve afwijkende marktwaarden worden verkregen bij een waardering 
van het winkelcentrum in respectievelijk hoogtepunt (hausse) en dieptepunt (recessie) in de 
winkelbeleggingsmarkt. Beschouwing van de bovenstaande waarde-ontwikkelingen leert dat de tegengestelde 
marktbewegingen in 2006 zorgen voor een maximale afwijking van€ 13 miljoen. De onzekerheid voortvloeiend uit 
de markt is in dit verband van zeer essentieel belang. 

Voorts zou men zich kunnen afvragen wat nu eigenlijk het belang is van dit scenario, aangezien marktwerking per 
definitie onzekerheid is en er loch geen invloed op kan worden uitgeoefend. Het totale rendement (TAR) bestaat 
zoals reeds is vermeld, uit de waarde-ontwikkeling (indirecte rendement) en het exploitatieresultaat (directe 
rendement). Bewust van de beperkingen van deze scenario's, moet echter wel het belang van de factor 'tijd' 
worden onderkend. Het belang van timing in combinatie met marktwerking wordt duidelijk wanneer een 
onvoorziene investering moet worden gedaan om zodoende te kunnen vermijden dat de geensceneerde 
veroudering greep kan krijgen op de netto cashflows van Fairytale Center. Een dergelijke investering kan het 
directe rendement onder behoorlijke druk zetten, waarbij men zich maar eens moet afvragen welke 
marktbewegingen betere perspectieven biedt om een dergelijke onvoorziene investering op te vangen. In 2006 
zou het totaal rendement, als resultante van het directe en indirecte rendement, onder minder grote druk komen 
wanneer de markt zich beweegt van een opleving naar een recessie. Ind~ geval heeft men namelijk te maken met 
relatief grote waarde-ontwikkeling, waardoor klappen ten aanzien van het directe rendement beter kunnen worden 
opgevangen zodat het totale rendement op de betreffende belegging niet extreem laag uitvalt. 

De combinatie van marktsystematische en objectspecifieke onzekerheden leert dat inzicht in de cyclus van de 
markt van zeer cruciaal belang is voor uiteraard het indirecte rendement, maar tevens ook het directe rendement 
van het betreffende vastgoed. 
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6.5 Resume 

Tot slot van dit hoofdstuk wordt opgemerkt dat de verschillende aandachtspunten met betrekking tot het gebruik 
van de Discounted Cashflow-methode op een elementair niveau de revue zijn gepasseerd. In dit hoofdstuk zijn de 
elementaire DCF-parameters beschouwd op basis van impact op de waarde(-ontwikkeling) van Fairytale Center. 
Er is getracht op dit niveau het belang van eenduidigheid in de Discounted Cashflow-waardering te onderstrepen. 

Bewust van het feit het gesimuleerde vertrekpunt bepalend is voor de exacte getalswaarden, blijkt uit de 
varianten-analyse de marktwaarde het gevoeligst te zijn voor de jaarlijks inkomende cashflow, gevolgd door beide 
cap rates, die elkaar qua impact op een waardering nauwelijks ontlopen. Beseffende dat de waarde het meest 
gevoelig is voor de jaarlijkse inkomsten van het winkelcentrum en feitelijk de meest dominante parameter in het 
DCF is, zal het optimaliseren van de waarde in eerste instantie gericht zijn het optimaliseren van 
inkomstenstroom. Afwijkende exploitatiekosten kennen een zeer beperkte impact op de waardering. 
Professionals in het vakgebied kunnen veelal wel een behoorlijk onderbouwde inschatting presenteren van de 
cashflows, huuropbrengsten en exploitatiekosten. Echter de praktijk heeft geleerd dat het inschatten van de 
ingoing- en outgoing-cap rate minder goed en eenduidig wordt onderbouwd, terwijl de impact van beide cap rates 
niet mag worden onderschat, getuige de resultaten van de varianten-analyse. 

Middels de scenario-analyse is er een mate van onzekerheid gesimuleerd door 'veroudering' en 'marktwerking' om 
meer 'feeling' te kweken ten aanzien van de impact van deze cap rates op de marktwaarde van Fairytale Center. 
Afgezien van de daadwerkelijke uitkomsten is een zeer essentiele constatering is dat het marktsentiment kan 
worden herleid uit gerealiseerde transacties door netto aanvangsrendementen in de winkelbeleggingsmarkt te 
bestuderen. Zo kan op basis van historie een goede inschatting worden gemaakt van het te verwachten 
sentiment. In tegenstelling tot de gesimuleerde systematische marktrisico's is dit niet het geval voor te verwachten 
objectgebonden onzekerheid, zoals voor technische en economische veroudering van het planmatige 
winkelcentrum. De onderbouwing van het objectgebonden risico c.q. onzekerheid in de te hanteren ingoing- en 
outgoing-cap rate wordt als extreem lastig beschouwd en is veelal een zaak van 'de natte vinger' . De impact van 
het werken volgens de natte vinger door klakkeloos corrigeren van objectgebonden risicopremies voor 
bijvoorbeeld veroudering mag niet worden onderschat, getuige de uitkomsten van het scenario 'veroudering van 
het winkelcentrum'. 

Het belang van een betere en eenduidige onderbouwing van met name het objectgebonden risico in deze 
rendementskengetallen moet dan ook zeer zeker worden onderkend, aangezien er nog te vaak volgens de 'natte 
vinger' en 'prijs-je-rijk-mentaliteit' wordt gewerkt, waardoor er aanzienlijke afwijkingen van verschillende miljoenen 
euro's kunnen ontstaan. De noodzaak tot eenduidig onderbouwde waardering is reeds aan de orde geweest in 
verband met het streven naar transparantie in de vastgoedmarkt. In dit verband is een primaire vereiste een 
eenduidige onderbouwing van de benodigde parameters, zo ook voor de ingoing- en outgoing-cap rate. De inzet 
van het volgende hoofdstuk is het opstellen een methodiek, waarmee op eenduidige wijze de objectgebonden 
risico's kunnen worden verdisconteerd in de waardering. 

60 



/~~~~~~~~~~~~~W~a=ar=de~o=pt=im=a=lis=at=ie~@=s=to=e=ld~op~p=r=oi~~tc=on~fo=rm~e~i=nqo=1~nq~·~en~o=u=tqo=i~nq~-c=a~p~ra~tes 
'? 

M 
/ 

11 

ltr Hoofdstuk 7 Onderbouwing van projectgebonden 
onzekerheid 

De cash-inflow en -outflow worden opgebouwd aan de hand van beschouwing van de waardebepalende 
kwalijeiten van het betreffende winkelcentrum, zoals in hoofdstuk 4 reeds is besproken. Gedurende de exploitatie 
zullen deze kwaliteiten in meer of mindere mate evolueren, en wordt feijelijk de onzekere ontwikkeling van de te 
onderscheiden waardebepalende kwaliteiten beschouwd als het in de waardering te verdisconteren risico. Risico 
wordt gedefinieerd als de mogelijkheid dat in een gegeven periode en situatie, positieve verwachtingen niet in 
vervulling gaan. [Claes 1991] 

Bij het waarderen van vastgoedbeleggingen worden risico's in eerste instantie gerelateerd aan de cashflows. Dit 
betekent dat bij het opstellen van een cashflowprognose markt- en objectrisico's impliciet en expliciet kunnen 
worden ingeprijsd. Bewust en onbewust worden bepaalde aannames gedaan met betrekking tot de ontwikkeling 
van waardebepalende factoren. Echter aan deze aannames kleeft een bepaalde mate van speculatie, aangezien 
het nog steeds niet mogelijk is gebleken om cashflowprognose exact te realiseren, laat staan de impact van 
risico's op de cashflow exact op waarde te schatten. Aan elke cashflowprognose kleeft derhalve een mate van 
onzekerheid, die opgenomen dient te worden in de te hanteren risicopremie van de cap rate, zoals reeds in het 
voorgaande hoofdstuk aan de orde is gekomen. 

De onderbouwing van deze cap rates kan enkel worden verschaft wanneer men inzicht heeft in de zekerheid van 
de cashflowkwaliteit. Men zal zich dus tenminste moeten verdiepen in de aspecten die bepalend zijn voor de 
jaarlijkse netto cashflow, zoals in hoofdstuk 2 'Winkelcentra als beleggingsobjecten' is gedaan. Echter hoe moet 
de zekerheid van toekomstige cashflows met de cap rates worden gewaardeerd? 
In dit hoofdstuk wordt getracht een benadering te vinden voor het vaststellen van deze risicopremie, waarbij deze 
premie daadwerkelijk wordt ontleend aan het te waarderen vastgoedobject en niet zozeer aan de 'prijs-je-rijk
mentaliteit' of 'de natte vinger' van de taxateur. Alvorens in te gaan op de wijze waarop de risicopremie van de cap 
rate dient te worden bepaald binnen deze onderzoekscontext, wordt eerst de scoop verlegd naar enkele recente 
onderzoeken om na te gaan hoe men omgaat met deze risicopremies. 

7.1 Publicaties over risicopremies 

In deze paragraaf worden enkele publicaties besproken waarin het begrip risico(premie) centraal staat. Recente 
onderzoeken met eveneens de focus op het waarderen conform de Discounted Cashflow-methode, stuiten stuk 
voor stuk op de problematiek omtrent het te hanteren percentage voor de cap rate. Onderstaand wordt een 
tweetal onderzoeken nader beschouwd en toegelicht. 

~ Publicatie door ir. J.J.J. Osinga MRE[Osinga 2000] 
Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden om de disconteringsvoet van de markt in te schatten bij 
taxaties van objecten die worden uitgevoerd met behulp van de Discounted Cashflow-methode. Het 
onderzoek wordt gestructureerd door drie kaders. 
In eerste instantie wordt een theoretisch kader ontwikkeld, waarbij de risicopremie in de disconteringsvoet 
vanuit een theoretisch invalshoek wordt benaderd. Onderlinge verbanden tussen verschillende 
waarderingsmethoden - BAR, NAR en DCF - worden nader bestudeerd, waarmee vervolgens de 
theoretische relatie tussen het BAR, NAR en de disconteringsvoet wordt aangehaald. Ter afronding van het 
theoretische framework is getracht voor iedere methodiek de risicopremie van de onroerend goed belegging 
in het door de markt geeiste rendement te onderscheiden. 
Naast de theoretische beeldvorming wordt nadrukkelijk de confrontatie gezocht met de praktijk. Middels een 
enquete wordt getracht inzicht te krijgen in de praktische toepassing van de Discounted Cashflow-methode 
bij taxaties en de wijze waarop de risicopremie in de disconteringsvoet wordt geconstrueerd. Middels een 
vereenvoudigde taxatie wordt aan de hand van een praktisch voorbeeld toegelicht wat de verschillen zijn 
tussen de theoretische risicopremie van de BAR en NAR en de risicopremie van de disconteringsvoet. 
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Het onderzoek wordt vervolgd met een inventarisatie van enkele recente publicaties op het gebied van de 
disconteringsvoet en specifiek de risicopremie. In deze publicaties wordt de risicopremie gerelateerd aan 
marktdeterminanten, als rente en inflatie. Echter de conclusie die wordt getrokken na onderzoek van de 
beschikbare data luidt dat het onwaarschijnlijk is dat macro-economische parameters de risicopremie van de 
disconteringsvoet bepalen. De heterogeniteit van de vastgoedmarkt laat dit niet toe, getuige de beschouwde 
datareeksen van het BAR. Uit de eerste cijfers van de ROZ/IPD kan warden opgemaakt dat in een 
aantrekkende markt de markthuurgroei (met de waardegroei als gevolg van de gekapitaliseerde 
markthuurgroei) voorop loopt en de stijging van de bruto huurinkomsten met enige vertraging volgt, als 
gevolg van herziene en nieuwe huurcontracten. De positief gestemde markt wordt reeds bij waardering 
ingeprijsd, terwijl deze in de toekomstige cashflows nag tot uitdrukking moet komen. 
Beschouwing van BAR en NAR datareeksen blijkt geen uitkomst te bieden bij de benadering van de 
risicopremie. Het in de toekomst verwachte rendement als gevolg van waarde- en huurgroei kan dermate 
hoog warden ingeschat dat daardoor het aanvangsrendement op 1=0 lager is dan het risicovrije rendement 
(oak bekend als yield-gap). Door Osinga wordt geconcludeerd dat er niet zozeer sprake is van beleggingen 
met een rendementsverwachting op basis van algemene macro-economische geldende regels, maar meer 
van calculaties van lokale groeiverwachting op basis van schaarste en individuele eigenschappen van het 
betreffende vastgoed. In dit verband wordt dan oak gesteld dat de risicopremie afhankelijk is van de 
specifieke karakteristieken van de betreffende vastgoedbelegging. De beschikbare datareeksen houden 
vooralsnog geen rekening met de individuele karakteristiek van de betreffende vastgoedbelegging. 

);> Publicatie door N.L.A. Verblakt [Verblakt 2000] 
Vastgoedinvesteerders warden door vastgoedanalisten steeds meer gedwongen zich te richten op 
aandeelhouderswaarde. De waarderingsmethoden die vastgoedfondsen en vastgoedinvesteerders gebruiken 
om investeringsbeslissingen te nemen, verschillen van elkaar. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat beide 
partijen op verschillende markten opereren. Om te voorkomen dat een vastgoedinvesteerder een project 
goedkeurt, terwijl de vastgoedanalisten het op basis van andere maatstaven afkeuren, is het belangrijk dat de 
waarderingsmethoden die vastgoedinvesteerders gebruiken, rekening houden met de ontwikkelingen in de 
financiele markten. Met andere woorden, waarderingsmethoden van vastgoedfondsen en 
waarderingsmethoden van vastgoedanalisten moeten tot dezelfde investeringsbeslissingen leiden. Er dient 
dus een afstemming te komen tussen de waarderingstechnieken van vastgoedinvesteerders en -analisten. 
Op grand van randvoorwaarden richt het onderzoek zich op de Discounted Cashflow-methode om 
vastgoedinvesteringen te beoordelen en de 'Economic Value Added' (EVA)-methode - appendix A.1.4 - om 
vastgoedinvesteerders op aandeelhouderswaarde te kunnen beoordelen. In het onderzoek wordt vervolgens 
de relatie gelegd tussen een afgeleide van de Economic Value Added (EVA)-methode, het Weighted Average 
Cost of Capital (WACC), dat als minimaal vereist rendement moet warden beschouwd en de te verwachten 
IRR op een investeringsproject als parameter van de DCF-methode. Oak wordt vastgesteld dat het te 
verdisconteren risico van een project in de Internal Rate of Return lastig is, waardoor het feitelijk 
problematisch is voor vastgoedinvesteerders om tot onderbouwde investeringsbeslissingen te komen, die 
goed gecommuniceerd kunnen warden met de aandeelhouders. 
Ter afsluiting wordt een methodiek opgesteld die grofweg kan warden geschetst met de volgende 
gedachtegang. Ten eerste wordt uitgegaan van het minimaal vereiste rendement, het zogenaamde WACC 
van de ondememing. Vervolgens wordt op grand van een beschikbare kantorenportefeuille een inteme 
benchmark c.q. maatstaf opgesteld, waaraan nieuwe projecten zullen warden gespiegeld. Verschillende 
kwalitatieve aspecten van nieuwe projecten warden onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Afhankelijk van de 
gerealiseerde score ten opzichte van de portefeuille wordt er een discount dan wel opslag in rekening 
gebracht boven op het minimaal vereiste WACC van de ondememing. 

De bovengeschetste publicaties zijn echter een selecte greep uit verschillende onderzoeken omtrent de 
problematiek van de risicopremie in de cap rate. De gepresenteerde benaderingen kennen een verschillende 
insteek en kunnen warden gezien als indicatie voor de wijze waarop doorgaans in de praktijk met risicopremies in 
de cap rate wordt omgegaan. 
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At / ( De insteek die Osinga hanteert, wordt gekenmerkt door een gefundeerd theoretisch kader, dat wordt getoetst op 

basis van beschikbaar datamateriaal. Echter het algemene globale beschikbare BAR en NAR-datamateriaal, 
waaraan de theorie wordt gerelateerd, weerspiegelt in wezen slechts een globale karakteristiek van de betreffende 
vastgoedmarkt. Deze algemene informatie kan de sterk onderbouwde theorie dan ook niet bevestigen. Een van de 
conclusies luidt dan ook dat de individuele karakteristieken in beschouwing moeten worden genomen. Dit wordt in 
zekere zin onderschreven door de benadering die door Verblakt wordt gekozen, want zo worden binnen dit 
onderzoekskader op grond van kwalitatieve eigenschappen nieuwe projecten vergeleken met de maatstaf van de 
portefeuille. Zij stelt zelf terecht vast dat deze benadering nog steeds ruimte laat voor subjectiviteit want het 
benchmarking van kwaliteiten kan nog steeds naar geheel eigen inzicht worden vormgegeven. Tevens wordt 
verondersteld dat de risicopremie kan worden opgebouwd uit een score van onderling gewogen individuele 
kwalitatieve aspecten, terwijl er toch een duidelijke samenhang bestaat tussen deze verschillende 
waardebepalende eigenschappen. Daarom is het belangrijk dat wordt beseft dat de risicopremie geen 'gewogen 
optelsom' is van onzekere waardebepalende factoren van het betreffende winkelcentrum. Naast de veelheid aan 
waardebepalende karakteristieken is het theoretisch onmogelijk om de onderlinge samenhang tussen deze 
factoren in beschouwing te nemen. Deze benadering dekt derhalve niet de lading van de risicopremie in de cap 
rate. 
Beide onderzoeken leiden niet tot een sluitende benadering voor de problematiek omtrent de risicopremie van de 
te hanteren ingoing-cap rate, laat staan dat outgoing-cap rate in beschouwing wordt genomen. In de aansluitende 
paragraaf wordt getracht een methodiek te presenteren, die wel de individuele karakteristiek dekt in tegenstelling 
tot de bovenstaande benaderingen en daarbij rekening houdt met de betreffende markt. 

7.2 Het alternatief: de objectgebonden beta 

In deze paragraaf wordt een altematieve benadering gepresenteerd voor de onderbouwing van een 
projectspecifieke risicopremie in de ingoing- en outgoing-cap rate, aangezien de huidige benadering niet volledig 
de lading dekt. In deze paragraaf wordt de zogenaamde objectgebonden onzekerheid benaderd met behulp van 
de zogenaamde objectgebonden beta (13cashflow). U~ de eerder genoemde publicaties kunnen twee lessen geleerd 
worden, namelijk: 

» Bij de bepaling van de cap rate dient rekening te worden gehouden met het sentiment in de betreffende 
marktsetting. lndien er binnen de winkelvastgoedmarkt een grote behoefte is naar beleggingen als 
planmatige winkelcentra, dan zal men minder geneigd zijn om de kwalitatieve eigenschappen in 
ogenschouw te nemen en wordt de waarde meer bepaald door het sentiment. De gedachtegang die 
achter de benadering van Osinga schuilt is dan ook logisch, echter; 

» men dient wel rekening te houden met de toekomstige projectspecifieke risico's, waarbij moet worden 
opgemerkt dat indien er een getalswaarde wordt gekoppeld aan het projectspecifieke risico, het 
kwantificeren van risico niet plaats dient te vinden op het niveau van de individuele risicofactoren, maar 
op een hoger aggregatieniveau om ook de samenhang tussen deze factoren te kunnen dekken. 

Deze twee essentiele uitgangspunten worden centraal gesteld bij de onderstaand gepresenteerde benadering. 
Alvorens de benadering wordt geschetst, wordt eerst teruggegrepen naar het intern benchmarkingsproces om te 
bezien op welke benadering deze altematieve benadering projectspecifieke risicopremie gestoeld is en om te 
bezien welke risico's er nu eigenlijk moeten worden gedekt. 
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lllustratie 7.1 : Plaatsbepaling van risico's binnen het interne benchmarking. 

Reeds in de probleemverkenning is aangestipt dat op het strategische portefeuille-management men feitelijk 
alleen ge'interesseerd is in de systematische marktrisico's. De Modeme Portefeuille Theorie veronderstelt een 
goed gediversifieerde portefeuille die niet te maken heeft met specifieke objectrisico's. In dit geval heeft men te 
maken met een marktportefeuille, waarin specifieke objectrisico's geen invloed meer hebben op de algehele 
performance van de portefeuille. In de praktijk blijken beleggers deze ideale portefeuille slechts te kunnen 
benaderen. Conform het Cap~al Asset Pricing Model (CAPM) - appendix A.1 .3.2 - kunnen de risico's, die niet 
weggediversificeerd zijn, worden gekwantificeerd door empirisch onderzoek naar historische data van de 
betreffende ondememingen door statische berekeningen te vertalen in een maatstaf, de zogenaamde beta. 
Volgens deze theorie wordt deze afgeleide beta gebruikt om het vereiste rendement op de beleggingsportefeuille 
vast te stellen. De beta is een maatstaf voor de systematische onzekerheid, die wordt ontleend aan de 
rendementen van de betreffende ondememing binnen haar markt, de zogenaamde 13rendement zoals reeds 
beschreven in appendix A.1 .5. Deze beta dient te worden verdisconteerd in het minimale vereiste rendement op 
de portefeuille. 

In tegenstelling tot het systematische marktrisico kan het objectspecifieke risico, dat in de cap rate dient te worden 
opgenomen, nog niet op een eenduidige wijze worden gekwantificeerd. Een van de moeilijkheden is dat de 
samenhang tussen projectspecifieke risico's niet te verdisconteren is, hetgeen in dit onderzoek als uitgangspunt is 
gesteld voor een nieuwe benadering. Wanneer de bepaling van de beta wordt beschouwd, moet worden 
geconstateerd dat men de samenhang tussen deze verschillende marktrisicofactoren wel weet te herleiden tot een 
factor, de ~rendement door niet de afzonderlijke systematische marktrisico's te kwantificeren, maar op een hoger 
aggregatieniveau de systematische 'onzekerheid' te herleiden door gerealiseerde portefeuillerendementen van de 
betreffende ondememing te relateren aan de gemiddelde marktrendementen. De discussie over 'risico' vindt niet 
zozeer plaats op het niveau van deze individuele factoren, maar op het niveau van gerealiseerde performance, 
waarin alle geopenbaarde risico's verdisconteerd zijn. 

De methodiek die door het Capital Asset Pricing Model wordt aangehouden om op portefeuilleniveau risico te 
kwantificeren wordt in dit onderzoekskader dan ook eveneens toegepast als uitgangspunt voor het kwantificeren 
van objectgebonden risico's tot een projectspecifieke betafactor. Een zeer belangrijke toevoeging voor wat betreft 
deze techniek is dat de projectspecifieke beta niet wordt bepaald aan de hand van historische rendementen, maar 
aan de hand van toekomstige netto cashflows. Verwachtingen en prognoses omtrent deze kasstromen zijn in 
grote mate afhankelijk van de verschillende waardebepalende kwaliteiten van het planmatige winkelcentrum. Deze 
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At worden dan ook onderbouwd door deze kwalitatieve eigenschappen te bestuderen, zoals bijvoorbeeld voor de 
huurprijs is beschreven in paragraaf 4.2.1. De waardebepalende factoren, die kunnen afwijken van de visie op het 
planmatige winkelcentrum, worden in deze context benoemd als de objectspecifieke risicofactoren genoemd. De 
onderlinge samenhang van de verschillende objectgebonden risicofactoren is dus verdisconteerd in de 
toekomstige cashflows. 

Binnen dit onderzoek worden de cashflows dan ook maatgevend beschouwd voor de individuele karakteristiek van 
winkelcentra en hieruit moet dus !evens de specifieke onzekerheid worden herleid op basis van de zogenaamde 
projectspecifieke beta. Deze mate van onzekerheid in de inkomende en uitgaande cashflows weerspiegelt de 
mate van onzekerheid in de samenhangende producteigenschappen van planmatige winkelcentra, hetgeen het 
vertrekpunt is voor een eenduidige risicopremie voor het objectgebonden risico in de ingoing- en outgoing-cap 
rate. In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de wijze waarop de projectbeta moet worden bepaald en 
hoe deze in de ingoing- en outgoing-cap rate dient te worden verdisconteerd. 

7.3 Operationaliseren van projectbeta 

Middels het operationaliseren wordt getracht eerst de achterliggende gedachte en theorie omtrent de projectbeta 
te beschouwen, waarbij aansluitend de theorie in een praktisch perspectief word! geplaatst op grond van 
eenvoudig rekenvoorbeelden. 

7.3.1 Kwantificatie van projectbeta 

De berekening van de f3?roiect komt in feite overeen met de methodiek die word! gebruikt om ondememingsbeta's te 
benaderen. De berekening is echter aangepast door deze toe te passen op toekomstige netto cashflows. De 
methodiek om de marktbeta te benaderen gaat uit van twee datareeksen - de rendementsreeks van de 
ondememing en de reeks van de markt. Het resultaat van de betreffende ondememing wordt zodoende 
gespiegeld aan de markt, een zogenaamde referentie. Dit betekent dat de eerste stap voor de kwanrnicatie van de 
projectbeta berust op het selecteren van een referentie. Deze referentie moet in dit geval een realistische 
cashflowprognose zijn, die is gebaseerd op een realistische inschatting en onderbouwing van inkomende en 
uitgaande cashflows gedurende een bepaalde vastgestelde periode. 

De mate van objectgebonden onzekerheid kan worden benaderd door deze te berekenen middels de verhouding 
tussen de covariantie van de referentieprognose met een gecorrigeerde prognose over de periode die 
overeenkomt met de lengte van de verwachte exploitatieperiode ten opzichte van de variantie van de 
referentieprognose over eenzettde periode, conform de volgende formule:a 

13cashflow = 

Waarin: 
13cashflow 

COVGP,RP 

COVGP,RP 

specifieke onzekerheid utt de cashflowkwaltteit 
covariantie tussen de gecorrigeerde prognose (GP) en de refe
rentieprognose (RP). 
variantie in de referentieprognose (RP). 

De formule is gebaseerd op een tweetal cashflowprognoses. lndien men van mening is dat de referentieprognose 
exact zal worden gerealiseerd, moet de berekening van 13cashflow worden geprojecteerd op twee referentieprognose. 
De mate van onzekerheid vloeit in dtt geval voort uit de covariantie van de referentieprognose met zichzelf en de 
variantie van de referentieprognose. In de beleggingsleer wordt gesteld dat de covariantie van de referentie
prognose met zichzelf (cOVRP, RP) is de variantie van de betreffende prognose (ORP 2) , oftewel COVRP, RP is ORl>2, 
waardoor ~endement 1,0 bedraagt - appendix A.1 .5. 

3 Bewerking van de berekening van beta, ~redement, utt het Capttal Asset Pricing Model, zoals beschreven in appendix A.1.3.2. 
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M Met de ~shflow kan dit slechts worden benaderd, aangezien deze objectgebonden factor over een eindige periode 

(de exploitatieperiode) wordt bepaald. Dus zelfs wanneer beoogd wordt een 100%-score neer te zetten heeft men 
te maken met een mate van specifieke onzekerheid, resulterend in een ~shflow die bij benadering 0,9 bedraagt. 

In de realiteit mag echter redelijkerwijs niet worden verwacht dat de toekomstige netto cashflows, zoals op t=O 
ingeschat, ook daadwerkelijk exact worden gerealiseerd voor de beschouwde periode. Hiermee wordt 
verondersteld dat er zich in wezen geen onvoorziene risico's hebben voorgedaan en enkel de voorziene risico's, 
die reeds in de referentieprognose zijn ingeprijsd, hebben laten aftekenen. In dit verband geeft een 
cashflowprognose nog geen beeld over te verwachten onzekerheid gedurende de te beschouwen periode. Bij een 
meer realistische benadering van onzekerheid is er derhalve een tweede cashflowprognose nodig, een 
gecorrigeerde prognose. In deze gecorrigeerde prognose kunnen vervolgens verscheidene onvoorziene risico's 
worden ingeprijsd die niet in de referentieprognose zijn opgenomen. De gecorrigeerde prognose zal in zekere zin 
afwijkingen vertonen in vergelijking met de referentieprognose. De mate van onzekerheid moet worden ontleend 
volgens de bovenstaande formula middels de referentie en gecorrigeerde cashflowverwachting. 

~ Rekenvoorbeeld voor de projectspecifieke beta 
Stapsgewijs wordt getracht een objectgebonden mate van onzekerheid te berekenen op basis van de 
onderstaande stappen met een eenvoudig rekenvoorbeeld. Ten eerste dient er een referentieprognose te worden 
uitgesproken, hetgeen de meest waarschijnlijke verwachting moet zijn voor de toekomstige cashflows van het te 
beschouwen winkelcentrum. In dit geval is dat een netto cashflow van € 5 miljoen in het eerste exploitatiejaar, die 
jaarlijks gelijkmatig doorge'indexeerd is met 2,5 procent inflatie. De periode waarover deze netto cashflow moet 
worden geprognosticeerd, moet de lengte hebben van minimaal twee exploitatieperioden om ook de onzekerheid 
aan het einde van de exploitatie te kunnen herleiden. Dit is fettelijk de onzekerheid, waarmee de nieuwe eigenaar 
te maken krijgt en haar investeringsbeslissing o.a. op zal baseren. 

Naast een referentieprognose moet er tevens een gecorrigeerde prognose worden gemaakt voor het betreffende 
planmatige winkelcentrum, waarbij risico's in de toekomstige cashflows kunnen worden gesimuleerd. In dit geval 
word! verondersteld dat de gecorrigeerde prognose van de netto cashflow lager ligt dan de referentieprognose en 
een steeds grotere neerwaartse afwijking zal vertonen na verloop van tijd, resulterend in de volgende illustratie: 

Netto cashflow 
(in EUR) 

Cashflowprognoses 

8,0mln . ....-----------------------------. 

3,0 mln. --~---.--~---.----.---.....--..---~---~----1 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tijd 

lllustratie 7.2: Cashflowprognoses voor rekenvoorbeeld van projectbeta-berekening. 

-+-gecorrigeerde 
prognose 

- referentie
prognose 

Gezien het feit dat het rekenvoorbeeld puur dient ter beeldvorming zijn de bijbehorende waarden van de beide 
prognoses opgenomen in appendix B.2.1 .1. 

Met deze twee verwachtingen word! ten eerste de mate van onzekerheid in de referentieverwachting berekend 
middels de spreiding in de referentieprognose (OAP), waaruit tevens de variantie voortvloeit van deze referentie 
(aRi>2). Echter deze benaderde onzekerheid kan niet klakkeloos als maatgevend worden beschouwd voor een 
gecorrigeerde cashflowprognose. Derhalve word! op basis van lineaire samenhang tussen beide prognoses 
(COVGP, RP ) de onzekerheid in de referentie vertaald in een mate van onzekerheid in de gecorrigeerde 
cashflowverwachting. Deze mate van onzekerheid in de gecorrigeerde cashflowverwachting word! de projectbeta 
genoemd. Voor het bovengenoemde voorbeeld kan de projectbeta dan ook als volgt worden berekend: 
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2002 368.333 1,36E+11 8,39E+10 0,618 

2003 377.542 1,43E+11 8,73E+10 0,613 

2004 386.980 1,50E+11 9,09E+10 0,607 

2005 396.655 1,57E+11 9,46E+10 0,601 

2006 406.571 1,65E+11 9,84E+10 0,596 

2007 416.735 1,74E+11 1,02E+11 0,590 

2008 427.154 1,82E+11 1,07E+11 0,584 

2009 437.832 1,92E+11 1,11E+11 0,578 

2010 448.778 2,01E+11 1,15E+11 0,573 

2011 459.998 2,12E+11 1,20E+11 0,567 
Tabel 7.1 : Berekening van projectbeta. 

Een projectbeta beslaat de zekerheid van de toekomstige cashflows gedurende een periode die overeenkomt met 
de exploitatieperiode. Op grond van een geschetste referentie en gecorrigeerde cashflowverwachting kan er over 
de gehele exploitatiecyclus jaarlijks een projectspecifieke beta worden berekend. De groter wordende afwijking in 
de beide cashflow- verwachtingen geven een dalende projectbeta. 

De in het eerste exploitatiejaar (2002) bepaalde projectbeta dient als uitgangspunt voor de objectgebonden 
risicopremie van de ingoing-cap rate en de projectbeta in het laatste exploitatiejaar (2011) dient als uitgangspunt 
voor de risicopremie van de outgoing-cap rate. 
Aanvullend kan worden opgemerkt dat indien wordt uitgegaan van een exploitatieperiode van vijftien jaar, de 
onzekerheid op basis van de projectbeta eveneens dient te worden berekend op grond van netto cashflows 
gedurende een periode van vijftien jaar. In dit geval betekent dat op t = 0 de onzekerheid moet worden herleid uit 
de cashflows over de periode van het eerste tot en met het vijftiende exploitatiejaar. 

Onderstaand wordt nader ingegaan op de wijze waarop ~shflow tot uitdrukking moet worden gebracht in de 
risicopremie van de ingoing- en outgoing-cap rate. 

7.3.2 Verdiscontering van de projectbeta in de cap rates 

Alvorens de exploitatie van het planmatige winkelcentrum kan worden ingezet, dient het winkelcentrum op de 
winkelbeleggingsmarkt te worden gekocht. De transactie komt tot stand op grond van een te verrekenen 
aanvangsinvestering door de nieuwe eigenares. De nieuwe eigenares zal de aanvangsinvestering baseren op de 
te verwachten netto cashflow in het eerste jaar met een marktrendement, het zogenaamde netto 
aanvangsrendement (NAR). In dit rekenvoorbeeld is het winkelcentrum aangekocht tegen een NAR van 7,59%, 
waarbij de aanvangsinvestering uitkomt op€ 58 miljoen. 

Reeds in paragraaf 3.3.1 is het NAR besproken, waarbij het duidelijk werd dat zij een marktrendement is. Toch 
moet worden verondersteld dat de nieuwe eigenares verder kijkt dan haar neus lang is, en een transactie tot stand 
zal laten komen op basis van toekomstige resultaten in de aansluijende exploitatiejaren en niet enkel de actuele 
marktsituatie in beschouwing zal nemen. Problematisch aan het NAR blijft dat zij geen toekomstverwachting 
weerspiegelt en daardoor mogelijke objectgebonden onzekerheden in de toekomst ten aanzien van de verwachte 
netto cashflows niet zijn verdisconteerd in het marktrendement NAR in tegenstelling tot de ingoing- en outgoing
cap rate. 

De beide cap rates, die feitelijk dezelfde werking kennen als het NAR, houden daarentegen wel rekening met de 
toekomstige onzekerheid gedurende de eigen exploitatie. Bij aanvang van de exploitatie moet het NAR, die 
voortvloeit uit de gerealiseerde transactie, derhalve worden gecorrigeerd voor de veronderstelde onzekerheid in 
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gecorrigeerd om de ingoing-cap rate te kunnen afleiden. De ingoing- en outgoing-cap rate kunnen dan als volgt 
worden afgeleid: 

Ingoing-cap rate = Rt,1 + [(NAR1 - Rt,1) I [3cashflow, 1 ] 

Waarin: 
R1., = Risicovrije rentevoet 
NAR1 = Het in eerste explottatiejaar geldende netto aanvangsrendement 
l3cas1111:>w, , = de mate van onzekerheid in het eerste jaar afgeleid op grond van 

twee cashflowprognoses over een gekozen explottatieperiode 

en 

Outgoing-cap rate = Rt,n + [(NARn - Rt,n) I [3casht1ow, n ] 

Waarin: 
R1, n = Risicovrije rentevoet aan het einde van de explottatie 
NARn = Het in laatste explottatiejaar geldende netto aanvangsrendement 
l3cas1111:>w, n = de mate van onzekerheid in het laatste jaar afgeleid op grond van 

twee cashflowprognoses over de aansluttende explottatieperiode 

Beseft moet worden dat de projectbeta een afgeleide is van de toekomstige cashflows en feitelijk moet worden 
vertaald naar een andere parameter, namelijk de cap rate. Deze vertaalslag is een rekenkundige handeling. 
Eenvoudig voorgesteld moet de mate van onzekerheid in de 'teller' van de Discounted Cashflow-formule in de 
'noemer' tot uitdrukking worden gebracht. Oftewel [3cashflow, afgeleid uit de geprognosticeerde netto cashflows, moet 
worden verrekend in de cap rate met de factor 1 I [3cashflow om als maatstaf voor de onzekerheid te kunnen worden 
gebruikt in de risicopremie van de rendementskengetallen, ingoing- en outgoing-cap rate. Door de correctie toe te 
passen op de marktrisicopremie van het NAR wordt tevens rekening gehouden met het sentiment binnen de 
winkelbeleggingsmarkt, hetgeen in paragraaf 7.2 als een van de uitgangspunten was bestempeld bij het opzetten 
van een altematieve benadering voor de onderbouwing van het objectgebonden risico in de ingoing- en outgoing
cap rate. 

Op deze wijze kan jaarlijks de marktrisicopremie van het NAR worden gecorrigeerd met de [3cashflow om de cap rate 
te kunnen vaststellen. In het laatste exploitatiejaar wordt de risicopremie van het NAR eveneens gecorrigeerd met 
de benaderde projectbeta voor de onzekerheid over de toekomstige cashflows over een periode met eenzelfde 
lengte als de exploitatieperiode. De mate van onzekerheid in het laatste exploitatiejaar wordt gehanteerd om de 
outgoing-cap rate te bepalen, die in feite de mate van onzekerheid voor de nieuwe eigenares weerspiegelt na de 
'eigen' explo~at ie. De projectbeta opgenomen in de risicopremie van de outgoing-cap rate is feitelijk de vertolking 
van de mate van onzekerheid over eenzelfde periode na de huidige explo~atieperiode. 

Om het geschetste rekenvoorbeeld eenvoudig te houden wordt in d~ verband aangenomen dat het 
marktrendement NAR zich stabiliseert voor de beschouwde periode doordat de winkelbeleggingsmarkt in 
volkomen evenwicht is. Het NAR van 7,59% in het eerste exploitatiejaar kan op deze manier worden gebruikt om 
zowel de ingoing- als de outgoing-cap rate te kunnen bepalen, hetgeen resulteert in een: 

Ingoing-cap rate = 5% + [(7,59% - 5%) I 0,618] = 9, 18% 

en 

Outgoing-cap rate = 5% + [(7,59% - 5%) I 0,567] = 9,56% 
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M Nu zijn de beide cap rates gecorrigeerd voor een mate van onzekerheid in de toekomstige cashflows. De waarde
berekening op basis van de Discounted Cashflow-methode moet vervolgens worden gefundeerd op deze 
gecorrigeerde ingoing- en outgoing-cap rate, waarmee de referentie cashflowprognose netto contant dient te 
worden gemaakt. Conform de waarde-berekening in appendix B.2.1.2 bedraagt de waarde van dit planmatige 
winkelcentrum ruim € 51,7 miljoen, hetgeen ruim € 6,3 miljoen lager is dan de geprognosticeerde 
aanvangsinvestering in de beleggingsmarkt. 

Kort terugblikkend op het beschreven waarderingsproces kan men zich de berekening van de projectbeta en 
verdiscontering in de cap rate als volgt schematisch voorstellen: 

I 
Marktrendement 

NAR I 
Risicovrij rendement 

Rr 

I 

I 

Marktrisicopremie 
(NAR-Rr) 

I 

Risicopremie 
(NAR - Rr) I l3cashflow 

Specifieke onzekerheid 
J3cast11ow 

I 
I 

Referentie 
Cashflowprognose 
Gecorrigeerd I 

Cashflowprognose I 
.______,__________. .______,______. 

I 

' , 
Cap rate 

Rr + [(NAR - Ar) I l3cashflow) 

....- Waarde 

lllustratie 7.3: Plaatsbepaling van l3cashf1ow binnen het waarderingsproces. 

In de aansluitend paragrafen wordt de benadering van het specifieke risico op grond van de projectbeta verder 
toegelicht door deze verder te operationaliseren met enkele rekenvoorbeelden. 

7.4 Operationalisatie van projectbeta in rekenvoorbeeld Sprookjespassage 

De geschetste methodiek ter bepaling van de projectspecifieke beta is op een eenduidige wijze beschreven in de 
voorgaande paragraaf op basis van een willekeurig rekenvoorbeeld. Dit willekeurige rekenvoorbeeld wordt in dit 
verband verder uitgewerkt en wordt benoemd als zijnde winkelcentrum Sprookjespassage, dat kan worden 
aangekocht voor € 58 miljoen. De netto cashflow in het eerste jaar is geprognosticeerd op ruim € 4.400.000. Uit de 
aanvangsinvestering en de netto cashflow kan vervolgens een netto aanvangsrendement van 7,59% worden 
afgeleid. 
De exploitatieperiode bedraagt tien jaar, echter om een mate van onzekerheid te kunnen bepalen in het laatste 
exploitatiejaar dient een prognose zich uit te strekken over een periode van twintig jaar. Gedurende deze periode 
wordt de netto cashflow van het eerste exploitatiejaar jaarlijks doorge'lndexeerd conform inflatiecijfer van 2,5%. 
Middels een dergelijke indexering wordt een regelmatige cashflow zonder uitschieters verondersteld, hetgeen 
moet worden beschouwd als de referentieverwachting. 

lndien deze referentieverwachting exact zou worden gerealiseerd, dan kan op basis van deze 
referentieverwachting een ingoing- en outgoing-cap rate van 7,87% berekend, waarbij het marktrendement 7,59% 
is gecorrigeerd voor een objectgebonden betafactor van 0,900, hetgeen resulteert in een referentiemarktwaarde 
van € 59,9 miljoen. De prognoses en berekeningen zijn tevens bijgesloten in appendix B.2.2. Deze geschetste 
referentiesituatie vormt het vertrekpunt voor het operationaliseren van de projectbeta met bijbehorende 
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nemen, waarbij: 
~ De theoretische referentieprognose word! gecorrigeerd voor een structurele negatieve onzekerheid 

ingrijpend op 1=5of1=15. 
~ de theoretische referentieprognose word! gecorrigeerd voor praktische fluctuaties in de jaarlijkse netto 

cashflow. 

7.4.1 Structurele theoretische onzekerheid 

Naas! de referentieprognose van de netto cashflow zijn er in dit verband nog een tweetal gecorrigeerde 
verwachtingen uitgesproken. De gecorrigeerde prognoses kennen een structurele negatieve afwijking in de netto 
cashflow ten opzichte van de referentieverwachting. In dit geval word! een structurele neerwaartse uitschieter in 
netto cashflow van 5% gesimuleerd in 2006 en in 2016, hetgeen resulteert in de onderstaande simulaties en de 
prognose in appendix B.2.3.2: 
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lllustratie 7.4: Gecorrigeerde prognose met structurele onzekerheid in 2006 uitgezet tegen de 
referentieverwachting voor de netto cashflow van Sprookjespassage. 

lllustratie 7.5: Gecorrigeerde prognose met structurele onzekerheid in 2016 uitgezet tegen de 
referentieverwachting voor de netto cashflow van Sprookjespassage. 

In de eerste simulatie word! een onzekerheid binnen de 'eigen' exploitatie verondersteld. In de tweede simulatie 
word! gesproken over een structurele onzekerheid na de 'eigen' exploitatie. Als gevolg van de additionele 
onzekerheid in de toekomstige cashflows kunnen voor beide simulaties de verschillende projectbeta's worden 
bepaald. Middels deze beta vertaalt de veronderstelde onzekerheid zich direct in de te hanteren cap rates, 
resulterend in de afwijkende marktwaarden, zeals onderstaand uit de label is af te leiden: 

Marktwaarde-berekeningen voor Sprookjespassage 

S1mulaties Ingoing-cap rate Outgoing-cap rate Marktwaarde (k.k) 

Simulatie 1 (Afwijking in 2006) 9,89% 8,07% 51 .337.579 

Simulatie 2 (Afwijking in 2016) 7,87% 9,98% 53.964.502 
Tabel 7.2: Marktwaarde-berekeningen voor Sprookjespassage bij de gesimuleerde onzekerheden. 
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Als gevolg van het feit dat de structurele gebeurtenis plaatsvindt binnen de eigen exploitatieperiode (simulatie 1 ), 
betekent dit in wezen dat de zekerheid in de eerste tien jaar in het geding is gekomen en derhalve de ingoing-cap 
rate in deze context naar 9,89% moet worden gecorrigeerd en de outgoing-cap rate zich beweegt naar 8,07% als 
gevolg van een lagere gestaag groeiende netto cashflow buiten de exploitatieperiode. Wanneer de onzekerheid 
pas aangrijpt na de 'eigen' exploitatie (simulatie 2) kan de ingoing-cap rate van de referentie worden gehandhaafd, 
aangezien de zekerheid in de toekomstige cashflows gedurende de exploitatie niet wordt aangetast. Daarentegen 
heeft deze structurele gebeurtenis wel een aanzienlijke impact op de outgoing-cap rate, die moet worden 
gecorrigeerd naar een percentage van 9,98%. 

Beide marktwaarde-berekeningen leveren uiteindelijk behoorlijk in op de aanvangsinvestering van € 58 miljoen en 
op de waarde van € 59,9 miljoen, bepaald op enkel de referentieprognose. Een onzekere gebeurtenis binnen de 
'eigen' exploitatie vertaalt zich middels de berekende beta zowel in de ingoing- en outgoing-cap rate en levert een 
marktwaarde op die ruim € 8 miljoen lager is dan € 59,9 miljoen die enkel op basis van een referentie was 
geprognosticeerd. In de tweede simulatie, waarbij de onzekerheid wordt verwacht na de 'eigen' exploitatie, wordt 
de marktwaarde vastgesteld op ruim € 6,5 miljoen lager dan de referentie-marktwaarde van€ 59,9 miljoen. 

Een onzekere gebeurtenis binnen de 'eigen' exploitatieperiode vertaalt zich sterker door in de marktwaarde van 
het betreffende winkelcentrum dan bij een structurele gebeurtenis buiten de 'eigen' exploitatieperiode. De 
afwijkingen zijn zeer aanzienlijk, echter er moet terdege worden beseft dat wanneer wordt gerekend met de 
Discounted Cashflow-methode op de gebruikelijke wijze feitelijk de waarde moet worden bepaald op grond van 
deze afwijkende cashflows, waardoor de marktwaarde nog veel lager zou kunnen zijn. 

7.4.2 Praktische fluctuaties in het cashflowpatroon 

Tot nu toe is er steeds ten aanzien van de operationalisatie een theoretisch 'ideale' situatie verondersteld, waarbij 
werd uitgegaan van een gelijkmatig ge'indexeerde netto cashflow. In de praktijk zal een dergelijke theoretische 
veronderstelling veelal niet gerechtvaardigd zijn, aangezien de toekomstige netto cashflow te maken heeft met 
praktische fluctuaties. Het voorgaande beslaat enkel een theoretische benadering van de projectbeta, daarom 
wordt getracht om in deze paragraaf de projectgebonden beta te projecteren op een meer praktische situatie. 

Met dit rekenvoorbeeld wordt getracht om praktisch schommelingen op te nemen in een gecorrigeerde 
cashflowverwachting, waarbij de schommelingen te wijten zijn aan sterk fluctuerend jaarlijks uitgaande cashflows, 
zoals duidelijk wordt uit de bijgevoegde prognoses in appendix 8.2.4.1. 
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lllustratie 7.6: Een gecorrigeerde cashflowprognose voor praktisch fluctuaties is uitgezet tegen de 
referentieprognose. 

Als gevolg van de 'golven' in de gecorrigeerde verwachting mag redelijkerwijs worden verondersteld dat aan deze 
prognose meer onzekerheid kleeft in de cashflowkwalttett. Deze onzekerheid laat zich tevens doorberekenen in de 
benoemde betafactor voor de projectgebonden onzekerheid, die dient als correctiefactor voor het gemiddeld 
marktrendement NAR om op dergelijke wijze te komen tot de ingoing- en outgoing-cap rate. 
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2002 368.333 1,36E+11 1,15E+11 0,845 

2003 377.542 1,43E+11 1,29E+11 0,907 

2004 386.980 1,50E+11 1,37E+11 0,917 

2005 396.655 1,57E+11 1,44E+11 0,915 

2006 406.571 1,65E+11 1,41E+11 0,854 

2007 416.735 1,74E+11 1,47E+11 0,845 

2008 427.154 1,82E+11 1,65E+11 0,907 

2009 437.832 1,92E+11 1,76E+11 0,917 

2010 448.778 2,01E+11 1,84E+11 0,915 

2011 459.998 2,12E+11 1,81E+11 0,854 
Tabel 7.3: Berekening van projectbeta's op basis van een referentie en praktisch gecorrigeerde prognose. 

De gecorrigeerde prognose toont enkel een schommeling die zich onder de theoretische referentieverwachting 
bevindt, hetgeen duidt op negatief afwijkende cashflows. De zekerheid van de cashflowkwaliteit neemt als gevolg 
van deze neerwaartse afwijkingen af. Zoals verondersteld we rd, geven deze gesimuleerde lichte schommelingen 
in het cashflowpatroon een varierende mate van onzekerheid over de gehele exploitatieperiode, getuige de 
varierende projectbeta's. 

De objectspecifieke beta's die in 2002 en 2011 zijn afgeleid dienen ter correctie van respectievelijk de ingoing- en 
outgoing-cap rate. In dit rekenvoorbeeld betekent dit dat de ingoing-cap rate zich beweegt van haar 
referentiewaarde van 7,87% naar een percentage van 8,06% en de outgoing-cap rate beweegt zich naar 8,03%. 
In appendix 8.2.4.2. is eveneens de berekening van de marktwaarde toegevoegd, hetgeen heeft geresulteerd in 
de marktwaarde van € 58, 6 miljoen. Deze gecorrigeerde marktwaarde is ruim € 1,3 miljoen lager dan de 
referentie-marktwaarde. Fluctuaties in de uitgaande cashflow vertalen zich dus eveneens door in deze 
gecorrigeerde marktwaarde. 

7.5 Resume 

In het voorafgaande is reeds aangestipt dat gebrek aan een eenduidige onderbouwing van het objectgebonden 
risico c.q. onzekerheid in de ingoing- alsmede de outgoing-cap rate moeten worden gezien als het manco van het 
Discounted Cashflow-methode. Door het ontbreken van eenduidige onderbouwingen van de objectgebonden 
risicopremie in de cap rate is binnen dit onderzoekskader een nieuwe benadering gepresenteerd op grond van 
een projectspecifieke betafactor, 13cashflow. 

Recente benaderingen laten zien dat heden ten dage de discussie omtrent de verdiscontering van risico op een te 
laag aggregatieniveau wordt. Beseft moet worden dat de cap rate de zekerheid van de cashflowkwaliteit 
waardeert, waardoor in feite de objectgebonden risicopremie ook aan deze cashflowkwaliteit dient te worden 
gerelateerd en de discussie over het kwantificeren van risico moet worden verlegd naar een hoger 
aggregatieniveau, namelijk de cashflowkwaliteit. In tegenstelling tot de benaderingen in het werkveld wordt in dit 
onderzoek de risicopremie direct gerelateerd aan de toekomstige netto cashflows op basis van de 
projectspecifieke beta. Deze afgeleide beta kan vervolgens worden gebruikt in het samenstellen van 
projectconforme cap rates. 

Middels de voorgestelde methodiek wordt getracht eenduidige onderbouwing van de ingoing- en outgoing-cap rate 
na te streven, waarbij derhalve geen ruimte is voor het naar willekeur vaststellen van risicopremies. Het grote 
voordeel van deze altematieve benadering is dat verschillende objectgebonden risicofactoren in de 
cashflowprognose kunnen worden ingeprijsd, hetgeen voor eenieder een tastbaar en inzichtelijk proces is. Door 
de geschetste eenduidige onderbouwing op grond van statistische berekeningen kan het objectgebonden risico 
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A1 niet meer worden benaderd volgens 'de natte vinger', hetgeen moet worden beschouwd als een verbetering ten 

behoeve van eenduidigheid en transparantie in de onderbouwing van Discounted Cashflow-waarderingen. 
Een praktisch nadeel van deze methodiek is dat prognoses voor wat betreft de toekomstige cashflowkwaliteit zich 
dienen uit te strekken over een langere periode, die namelijk twee keer zo lang is als de exploitatieperiode. Naast 
een referentieprognose dient er tevens een gecorrigeerd prognose te worden bepaald, waarin mogelijke 
risicofactoren kunnen worden opgenomen. Het is duidelijk dat met betrekking tot het prognosticeren van 
toekomstige cashflows veel energie en inspanningen moeten worden geleverd. 

In dit hoofdstuk is een methodiek gepresenteerd waarmee objectgebonden onzekerheid in de Discounted 
Cashflow-methode moet worden verdisconteerd. Middels de methodiek ter kwantificatie van het objectgebonden 
onzekerheid in de vorm van de 13cashflow word! voorzien in een eenduidige en consistente benadering voor dit 
aandachtspunt van de Discounted Cashflow-methode. In het volgende hoofdstuk worden de verschillende 
conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoeksresultaat nader toegelicht. 
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(' Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden ter afronding van dit onderzoek de conclusies naar aanleiding van de 
gevoeligheidsanalyse en de benadering van projectconforme ingoing- en outgoing-cap rates geformuleerd. Op 
grond van de gepresenteerde conclusies worden aansluitend aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. 

8.1 Conclusies 

Ter afronding van het onderzoek worden in deze paragraaf de geschetste onderzoeksresultaten teruggekoppeld 
naar de doelstelling van dit onderzoek, zoals beschreven in paragraaf 1.5 van deze rapportage. De doelstelling 
luidde als volgt: 

~ Het verkrijgen van inzicht in de uitwerking van waardebepalende eigenschappen, dan wel - afhankelijk 
van de context - de objectgebonden risico's op de waarde van planmatige winkelcentra, teneinde de 
waarde van deze vastgoedbeleggingen te optimaliseren. 

In het kader van waarderen en waardeoptimalisatie van planmatige winkelcentra is geconcentreerd op de 
Discounted Cashflow(DCF)-methode. De DCF-methode is een waarderingsmethodiek, waarmee inzichtelijke en 
onderbouwde uitspraken kunnen worden gedaan omtrent de mogelijke toekomstige waardeontwikkelingen van 
vastgoedbeleggingen, die ter ondersteuning dienen bij complexe beleids- en investeringsvraagstukken binnen het 
vastgoedbeleggingstraject. De toekomstgerichtheid van deze methode speelt een zeer essentiele rol. 
Kanttekening bij het gebruik van de Discounted Cashflow-methode is dat het benaderen van de toekomst altijd 
gepaard gaat met enige mate van subjectiviteit. Subjectiviteit betekent simpelweg onzekerheid in aannames en 
voorspellingen. 

Fundamenteel aandachtspunt van de Discounted Cashflow-methodiek is de wijze waarop onzekerheid c.q. risico 
tot uttdrukking moet worden gebracht in de waardering. Op het meest elementaire niveau wordt risico opgenomen 
in een viertal parameters, te weten: 

~ Jaarlijkse huurinkomsten; 
~ jaarlijkse exploitatiekosten; 
~ ingoing-cap rate; 
~ outgoing-cap rate. 

De cashflows moeten worden beschouwd als resultanten van de samenstellende projectspecifieke kwaliteiten, 
waarmee de cashflowkwaliteit een afspiegeling is van de individuele karakteristiek. Zo wordt op grond van het 
genoemde WPM-huurmodel, onderhoudsbegroting, en dergelijke deze cashflowkwalttett inzichtelijk en gedegen 
wijze onderbouwd, zoals duidelijk wordt uit hoofdstuk 4. 
Voorts worden de te hanteren ingoing- en outgoing-cap rate opgebouwd door het risicoloze rendement op 
staatsleningen te verhogen met risicopremies voor: 

~ Het systematische risico van het beleggen in vastgoed; 
~ het systematisch risico van de betreffende vastgoedcategorie; 
~ het specifieke objectgebonden risico. 

De praktijk leert dat het nog steeds ontbreekt aan een eenduidige verdiscontering van risico in de waardering, 
aangezien risico tot uitdrukking kan worden gebracht in alle genoemde parameters. Dit kan leiden tot een 
'underkill' of 'overkill' van risico in de berekende waarde. Essentiele vraag is hoe risico c.q. onzekerheid op 
eenduidige wijze moet worden verdisconteerd in de DCF-methode? 

Het belang van een eenduidige en consistente verdiscontering van onzekerheid in de waardering is duidelijk 
geworden op basis van een gevoeligheidsanalyse, waama een eenduidige methodiek is gepresenteerd om te 
komen tot deze gewenste eenduidige verdiscontering van risico. De conclusies kunnen worden onderverdeeld in 
deelconclusies, die getrokken zijn ten aanzien van de gevoeligheidsanalyse in zijn algemeenheid en voortvloeien 
uit de ontwikkelde methodiek ter verdiscontering van objectgebonden risico in de waardering. 
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8.1.1 Gevoeligheidsanalyse 

De gevoeligheidsanalyse bestaat uit een varianten- en scenario-analyse geprojecteerd op de case Fairytale 
Center. Met de varianten-analyse is inzicht verkregen in de wijze waarop risico tot u~drukking word! gebracht in de 
individuele parameters van de Discounted Cashflow-methode. In de scenario-analyse staan specifiek de ingoing
en outgoing-cap rate centraal door de beide parameters te corrigeren voor het scenario's 'veroudering van het 
winkelcentrum' en 'marktwerking binnen de beleggingsmarkt'. 

Varianten-analyse 
In het kader van de varianten-analyse zijn de variaties in de individuele elementaire parameters zodanig gekozen 
dat elke parameter met 2,5 procent afwijkt en een negatieve uitwerking kent op de waardering. Op grond van deze 
variaties worden voor de case Fairytale Center, waarvan de oorspronkelijke marktwaarde 52.235.130 EUR 
bedraagt, de volgende resultaten verkregen: 

Varianten-analyse Fairytale Center 

Gewijzigde parameter Marktwaarde b1j Verschil met oorspronkehjk Verschil Gevoeligheid 

Huuropbrengsten 

Exploitatiekosten 

correctie (in EUR) waarde (in EUR) (in %) 

50.704.297 

52.010.175 

-1.530.833 

-224.955 

·2,93% 

-0,43% 

-1 , 17 

-0,17 

Ingoing-cap rate 51 .542.062 -693.068 -1,33% -0,53 

Outgoing-cap rate 51.655.100 -580.030 -1,11 % -0,44 
Tabel 8.1: Uitkomsten van de varianten-analyse op basis van de case Fairytale Center. 

De exacte getalswaarden voor gevoeligheid voortvloeiend uit deze varianten-analyse zijn afhankelijk van het 
gekozen vertrekpunt. In deze analyse is echter gesteld dat Fairytale Center een representatief planmatige 
winkelcentrum is, beschouwd op basis van het bruto/netto-traject en de hoogte van de beide cap rates. Op grond 
van de varianten-analyse kunnen de volgende conclusies worden afgeleid, te weten: 

~ De jaarlijkse huuropbrengsten kennen de grootste impact op de waarde en is daardoor de meest 
essentiele parameter 

~ De jaarlijkse exploitatiekosten hebben een marginale invloed en zijn relatief gezien onbelangrijk voor de 
waardering 

,io.. De beide cap rates kennen een impact van in dezelfde orde van grootte. 

Scenario-analyse 
In tegenstelling tot de onderbouwing van de cashflowkwaliteit van planmatige winkelcentra worden de 
risicopremies van de ingoing- en outgoing-cap rate beschouwd als 'black boxes'. Literatuuronderzoek leert dat de 
ingoing- en outgoing-cap rate niet op zichze~ staan. Uit de theorie kan een functionele relatie worden afgeleid, 
gebaseerd op de volgende vergelijking: 

~ Outgoing-cap rate = Ingoing-cap rate + verouderingsopslag 

Ervan uitgaande dat het rendement op staatsleningen een voortschrijdend gemiddelde is, moet het 
verouderingseffect volledig worden toegeschreven aan de ontwikkeling van het objectgebonden risico en/ of het 
systematische marktrisico. Op basis van deze functionele relatie wordt in een scenario-analyse onzekerheid 
beschouwd door projectspecifieke veroudering en systematische marktbeweging te simuleren met de benodigde 
correcties op de beide cap rates. Deze scenario's zijn gebaseerd op realistische correcties voor onzekerheden als 
veroudering en marktwerking. Beide scenario's hebben een grote impact op de waarde-ontwikkeling, waarbij 
wordt geconcludeerd dat: 

~ De te hanteren premies voor 'het beleggen in vastgoed' en 'vastgoedcategorie' worden bepaald door het 
geldende marktsentiment, hetgeen op grond van historisch datamateriaal omtrent marktrendementen 
steeds beter kan worden ingeschat. Gezien het heterogene karakter van vastgoed is het niet mogelijk op 
grond van historie het objectgebonden risico in te schatten. Hierdoor is met name het kwantificeren van 
het objectgebonden risico in de ingoing- en outgoing-cap rate zeer lastig. 
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beschouwde vastgoedobject. Hoe dient deze projectspecifieke onzekerheid op een gedegen en eenduidige wijze 
in de waardering tot uitdrukking te komen? 

8.1.2 Projectconforme cap rates gebaseerd op Pcashflow 

Onderzoek wijst uit dat huidige benaderingen om het objectgebonden risico te kwantificeren tekortschieten. In d~ 
verband is een alternatieve benadering opgesteld, die voldoet aan het volgende uitgangspunt: 

)lo Zij dient rekening te houden met de projectspecifieke onzekerheid, die moet worden beschouwd als het 
geheel van te verwachten objectgebonden risicofactoren. Kwantificatie van individuele objectgebonden 
risicofactoren moet op een hoger aggregatieniveau plaatsvinden, namelijk de cashflowkwaliteit. 

In een stabiel veronderstelde beleggingsmarkt is de relatie tussen de ingoing- en outgoing-cap rate gebaseerd op 
het verouderingseffect van de betreffende vastgoedbelegging, hetgeen zich openbaart in de ontwikkeling van de 
cashflowkwaliteit over de beschouwde periode. In het algemeen waardeert de cap rate de onzekerheid, die kan 
worden ontleend aan deze cashflowkwaliteit, zodat: 

)lo de ingoing-cap rate specifiek de mate van onzekerheid binnen de eigen exploitatieperiode waardeert en; 
)lo de outgoing-cap rate daarentegen de onzekerheid ontleend aan de toekomstige cashflows in de 

aansluitende exploitatieperiode waardeert. 

Het objectgebonden risico dient te worden gekwantificeerd op basis van toekomstige cashflowkwaliteit. De in dit 
onderzoek geschetste benadering voor de objectgebonden onzekerheid is feitelijk een afgeleide van de 
berekening van beta, ~rendement . Binnen de beleggingsleer word! deze betafactor afgeleid uit historisch 
rendementsreeksen conform het Capital Asset Pricing Model (CAPM). In dit verband word! dezelfde statistische 
berekening voor de beta geprojecteerd op de toekomstige cashflowkwal~e it om zo het specifieke objectgebonden 
risico te kunnen kwantificeren, de zogenaarnde [3cashflow. 

Voor een dergelijke statistische berekening zijn een tweetal cashflowprognoses benodigd, te weten een 
referentieprognose en een voor onzekerheid c.q. objectrisico gecorrigeerde prognose. Zo zou men in het geval 
van planmatige winkelcentra bij een referentiekader kunnen uitgaan van gelijkmatig doorge'indexeerde 
contracthuren en exploitatiekosten, waartegen een gecorrigeerde prognose moet word! uitgezet, die is gebaseerd 
op een huurherzieningshuurwaarde en een afwijkend kostenpatroon. Het verschil tussen de beide prognoses 
word! gedefinieerd als de projectgebonden onzekerheid en gekwantificeerd met [3cashflow. Zelfs bij een 100%-score, 
waarbij wordt verondersteld dat de theoretisch prognose exact wordt gerealiseerd, vloeit er nog een mate van 
objectgebonden onzekerheid uit de berekening van [3castiflow, die bij benadering 0,9 bedraagt. 

De specifieke onzekerheid [3cashflow, herleid uit de toekomstige cashflows, word! vervolgens vertaald naar 
onzekerheid in de parameter rendement. Deze specifieke onzekerheid wordt gehanteerd om projectconforme 
ingoing- en outgoing-cap rates te verkrijgen door de marktrisicopremie van het netto aanvangsrendement te 
corrigeren. De marktrisicopremie kan worden verkregen door het netto aanvangsrendement te verminderen met 
het risicovrije rendement op de staatsleningen. In tegenstelling tot het Capital Asset Pricing Model wordt bij deze 
benadering de marktrisicopremie gedeeld door !3cashflow. In formulevorm ziet de cap rate er als volgt uit: 

)lo Cap rate = [NARn - R1] I [3cashflow 

De [3cashflow in relatie tot de ingoing-cap rate weerspiegelt de onzekerheid gedurende de eigen exploitatie. De in de 
outgoing-cap rate te verdisconteren [3cashflow is daarentegen een afspiegeling van de mate van onzekerheid in 
aansluitende exploitatieperiode van de nieuwe eigenares. In dit verband houden de te hanteren cap rates terdege 
rekening met de lange termijn onzekerheid van de betreffende vastgoedbelegging, die voortkomt uit de 
toekomstige kasstromen van het project. Op deze wijze kunnen projectconforme ingoing- en outgoing-cap rate 
worden afgeleid uit de toekomstige cashflows. 
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Uiteindelijk moet het vastgoed worden gewaardeerd door de theoretisch verwachte cashflows uit te zetten over de 
beschouwde periode en de netto contant te maken tegen de projectconforme ingoing-cap rate, waarbij de 
eindwaarde aan het einde van de exploitatie eveneens wordt bepaald met een projectconforme outgoing-cap rate. 
De geschetste methodiek voorziet in een eenduidige en consistente benadering om het objectgebonden risico te 
verdisconteren in de Discounted Cashflow-waardering van vastgoedbeleggingen, waarmee zekerheid in de 
cashflowkwaliteit tot uitdrukking kan worden gebracht in twee zeer substantiele parameters van de Discounted 
Cashflow-methode, namelijk de ingoing- en outgoing-cap rate. 

De recente praktijk heeft geleerd dat deze objectspecifieke onzekerheid wordt gekwantificeerd met de 'natte 
vinger' en de waarde een afspiegeling is van een behoorlijke dosis subjectiviteit, hetgeen tevens met de titel van 
het onderzoek wordt ge'impliceerd. In tegenstelling tot het begrip 'prijs' wordt de waarde van vastgoedbeleggingen 
representatief geacht voor het lange termijn ondememen van professionele vastgoedbeleggingsinstellingen, 
waarbij een heldere toekomstvisie noodzakelijk is. Uiteraard gaat het benaderen van de toekomst gepaard met 
een moeilijk in te schatten mate van projectspecifieke onzekerheid, die eveneens moet worden verdisconteerd in 
de waardering. In deze context dient het onderzoeksresultaat te worden geplaatst, waarmee een bijdrage is 
geleverd aan de vergroting van eenduidigheid en consistentie in DCF-waarderingen ten gunste van transparantie 
binnen de vastgoedsector. 

8.2 Aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft bijgedragen tot het inzicht in de uitwerking van projectspecifieke factoren op de waardering, 
waarbij tevens is voorzien in een geheel nieuwe bijdrage door middel van de verdiscontering van projectspecifieke 
onzekerheid met rbshflow in de Discounted Cashflow(DCF)-methode. 

Deze paragraaf legt zich toe op het uiteenzetten van verschillende aanbevelingen, die in eerste instantie worden 
toegespitst op de beheeractiviteiten van de WPM Groep en in tweede instantie op het meten en analyseren van 
performance in het algemeen. 

8.2.1 Aanbevelingen voor de WPM Groep 

De WPM Groep beoogt voor professionele beleggingsinstellingen een volwaardige partner met meerwaarde te 
zijn. Een meerwaarde die door beleggers simpelweg wordt herleid uit geleverde prestaties in termen van 
rendement en risico. In de hedendaagse performance-cultuur binnen de vastgoedsector zal de WPM Groep 
moeten aantonen dat zij inhoud weet te geven aan de term 'performanceoptimalisatie'. Binnen dit 
onderzoekskader is reeds verscheidene malen gesproken over optimalisatie van de waarde en uiteindelijk het 
rendement, hetgeen kan worden bewerkstelligd door: 

» Het verhogen van toekomstige netto cashflows door inkomstenmaximalisatie dan wel 
kostenbesparingen, en; 

» het verminderen van onzekerheid gekoppeld aan deze verwachte netto cashflows en deze te 
verdisconteren in de DCF-waardering middels de ingoing- en outgoing-cap rate. 

De varianten-analyse laat zien dat de cash-inflow de meest essentiele parameter is in de Discounted Cashflow
methode, waardoor men zich in het kader van het vergroten van de netto cashflow in eerste instantie zal richten 
op deze cashflow. Veel beleggers ervaren dat extra inspanningen niet direct de gewenste hogere 
huuropbrengsten opleveren als gevolg van de wettelijke restricties verbonden aan huurprijstoetsing en -
vaststelling van 1624-bedrijfsruimten. Men heeft hier te maken met een behoorlijke inertie, waarbij de kosten voor 
de baten uit gaan. Het inzicht in de expiratiebalans is dan ook zeer cruciaal ten aanzien van het maximaliseren 
van de cash-inflow. 

Het beheersen van de uitgavenposten in de exploitatie mag voor veel beleggers wellicht als 'muziek in de oren 
klinken' in de vorm van een gunstiger exploitatieresultaat, maar beseft moet worden dat kosten eveneens 
noodzakelijk zijn om de zekerheid van de toekomstige netto cashflow te kunnen blijven garanderen. Daamaast 
dient men de verschillende kosten te spreiden over de exploitatie ten behoeve van een evenwichtig 
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At cashflowpatroon, hetgeen ten goede komt aan de verwachte 'zekerheid' van de toekomstige cashflows. In 

tegenstelling tot de gunstige uitwerking op het direct rendement leiden kostenbesparingen tot een marginale 
toename in de waarde-ontwikkeling, gezien de uitkomsten uit de varianten-analyse. 
In verband met waardeoptimalisatie moet de WPM Groep moet duidelijk maken dat kostenbesparingen belangrijk 
zijn voor het direct rendement op planmatige winkelcentra, maar voor het indirecte rendement van totaal 
ondergeschikt belang zijn. lndien men het indirecte rendement wil optimaliseren dient men aan opdrachtgevers 
duidelijk te maken dat ge'investeerd dient te worden in het verhogen van de inkomende cashflow dan wel op het 
huidige hoge niveau te behouden, hetgeen inhoudt dat voortdurend een optimale set van faciliteiten voor de 
detaillist moet worden geleverd. 

Daamaast zijn vastgoedmanagementorganisaties, zeals de WPM Groep, meer geneigd zich te wagen op het vlak 
van risicodragend beheer, waarmee zij zich feitelijk bekommeren over de zekerheid van de cashflowkwaliteit ten 
gunste van de eigen managementfee. Bij risicodragend beheer wordt het beloningssysteem van een beheerder 
gekoppeld aan het behaalde resultaat ten opzichte van de vooraf vastgestelde targets. De verschijningsvormen 
van risicodragend beheer in de huidige praktijk zijn bijvoorbeeld: 

~ Financiele participatie; 
~ koppeling van de managementfee aan leegstand of te ontvangen huurpenningen; 
~ een bonusregeling voor het binnen de marges realiseren van onderhoudsbegrotingen. 

Door middel van de geschetste methodiek ter kwantificatie van projectgebonden onzekerheid heeft WPM een 
communicatiemiddel in handen, waarmee zij de directe koppeling van de exploitatie aan de waardering met de 
objectgebonden betafactor kan maken. Zodoende wordt het mogelijk het property management af te rekenen op 
de door het betreffende project geleverde performance in de vorm van indirect rendement. 
Dit kan met name interessant zijn voor managementorganisatie binnen de retailsector. In het verhouding met 
andere vastgoedcategorieen heeft winkelvastgoed te maken met meer gefixeerde cashflows doordat er geen 
mogelijkheden zijn om contracthuren direct op te pakken, hetgeen per definitie een zaak van de lange adem is. 
Pro-actief management is misschien niet altijd direct lonend in de vorm van hogere netto cashflows, maar is 
derhalve wel een noodzakelijke voorwaarde om de zekerheid van het exploitatiepatroon te kunnen waarborgen. 
Een beschouwing van risicodragend en pro-actief management in relatie tot waarde(-ontwikkeling) van planmatige 
winkelcentra is wellicht zeer interessant voor de WPM Groep, omdat dergelijke risicodragende participaties voor 
professionele beleggingsinstellingen veelal meerwaarde hebben op lange termijn. 

Deze meerwaarde zou men kunnen aantonen door bijvoorbeeld niet alleen te zeggen dat huurpenningen worden 
ge'ind, maar ook daadwerkelijk worden ge'incasseerd. Juist deze resultaten als de conversiegraad van de 
huurinkomsten, kunnen dan een sterk communicatiemiddel zijn naar professionele opdrachtgevers toe om zo de 
meerwaarde aan te tonen. Andere aspecten die gecommuniceerd kunnen worden zijn de bovengenoemde zaken 
als leegstandspercentages, het binnen de marges realiseren van onderhoudsbegrotingen. Alvorens daadwerkelijk 
over te gaan tot risicodragend management doet WPM er verstandig aan eerst een historisch track record op te 
bouwen, gebaseerd op ender meer de bovengenoemde aspecten ter evaluatie van de eigen organisatie, hetgeen 
kan worden gebruikt in de communicatie ten aanzien van risicodragend beheer door de schakeling te maken met 
performance in termen van waarde, rendement en risico, waar uiteindelijk alle opdrachtgevers gevoelig voor 
moeten zijn. 

8.2.2 Aanbevelingen voor performancemeting en -analyse 

De geschetste methodiek ter bepaling van de projectspecifieke risico op grond van toekomstige cashflows vormt 
een essentieel aspect van dit onderzoek. De theorievorming omtrent de zogenaamde projectspecifieke beta, als 
maatstaf voor toekomstige project-gebonden onzekerheid, zou in een vervolgonderzoek verder kunnen moeten 
worden getoetst door historisch datamateriaal te beschouwen. Zo kan [3cashflow worden herleid uit de toentertijd 
geprognosticeerde en gerealiseerde cashflows, waarmee de confrontatie word! gezocht tussen historische 
marktconforme NAR'en en de opgegeven ingoing-cap rates. Met een dergelijk onderzoek zou men de theorie 
toetsen aan de praktijk om te achterhalen in welke mate nu daadwerkelijk met 'de natte vinger' is gewerkt met 
betrekking tot de bepaling van de cap rates. Een dergelijk onderzoek zou een zeer wezenlijke bijdrage leveren 
aan de discussies omtrent smoothing en het verhogen van transparantie binnen de vastgoedsector. 
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Naast de discussie over smoothing van rendementsreeksen kan voorts de discussie omtrent intern dan wel extern 
taxeren nieuw leven worden ingeblazen op basis van de gekwantificeerde projectgebonden onzekerheid. Intern 
waarderen wordt beschouwd als een hulpmiddel om te komen tot goede besluit- en beleidsvorming binnen het 
vastgoedbeleggingstraject. Onderzoek naar de plaatsbepaling van 13cashflow binnen het traject van besluit- en 
beleidsvorming van de beleggingsinstelling moet dan ook worden bestempeld als zeer zinvol. Met een dergelijk 
onderzoek zou men acquisitie- en dispositiebeslissingen in verband kunnen brengen met de projectspecifieke 
onzekerheid. Zo kan men bijvoorbeeld op basis van een marktconforme NAR en de 13cashnow het verwachte 
rendement berekenen om op deze wijze te beschouwen of het betreffende project nog wel voldoet aan het 
minimaal vereiste rendement, IRRvereist. Uiteraard kan ook de tegengestelde richting worden doorlopen, waarbij op 
basis van het vereiste rendement en de 13cashflow het minimale netto aanvangsrendement kan worden herleid. 
Bestudeerd zou moeten worden in hoeverre deze betafactor een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de portfolio
analyse van beleggingsinstellingen ter verbetering van de transparantie binnen het vastgoedbeleggingstraject en 
de communicatie naar aandeelhouders. Het zal duidelijk zijn dat het resultaat van een dergelijk onderzoek van 
grote relevantie kan zijn voor de discussies omtrent het intern dan wel extern waarderen van vastgoed. 

Doordat het NAR wordt gecorrigeerd voor vermeende onzekerheid van het specifieke project in de toekomst om 
als cap rate le kunnen worden gebruikt, zal de marktwaarde berekend op basis van het NAR altijd afwijken van de 
waarde die wordt berekend op grond van de Discounted Cashflow-methode. lndien wordt gewaardeerd met de 
DCF-methode voldoet in feite de term marktwaarde niet langer, aangezien wordt uitgegaan van een waarde op 
grond van een langere termijn visie in tegenstelling tot een momentopname van de markt. Gevoelsmatig heeft 
men te maken met een discrepantie, die zeer zeker nader onderzoek verdient door de uitkomsten van de 
aangepaste DCF-methode uit te zetten tegen de uitkomsten van de BAR/NAR-methode. 

Als gevolg van het 'scenario-denken', dat !evens ten grondslag ligt aan de vaststelling van de projectspecifieke 
13cashnow zal forecasting een steeds prominentere plaats in nemen binnen de taxatiepraktijk. Prognoses en 
verwachtingen omtrent toekomstige cashflows worden in verband met het meten van prestaties en kwantificeren 
van risico veel belangrijker, zoals op basis van de geschetste berekeningswijze voor de projectspecifieke beta 
duidelijk wordt. Het verdient aanbeveling om waardering gebaseerd op de Discounted Cashflow-methode 
nadrukkelijker in verband le brengen met het forecasting binnen de vastgoedsector, waartoe reeds een aanzet is 
gegeven in het onderzoek 'Regionale Forecasting' van Aben. [Aben 2001 ] 
In dit kader van performance-analyse kunnen benchmarking en de ROZ/IPD-Vastgoedindex in een adem worden 
genoemd. Middels het benchmarking worden de gerealiseerde prestaties van een vastgoedfonds beoordeeld ten 
opzichte van de gerealiseerde prestaties van de markt. In een recente nieuwsbrief van de Raad voor Onroerende 
Zaken wordt de roep om naast rendement ook het risico te benchmarken steeds groter. Beseffend dat met dit 
onderzoek alleen het projectgebonden risico c.q. de onzekerheid wordt gekwantificeerd, zou dit onderzoek wellicht 
kunnen bijdragen tot een eerste aanzet om het objectgebonden risico van verschillende vastgoedbeleggingen met 
elkaar te vergelijken ten behoeve van fondsanalyses. 
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I Waardeoptimalisatie qestoeld op projectconforme ingoing- en outgoing-cap rates 
[~Ul?------~==~~~=~~-=-==-=--===-

M 
/ (l[P Begrippen en definities 

Benchmark 
De algemeen door de markt geaccepteerde referentiewaarde voor de corresponderende te leveren 
prestatie(s), waarbij deze referentiewaarde is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de 
geregistreerde prestaties in deze bij vergelijkbare objecten uit de soortgelijke beleggingscategorie en 
onder min of meer vergelijkbare marktomstandig-heden. Kenmerkend voor een benchmark is wel de 
algemene acceptatie binnen het vakgebied. Binnen de vastgoedsector in Nederland verdient de 
ROZ/IPD-Vastgoedindex deze status. 

Cashflow 
De omvang van de totale, dan wel geprognosticeerde geldstroom in de beschouwde periode, als saldo 
van bruto huurinkomsten, verminderd met de totale lasten en (eventueel) vervolgens respectievelijk 
verminderd, dan wel vermeerderd met de bij- en/ of des-investering, ontvangen subsidies en bijdragen. 

);> Bruto huuropbrengst 
Dit is het totaal aan de huurder in rekening gebrachte huren. Deze bruto huur is veelal zonder 
servicekosten, al is dit niet altijd het geval, waardoor de bruto huuropbrengsten niet geheel vergelijkbaar 
zijn. 

);> Exploitatiekosten 

Index 

Dit zijn de direct met de exploitatie van het vastgoed samenhangende kosten, zoals de kosten voor het 
onderhoud, Onroerende Zaak-Belasting (OZB), verzekeringspremies, waterschapslasten, beheer en 
managementkosten, derving servicekosten courtagekosten. 

Een gestandaardiseerde grootheid op basis van gemeenschappelijke afspraken ten aanzien van 
uniforme waarderingsmethodieken, gegevensverwerking, te hanteren definities en segmentaties en toe 
te passen controleregels, waarmee het gedrag van een bepaalde hoeveelheid gegevens wordt 
samengevat. Vastgoedindexen worden veelal samengesteld op basis van het behaalde rendement op 
een portefeuille (TRR, IRR) behaald rendement op de beurs (koers of dividend) of een combinatie 
ervan. 

Market evidence 
De beschikbaarheid van relevante vergelijkende informatie uit de markt voor taxateurs bij de 
waardebepaling van het betreffende vastgoedobject op basis van afgesloten transacties. 

Portefeuille 
Een verzameling van vastgoedobjecten, welke aan een eigenaar toebehoren, dan wel toevertrouwd zijn 
aan een partij. 

Rendement 
Het geheel van baten, of inkomsten over de beschouwde periode in verhouding tot het daarvoor 
ge'investeerde kapitaal. Een probleem binnen de vastgoedwereld is dat er verschillende 
rendementsbegrippen worden gebruikt op verschillende managementniveaus. Om dit inzichtelijk te 
maken is het noodzakelijk dat er onderscheid gemaakt wordt tussen twee soorten 
rendementkengetallen: 
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Rendementskengetallen t.b.v. performance-meting: 
~ Total Rate of Return (TRR) 

Total Rate of Return geeft het gedurende de beschouwde periode uit de exploitatie van het 
vastgoedobject, dan wel -portefeuille, behaalde beleggingsresultaat op het ge'investeerde vemiogen 
aan, als sommering van het indirecte en directe rendement. 

~ Direct rendement 
Het rendement gedurende de beschouwde periode op basis van de feitelijke opbrengsten uit 
de exploitatie van een vastgoedobject, dan wel -portefeuille, gedurende de beschouwde 
periode, uitgedrukt als percentage van de aangehouden marktwaarde primo de beschouwde 
periode, vemieerderd met het gemiddelde van de waarde van het (eventueel) gedurende die 
periode aanvullend ge'investeerde en/of gedesinvesteerde vemiogen. 

~ Indirect rendement 
Het rendement op de aangenomen, dan wel op taxatie(s) gebaseerde marktwaarde
ontwikkeling van het (ge'investeerde kapitaal in een) vastgoedobject dan wel -portefeuille, 
gedurende de beschouwde periode, uitgedrukt als percentage van de aangehouden 
marktwaarde primo de beschouwde periode, vemieerderd met het gemiddelde van de waarde 
van het (eventueel) gedurende die periode aanvullend ge'investeerde en/of gedesinvesteerde 
vemiogen. 

~ Internal Rate of Return (IRR) 
Internal Rate of Return is het gedurende de beschouwde periode uit de exploitatie van het object 
behaalde, dan wel - afhankelijk van de context - geprognosticeerd te behalen beleggingsresultaat op 
het ge'investeerde vemiogen, uitgedrukt in het percentage van de inteme rentevoet, rekening houdend 
met een op basis van taxatie bepaalde of aan de hand van de geraamde cashflow berekende 
restwaarde bij beeindiging van deze beschouwde periode van het object. 

Rendementskengetallen t.b. v. marktwaarde-bepaling: 
~ Bruto aanvangsrendement (BAR) 

Het gedurende het eerste volledig jaar van exploitatie behaalde, dan wel - afhankelijk van de context -
geprognosticeerde te behalen beleggingsresultaat op een vastgoedinvestering, uitgedrukt als 
percentage van de gerealiseerde, respectievelijk geraamde bruto huuropbrengst uit exploitatie, op basis 
van de feitelijke verhuursituatie, ten opzichte van de (aangenomen) verwervingskosten. 

~ Netto aanvangsrendement (NAR) 
NAR is het op het moment van verwerving geraamde te behalen beleggingsresultaat gedurende het 
eerste volledig jaar van exploitatie op een vastgoedinvestering, uitgedrukt als een percentage van de 
bruto huuropbrengst bij volledige verhuur confomi markthuumiveau en nomiatief geraamde 
exploitatielasten ten opzichte van de gegeven verwervingskosten, inclusief aankoopkosten. 

~ Cap rate 
Het begrip waamiee het percentage wordt aangeduid dat met het vereiste netto aanvangsrendement 
(NAR) voor de koper van het betreffende vastgoedobject correspondeert, waamiee - gerelateerd aan de 
netto opbrengst uit exploitatie in het aansluitende volledig jaar van exploitatie - een indicatie word! 
verkregen van de vrij-op-naam verkoopwaarde van dat object, in de gegeven verhuurde staat, in een 
aangenomen willige markt en niet gecorrigeerd voor eventuele achterstallig onderhoud, waarbij de 
hoogte van deze netto opbrengst bepaald wordt door de geraamde bruto huuropbrengst in dat jaar te 
corrigeren met een bedrag ter grootte van de aangenomen gemiddelde totale lasten voor de komende 
jaren bij marktconfomi voortgezette exploitatie. 
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Risi co 

Het rendement/ risico-profiel is de subjectieve relatie tussen het ingeschatte risico bij exploitatie van het 
object gedurende de beschouwde exploitatieperiode ten opzichte van het aangenomen referentieniveau 
voor het exploitatierisico van gangbare objecten in de betreffende categorie vastgoedbeleggingen, 
waarbij in geval van een verondersteld hoger, dan wel lager risico een risico-opslag, of een -reductie 
percentage gehanteerd wordt op de met het betreffende referentieniveau corresponderende minimale 
rendementseis, met een zodanig gekozen correctiefactor, dat de gestelde minimale rendementseis 
redelijkerwijs gehaald geacht kan worden in een worst-case-scenario-situatie. 

Het gevaar dat gelopen word!, dan wel - afhankelijk van de context - de grote kans daarop, dat het 
optreden ervan een onzekere (positief en negatief) invloed heeft op het directe en indirecte rendement 
van de betreffende ondememing, portefeuille of vastgoedobject. Het geheel van verschillende 
objectspecifieke of marktsystematische risico's word! respectievelijk objectgebonden of marktgebonden 
onzekerheid genoemd. 

ROZ/IPD-Vastgoedindex 
De per 1 januari 1995 ender auspicien van de ROZ (Raad voor Onroerende Zaken), door de Britse 
ondememingen IPD/WM-company op te stellen index voor de ontwikkeling in de vastgoedmarkt op 
grond van de beleggingsresultaten van de betrokken deelnemers. 

Scenario 
Een begrip waarmee een denkbare situatie word! aangeduid met betrekking tot het onderhavig 
onderwerp, waarbij mogelijke ontwikkelingen van daarbij relevante factoren afzonderlijk, dan wel in 
interactief, in beschouwing worden genomen op basis van expliciete veronderstellingen met betrekking 
tot het effect daarop van deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

Time-value-of-money: 
Met dit begrip word! uitgedrukt dat een bepaald bedrag op het huidige tijdstip meer waard is dan 
datzelfde nominale bedrag in de toekomst, er kan immers vandaag worden ge'lnvesteerd, waardoor er 
onmiddellijk rendement word! gegenereerd. 

Planmatig winkelcentrum 
Een planmatig winkelcentrum is een planmatig gerealiseerde winkelconcentratie, bestaande uit een 
solitaire groep van winkels en andere commerciele instellingen, die een architectonisch en functioneel 
samenhangend geheel vormen, waarbij de verschillende winkelunits doorgaans door een 
eigenaar/belegger aan zelfstandige ondememers worden verhuurd. Alie acties die het winkelcentrum als 
geheel betreffen, worden ender gemeenschappelijke, centrale leiding ondemomen. De grootte van het 
centrum en de orientatie zijn over het algemeen bepaald door de karakteristieken van het omliggende 
gebied. 

Vastgoed 
Vastgoed is de grond en het daarop voor de lange(re) termijn gebouwde, inclusief de aard- en 
nagelvaste zaken en al die zaken, welke volgens algemene verkeersopvattingen onderdeel van die zaak 
uitmaken en bestemd zijn om het betreffende object duurzaam te dienen en niet verwijderd kunnen 
worden zonder dat het karakter en/of de functionaliteit van dat object daarmee wordt aangetast, 
alsmede de daarop rustende beperkt zakelijke rechten. 
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