
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Wie kent de waarde? : waardeoptimalisatie van planmatige winkelcentra gestoeld op een
projectconforme ingoing-en outgoing-cap rate in de Discounted Cashflow-waardering

de Kroon, Harry M.

Award date:
2002

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e9bc0bf1-5e5a-47a2-af68-1c883b078f29


• 

ARR 
2002 

·BWK 

3038 
JoJ!J 

"Wie kent de waarde?" 
Waardeoptimalisatie van planmatige winkelcentra gestoeld 

op een projectconforme ingoing- en outgoing-cap rate 
in de Discounted Cashflow-waardering 

2003 321,135 1.03E+11 7.78E+10 0.7543 8.32% 

2004 368,916 1 .36E+11 8 .55E+1 0 0 .6283 8.98% 

2005 404,0EO 1.63E+11 1 .24E+11 0 .7588 8.30% 

2006 422,554 1 .79E+11 1 .85E+11 1 .0364 7.41% 

2007 446,621 1 .99E+11 2 .45E+11 1 .2277 7.04% 

2008 447,533 2.00E+11 2 .16E+11 1.0808 7 .31% 

2009 467,137 2 .18E+11 1 .46E+1 1 0 .6712 8 .73% 

2010 

r· .. 
. ' - ... ~ .J , . , 'J~ ; __ 

., 

.. _,..-:iJl' 

. V.' i I 



"Wie kent de waarde?" 
Waardeoptimalisatie van planmatige winkelcentra gestoeld 

op een projectconforme ingoing- en outgoing-cap rate 
in de Discounted Cashflow-waardering 

Appendix A Toelichting en beschrijvingen 

Auteur: 
H.M. de Kroon {s450801) 

Afstudeercommissie: 
prof. ir. W.G. Keeris MRICS {voorzitter) 
ir. l.I. Janssen 
drs. J.P. ter Sluis 

Datum: 
November 2002 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Leerstoel Vastgoedbeheer 

J y {ç technische univers:teit eindho-ve_n ~ 

WPM Groep 
's Hertogenbosch 

I 
L :J 

At 
I 



• 

~------------------------~W~aa~~~e~op~tim~a~li~sa~tie~q~es~to~e~ld~o~p~pro~je~c~tc~on~fo~rm~e~in~qo~in~q~-e~n~o~ut~qo~in~q-~ca~p~m~tes 
A1 

I 
A. 1 Beleggingsfilosofie binnen de vastgoedsector 

A.1.1 
A.1.1.1 
A.1. 1.2 
A. 1.2 
A.1.2.1 
A.1.2.2 
A.1.3 
A.1 .3.1 
A.1 .3.2 
A.1.3.3 
A.1.4 

Beleggen in vastgoed ... ............. .. ................... .... .... .... ... ..... ... ............ ....... ... ... .. .... 4 
Karakteristieken van vastgoedbeleggingen ......... ....... ....... ....... .. ..... .. ... ... ......... .. .. . 6 
Marktefficiëntie van de vastgoedmarkt... ... ................... ... .... .. ... .. .. .... .... .... ........ ..... 7 
Kenschets van beleggingsinstellingen .. ... .. ...................... ... ... ... ...... ...... .... ......... ... 8 
Organisatiestructuur: de vastgoedbeheerpiramide ........ .... ... .. ..... ...... ...... ........ .... .. 9 
In- en outsourcing ..... ....... ........... ... .... ... ..... ... .. .... ... ........ .. .... ....... ..... .... ... ........ ... 10 
Beleggingstheorieën .... ... .... .... .. ....... ..... ... ..... ....... ... ..... .... ... .. ... .... ...... ........ ..... .... 12 
Moderne Portefeuille Theorie (MPT) ......... ... ........ ... ............ .......... ..... ............... .. 12 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ... ..... ...... ... ... ... ..... .................. ... ............ .. ... 13 
Abitrage Pricing Theory (APT) ... ............. ........ ..... ......... ....................... .... .... .. ... .. 16 
Economie Value Added ............... ........ .. .. ..................... ... ... ........ .................... .... 17 

A.1.4.1 Het begrip EVATM· ··········· ············ ············ ······················ ······ ··· ··· ·· ······ ········ ····· ···· 17 
A.1.4.2 Weighted Average Cost of Capital. .. .. .. ........... .......... ... ...... ..... .... .... .................... 17 
A.1.5 Bèta als maatstaf voor systematische onzekerheid ................ ....... .. ... .. .... .... ....... 18 

A.2 Marktdynamiek bij beleggingen in winkelcentra 

A.2.1 De macro-economische context ... ..... .... .. ................................. .. ......... ..... ... ..... .. 20 
A.2.1.1 Rente ........... .. .... ..... ............... ..... ...... ... ... ........... ............. .. ..... ....... ..... ..... .. .... ..... 22 
A.2.1.2 Inflatie .... ........ ... .. .. ....... .... ...... ... ... ... .. ... ... ... .. ................... ...... ... ... ...................... . 22 
A.2.1.3 
A.2.1 .4 
A.2.2 
A.2.2.1 
A.2.2.2 
A.2.2.3 
A.2.3. 

Economische groei .. ....... .. ............. .. ... ..... ... .. .............................. ..... .......... .... .... . 24 
De performance van vastgoed t.o.v. andere assets ............................. ............... 25 
Marktwerking binnen de vastgoedmarkt ... ... .. ... .... .................. ............. ..... ........... 25 
De vastgoedcyclus ..... ....... ..... .......... ...... ....... .. .... ..... ..... .. ............ ...... .... ........ .. .. . 25 
De indicatoren in de winkelvastgoedmarkt .... ..... ....... ... ... ... ..... .. ....... ... .... ..... .. .. ... 28 
De dynamische detailhandel. .... .. ..... ..... ... .......... .. ...... ... .......... ... ...... .... ........ ..... .. 29 
DESTEP-factoren ......... ..... ...... ..... .... .. ... .. ... ...... .. ........ ......... .......... ... ..... ....... .... .. 30 

A.3 Planmatige winkelcentra nader beschouwd 

A.3.1 
A.3.1.1 
A.3.1.2 
A.3.2 
A.3.3 
A.3.4 
A.3.4.1 
A.3.4.2 
A.3.4.3 
A.3.4.4 
A.3.4.5 

Segmentatie van winkelcentra ........ ....... ........ .. .. .... ........ .... ....... .. ... ... ......... ....... .. 32 
De functionele hiërarchie ... ... ... ........ ........ ... ... .. ... .. ................. ......... ... ... .... .. ........ 32 
Ideaaltypering van winkelcentra ... .. .. ..... ... .... .... .. .... ....... ........... ............ .. ....... .. .... 33 
Gehanteerde indelingen van waardebepalende eigenschappen .......... ...... ... .. ..... 35 
Toepasbaarheid en bruikbaarheid van geschetste indelingen ... .. ..... .. .. ..... .......... 37 
Overzicht waardebepalende factoren ingedeeld o.b.v. de vijf kwaliteiten .... ...... ... 38 
Omgevingskwaliteit .... .......... .... .. ..... ..... .. .. .... ... ...... .... ............. .... ...... .... .. .... ....... . 38 
Locatiekwaliteit. ...... ...... ..... ......... ............ .. ... .. ........................ .. .. ..... ... ........ ......... 40 
Functionele kwaliteit .... ..... .. ... .......... ........ .. .. ... ..... ... .............. .. ..... ....... .. ... ........... 42 
Fysieke kwaliteit .... .. ....... ........ ... .............. ......... .. ....... .................... ....... ....... .... ... 43 
Commerciële kwaliteit .. ............ ... ....... .... ... ... ... ..... ... ... .......... ......... ... ....... ...... .... . 45 

2 



I 

~--------------------------~W~aa~rd~e~op~tl~m~al~isa~t~ie~ge~s~too~l~d~opwp~ro~je~ct~co~n~fo~rm~e~in~g~oi~ng~-~en~o~ut~go~in~g~-c~ap~r~at~es 
~ur 
At A.4 

A.4.1 

Waarderen van vastgoed 

Taxeren of waarderen ...... ......... .... .................. ... ....... ..... ......... ............ .. .... ....... .. 47 
A.4.2 Intern versus extern taxeren ............................. ........ .......... .. .. .... ... ... .. ... .. ....... .... 49 
A.4.3 Smoothing ...... ........ ... .. ....... .. ................ ...... ...... .. ...... .. ... ........... .......... .... ... .. ..... .. 50 
A.4.5 Voor- en nadelen van de beschouwde waarderingstechnieken ... ... ...... ... ....... ..... 52 
A.4.6 Schaalniveaus verbonden aan de huurprijsvaststelling ....... .... ...... .................. .... 53 
A.4.6.1 Schaalniveau 1: vergelijking huurprijs met die van vergelijkbare winkelcentra ... .. 53 
A.4.6.2 Schaalniveau 2: sterkte/zwakte analyse van o.b.v. kwaliteiten ... .. ............... ... .. ... 55 
A.4.6.3 Schaalniveau 3: deelgebieden binnen een winkelcentrum ..... ..... ...... ........ ..... .. ... 56 
A.4.6.4 Schaalniveau 4: vaststelling huurprijs per unit... ... .... ........... ......... ... , ... ................ 57 
A.4.6.5 Schaalniveau 5: correctie naar branche .......... .... ..... .. ..... ........ ... ...... .... ....... ........ 58 
A.4. 7 Huurprijsvaststelling en -toetsing voor 1624-bedrijfsruimten .......... .. .... ..... ... .... .. . 58 
A.4.8 Specificatie van de kostensoorten in de exploitatie ....... .. ........... ... ..... .... ....... ...... 61 
A.4.8.1 Onderhoudskosten ...................... ..... .. ... .. .. .... ......... .......... ... ... ..... ... ....... ............. 61 
A.4.8.2 Promotiekosten ....... ... .. ....... .................... ............ .................. .. ... ... .... ............. .... 63 
A.4.8.3 Beheerkosten .... .......... ........ .................... ....... ..... ....... .. .. .................. ........ .. ... ..... 63 
A.4.8.4 Diverse exploitatiekosten ........... .... .......... .......... ............................. .. ... ... .... ..... ... 64 
A.4.8.5 Vaste lasten ......... ... ...... ... .. ... ... .. ............ .... ......... ....... ............ .......... .............. ... . 65 
A.4.9 Methodieken ter bepaling van de eindwaarde .. .... ... ......... ..... .. ... .. ... ............. .... ... 66 

3 



~--------------------------~W~aa~m~e~op~ti~m~al~isa~t~ie~qe~s~too~l~d~OPwP~ro~je~ct~co~n~fo~rm~e~in~q~oi~nq~-~en~o~ut~qo~in~q~-c~ap~r~at~es 
JM 

/ A.1 Beleggingsfilosofie binnen de vastgoedsector 

A.1.1 Beleggen in vastgoed 

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. 
[Keens 2000] 

De doelstelling van een belegger is het vermogen zo goed mogelijk te beheren voor de voorgenomen periode door 
het creëren van maximale inkomsten bij minimale uitgaven. Een bepaald bedrag wordt dus opgegeven in ruil voor 
onzekere opbrengsten in de toekomst. De mate van onzekerheid wordt het risico genoemd. 

Het managen van een beleggingsportefeuille geschiedt op basis van beschikbare informatie, bestaande uit 
historische gegevens, de actuele situatie en voorspellingen met betrekking tot de toekomst. De belegger heeft een 
viertal instrumenten ter beschikking om de onzekerheid binnen de beleggingsportefeuille in enige mate beheersbaar 
te maken en een meer verantwoord geachte beleggingsbeslissing te nemen, namelijk:[Van Driel1998] 

);> Reductie van de te lopen beleggingsrisico's; 
o Selectie van beleggingscategorieën (asset allocatie); 
o Spreiding van beleggingen en soorten risico's; 

);> optimale inschatting van toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen; 
);> timing van acquisitie en dispositie. 

Asset allocatie 
Het vaststellen van de vermogenssamenstelling van de portefeuille gebeurt overeenkomstig aan de doelstellingen 
van de belegger, asset allocation. ALM-studies dragen bij aan het afstemmen van de beleggingen op de toekomstige 
verplichtingen. De termijn van de verplichtingen bepaalt het karakter van de beleggingen op dit moment, gericht op 
die beleggingshorizon. Bij de portefeuillesamenstelling wordt doorgaans gestreefd naar een assetmix met een 
maximaal verwacht rendement bij een acceptabel risicogrenswaarde. 

De volgende gangbare beleggingscategorieën kunnen worden onderscheiden en bepalen feitelijk het te nemen 
beleggingstraject: 

);> Vastrentende waarden - obligaties, hypotheken, leningen; 
);> Aandelen - en opties, futures, derivaten 
);> Vastgoed - direct en indirect 
);> Cashmanagement - liquide middelen 

Spreiding van beleggingen 
Tussen het verwachte rendement, op basis van de eis daarvan, en het aangenomen risico bestaat een duidelijk 
verband. Een hoger risico moet gecompenseerd worden door een hoger rendement. Doorgaans zijn institutionele 
beleggers risicomijdend. De Moderne Portefeuille Theorie laat zien dat risico's kunnen worden gereduceerd door 
middel van diversificatie. Diversificatie houdt in dat het belegd vermogen kwalitatief en kwantitatief over verschillende 
objecten wordt gealloceerd. Achterliggende gedachte is dat een verdeling van de middelen over meerdere (in plaats 
van één of weinig) beleggingsobjecten, risico-reducerend werkt wanneer de beleggingsobjecten geen onderlinge 
samenhang (correlatie) of zelfs tegengesteld reageren. 

De beleggingscategorieën reageren verschillend op economische ontwikkelingen, rente, inflatie en dergelijke. Door 
de beleggingsportefeuille dusdanig te construeren dat de verschillende assets geen samenhang vertonen of zelfs 
tegengesteld reageren op ontwikkelingen, kan de gewenste mate van risicoreductie verkregen worden, afhankelijk 
van de risico acceptatie en/ of na te streven rendementsdoelstelling. De maat van de onderlinge samenhang is de 
correlatie. Rendement, risico en correlatie met andere beleggingen bepalen het diversificatiepotentieel van een 
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beleggingsportefeuille. Het gaat hierbij om de bijdrage aan zowel het gewenste rendement van de totale portefeuille 
als aan de stabiliteit van dat rendement. 

Een belangrijk element binnen deze theorie (MPT) is de volledige gediversifieerde marktportefeuille. Dit is een 
onbeheerde portefeuille waarin alle objecten op een zodanige manier zijn opgenomen dat het een getrouwe 
afspiegeling geeft van de algehele markt. Volledige diversificatie houdt in dat het unieke risico (niet-systematisch) van 
de individuele belegging weggediversifieerd is. Het enige risico dat nog resteert in de portefeuille is het zogenaamde 
marktrisico dat voortkomt uit het systematische risico en wordt veroorzaakt door macro-economische variabelen. 
Grafisch moet men zich dit als volgt voorstellen: 

Pcr~folio 
Star<~a!-~1 
Dev~dth,n 

·~ l_uniqu;;;;-___ . ______ _ 
i Market risk 

t r-.~~.:mt~e: 

üf SüCUfiÎJC!S 

Figuur 1.1 : Invloed van aantal beleggingsobjecten op de standaarddeviatie 

Efficiënte diversificatie leidt dus tot een risico-reductie naar het niveau van het systematische marktrisico. Middels de 
Moderne Portefeuille Theorie kan de belegger zijn gewenste portefeuillesamenstelling bepalen, waarbij diversificatie 
zorgt voor een maximaal rendement bij een geaccepteerde risicogrenswaarde, dan wel een zo minimaal mogelijk 
risico bij een gewenst rendementsniveau. 

Inschatting van de toekomstige cashflows 
De toekomstige kasstromen worden bepaald door de inkomsten, uitgaven en toekomstige restwaarde. Het totaal 
rendement wordt bepaald door het directe rendement en het indirecte rendement. Het directe rendement zijn de 
netto-opbrengsten uit dividenden, rente of huur, terwijl het indirecte rendement de waarde-ontwikkeling van de 
belegging uitdrukt. Met name het inzicht in de toekomstige kasstromen en de waarde-ontwikkeling bepaalt de 
toegevoegde waarde van de managementorganisatie van de belegger, ongeacht de beleggingscategorie. 

Timing op basis van visie 
Investeringsbeslissingen zijn net als de inschatting van de toekomstige cashflows afhankelijk van deskundigheid en 
visie. Deskundigheid wordt bepaald door kennis en toepassings-vaardigheid van de moderne portefeuilletheorieën en 
kennis van de betreffende markten en de onderlinge samenhang. 

De beste portefeuille op de lange termijn is niet altijd de beste op de wat korte termijn. Voor de ideale 
portefeuillesamenstelling is het zeer belangrijk om te weten of beleggingen onder of boven het gemiddelde renderen 
en op welk moment het belang in dit soort beleggingen dient te worden uitgebreid, dan wel verkleind. De aan- en 
verkoop, binnen het beschouwde jaar, hebben vooral invloed op het indirecte rendement oftewel de waarde
ontwikkeling van de portefeuille. Timing van aan- en verkoop en een actief portefeuillebeheer beperken zich niet 
alleen tot individuele beleggingen, maar spelen ook op het niveau van beleggingscategorieën en landen. 

Binnen de verschillende organisatieniveaus van beleggingsinstelling worden deze instrumenten veelvuldig toegepast 
om de te lopen beleggingsrisico's zo goed mogelijk in beeld te brengen en te beheersen . 
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A.1.1.1 Karakteristieken van vastgoedbeleggingen 

Zoals gezegd heeft de beleggingsasset vastgoed een heterogeen karakter. Dit heterogene karakter wordt in grote 
mate bepaald door de specifieke eigenschappen van vastgoed, daarom dient er rekening te worden gehouden met 
een aantal specifieke kenmerken bij het directe beleggen in vastgoed. De volgende specifieke eigenschappen 
kunnen worden onderscheiden op basis van Nanlohy [Nanlohy 1993] en Van Gooi [Van Gooi c.s. 2001]: 

Vastgoedobject 
~ Elk vastgoedobject is in vele opzichten uniek, met name door zijn locatie, maar ook door het 

bouwtechnische aspect, huurders en contracten. 
~ Vastgoed is per definitie immobiel waardoor lokale marktomstandigheden qua aanbod niet op korte termijn 

veranderen. 
~ Vastgoed is een vermogensobject en productiemiddel. 
~ Over het algemeen heeft één rechtspersoon het eigendom van een vastgoedobject 
~ De levensduur van grond is oneindig en van gebouwen zeer lang. 
~ De transactiekosten van vastgoed zijn hoog. 
~ Vastgoedobjecten hebben een lange productietijd 
~ Aanbod reageert vertraagd op veranderingen van de vraag, dat komt door de lange productietijd en door 

het feit dat vanwege de kosten (perspectief op opbrengsten) er niet snel wordt gesloopt. 

Vastgoedmarkt 
~ De vastgoedmarkt kent vele gezichten (polymorf), waardoor lokale deskundigheid per deelmarkt vereist is. 
~ De marktcycli t.a.v. vraag en aanbod van vastgoed hebben een lange looptijd. 
~ De groei van de exploitatieopbrengsten uit een vastgoedportefeuille zal afhankelijk van het huursysteem in 

het betreffende land, rechtevenredig kunnen variëren met de hoogte van het inflatiepeiL 
~ Een belegger in vastgoed opereert niet alleen op de vermogensmarkt, zoals het geval is met aandelen en 

obligaties, maar ook op de verhuurmarkt, bouwmarkten en allerlei andere markten die een rol spelen bij de 
vastgoedexploitatie. Beleggen in vastgoed heeft dus een sterk ondememingskarakter. 

~ Vastgoed kent een grote mate van overheidsregelgeving. 
~ Vastgoedmarkten worden gekenmerkt door onvolledige informatie en marktimperfecties, hetgeen wordt 

veroorzaakt door het ontbreken van doorlopende prijsvorming en het beperkte aantal transacties per 
deelmarkt, die meestal onderhands worden afgesloten. 

Overig 
~ Actief vastgoedbeheer kan ertoe leiden dat het directe rendement aanzienlijk stijgt. 
~ Vastgoedbeleggingen zijn relatief illiquide beleggingen, de transacties komen in een aanzienlijk tijdsbestek 

tot stand. 

Een vaak genoemd kenmerk van vastgoedbeleggingen is dat vastgoed wordt gezien als lange termijn belegging. 
Door de hoge transactiekosten die gepaard gaan met beleggen in vastgoed, wordt gesteld dat men vastgoed lang in 
de portefeuille moet houden om deze kosten goed te maken en het vereiste rendement te scoren. Echter men moet 
zich wel bewust zijn van het feit dat de termijn naast de kosten en het vereiste rendement enerzijds wordt bepaald 
door de doelstelling van de belegger en anderzijds door de gehele marktsituatie. Om per definitie te stellen dat 
vastgoed een lange termijn belegging is, is dan ook niet correct. 

Naast de bovenstaande kenmerkende karakteristieken bestaat er nog een belangrijke eigenschap voor 
vastgoedbeleggingen, namelijk de zogenaamde vastgoedcyclus. De vastgoedcycli zijn het gevolg van een complex 
geheel van op de markt inwerkende krachten. Door de, in de tijd gezien, ingrijpende en dynamische invloed van deze 
cycli op het rendement en het beleggingsrisico, worden zij beschouwd als de belangrijkste determinant voor het 
slagen dan wel mislukken van een investering. [Pyhrr 1999] 1n de appendix A.2 wordt ingegaan op de werking van 
deze cycli en de relatie met de algemene economische cycli en haar determinanten. De mate van invloed van deze 
vastgoedcycli is per type vastgoed verschillend. 
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A.1.1.2 Marktefficiëntie van de vastgoedmarkt 

Op iedere markt doen zich kansen voor, die kunnen worden benut door er actief op in te spelen. Op markten waar 
informatie zich snel verspreidt, blijven deze kansen maar kort bestaan. Vastgoedmarkten worden echter, meer dan 
effectenmarkten, gekenmerkt door onvolledige informatie en marktimperfecties. Op inefficiënte markten, zoals de 
vastgoedmarkt wordt getypeerd, is het mogelijk gedurende langere tijd een kennis- en informatievoorsprong op te 
bouwen en zogenaamde 'buitengewone' rendementen te real iseren. Daarmee worden rendementen bedoeld die 
hoger zijn dan op grond van het risico mag worden aangenomen. Dit betekent dat specifieke kennis, bekwaam 
management en pro-actief reageren op vastgoedmarkten, relatief goed worden beloond. 

Een efficiënte markt moet voldoen aan de volgende condities: [Verblakt 2000] 
~ Alle informatie is voor iedereen beschikbaar tegen zeer lage kosten; 
~ alle relevante informatie is in de prijzen van de assets verwerkt; 
~ de prijzen van assets vormen een afspiegeling van hun werkelijke waarde; 
~ geen transactiekosten; 
~ homogene beleggingen; 

De vastgoedmarkt wordt veelal getypeerd als niet-transparant en niet-efficiënt, waardoor in de ogen van veel 
beleggers de vastgoedbeleggingsmarkt verschillende nadelen kent ten opzichte van de efficiëntere effectenmarkten: 
lVan Gooi c s 2001] 

~ Vastgoed is een zeer kennis- en managementintensieve beleggingsvorm, die een veel groter acquisitie- en 
beheerapparaat vereist dan een even grote portefeuille van aandelen of obligaties. Alleen bij een grote 
onroerendgoedportefeuille wordt een schaalomvang bereikt die de kosten van dit apparaat 
bedrijfseconomisch verantwoord maakt. 

~ Door de hoge eenheidsprijzen kunnen kleine beleggers nauwelijks direct in vastgoed beleggen, maar alleen 
indirect door te beleggen in aandelen van vastgoed-beleggingsinstellingen. 

~ Door de hoge eenheidsprijzen kan spreiding pas verantwoord worden gerealiseerd bij portefeuilles met een 
omvang van ten minste enige honderden miljoenen euro's. Daarnaast bestaan er problemen bij het 
optimaliseren van de spreiding. Voor aandelen en obligaties bedraagt de kleinste eenheid enkele tientjes, 
terwijl de kleinste eenheid in commercieel onroerend goed al gauw enkele miljoenen euro's bedraagt. Als 
gevolg van de ondeelbaarheid van vastgoedbeleggingen wordt de spreiding sterk bemoeilijkt. 

~ Transactiekosten van vastgoed zijn relatief zeer hoog. 
~ Vastgoed is illiquide in vergelijking met aandelen en obligaties. Daarnaast is de mate van liquiditeit sterk 

afhankelijk van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten. Zo is de liquiditeit in de neergaande fase van de 
vastgoedcyclus zeer gering. 

~ Portefeuilles met vastgoed zijn weinig flexibel op de korte termijn. Timing is niet eenvoudig vanwege 
beperkte handelingssnelheid bij transacties en vanwege de onvolledige informatie en marktimperfecties 
('hidden information'). Daardoor worden omslagen in de markt pas na enige maanden zichtbaar. Toch 
moeten de mogelijkheden voor actief portefeuillebeheer bij vastgoed niet worden onderschat. De 
vastgoedcyclus biedt voor het zogenaamde anticyclisch beleggen misschien wel betere aanknopingspunten 
dan de veellastiger in kaart te brengen patronen op aandelenmarkten. 

~ De resultaten van het beleggen zijn gevoelig voor het overheidsbeleid op verschillende niveaus. 
~ De performance-meting, -analyse en benchmarking van vastgoed zijn moeilijk. Het berekenen van de 

resultaten houdt ook in het meten van de waardeontwikkeling van de objecten in de portefeuille. Die waarde 
kan op vele manieren worden geschat met gebruikmaking van verschillende methoden en technieken en 
een veelvoud aan onderling verschillende definities en begrippen. 
Zeker na de komst van de verschillende vastgoedindices, zoals de ROZ/IPD-Vastgoedindex zijn methoden 
en technieken, alsmede definities en begrippen voor taxaties gestroomlijnd en eenduidig voorgeschreven. 
Dat heeft de kwaliteit, eenduidigheid en onderlinge vergelijkbaarheid van taxaties enorm vooruit geholpen. 
De performance analyse (de periodieke toetsing van een object, groep objecten of deelportefeuille en de 
bijdrage aan het verlagen van het portefeuillerisico) wordt bemoeilijkt door 'smoothing'. 
Tenslotte vraagt benchmarking bij vastgoed om een gezamenlijke inspanning van beleggers. Alleen door 
de private informatie van beleggers te uniformeren en te bundelen, kunnen op basis van de benchmark de 
resultaten worden berekend. 
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JM Marktefficiëntie is één van de meest fundamentele gedachten binnen de economie. In efficiënte markten 
weerspiegelen prijzen alle voorhanden zijnde informatie zodat het nagenoeg onmogelijk is om abnormale 
rendementen te realiseren. Alhoewel in het algemeen is men er van overtuigd dat vastgoedmarkten inefficiënt zijn, 
echter men kan zich daarbij afvragen of het nog steeds mogelijk is om als vastgoedbeleggingsinstelling constant 
abnormale rendementen te realiseren over vele achtereenvolgende perioden. Recent onderzoek heeft uitgewezen 
dat dit steeds minder vaak het geval is, waardoor er dus toch enige mate van efficiëntie mag worden toegeschreven 
aan de vastgoedmarkt. [Brown 1997] 

A.1.2 Kenschets van beleggingsinstellingen 

Bovenstaand is aangegeven dat de doelstelling van de belegger bepalend is ten aanzien van de samenstelling van 
de beleggingsportefeuille. De doelstelling wordt op haar beurt weer bepaald door het karakter van de 
beleggingsinstelling. In deze paragraaf wordt getracht een korte kenschets te geven van verschillende beleggers. In 
hoofdlijnen is er een drietal verschillende typen beleggers te onderscheiden, te weten de institutionele belegger, 
professionele beleggingsmaatschappijen en de particuliere belegger. 

Institutionele belegger 
Een institutionele belegger wordt gedefinieerd als zijnde een financiële instelling die als uitvloeisel van haar 
hoofdfunctie - en rekening houdend met aangegane verplichtingen - met een zekere regelmaat beschikking krijgt 
over gelden. Hiervoor moeten met name langlopende beleggingen worden gezocht, waarmee in het algemeen een 
afzonderlijk onderdeel van de organisatie wordt belast, alsmede met de daaruit voortvloeiende operationele 
betrokkenheid. De groep institutionele beleggers bevat de volgende participanten: [Keeris 2001 a] 

~ Pensioenfondsen; 
~ verzekeringsmaatschappijen; 
~ vastgoedbeleggingsinstellingen, die aan de beurs genoteerd zijn; 
~ overige vastgoedinstellingen, waarvan minimaal 50% van de aandelen in het bezit is van één of meer 

hiervoor genoemde institutionele beleggers. 

De doelstelling van de institutionele beleggers is het genereren van zo hoog mogelijke rendementen op het ingelegd 
vermogen. De winsten worden aangewend voor de primaire doelstelling van de onderneming, waarbij de 
verplichtingstructuur ten gevolge van de aanspraken van de verstrekkers van het vermogen op de toekomstige 
opbrengsten van cruciaal belang is. Het belegd vermogen bestaat uit pensioenpremies, verzekeringspremies spaar
en beleggingsgelden. 

De instellingen verschillen van elkaar in beleggingshorizon, hetgeen zich vertaalt in een verschil in het rendement/ 
risico-profiel. Pensioenfondsen hebben doorgaans het laagste rendement/ risico-profiel , gevolgd door 
verzekeringsmaatschappijen. Vastgoedbeleggingsinstellingen hebben over het algemeen het hoogste profiel. Deze 
beleggingsinstellingen zijn vrijer in het kiezen van beleggingsproducten. Aandeelhouders die beleggen in fondsen van 
deze instellingen kiezen vrijwillig voor het verwachte rendement met de bijbehorende risico's. Er zijn instellingen die 
fondsen hebben voor uitsluitend vastgoedbeleggingen. 

Professionele beleggingsmaatschappijen 
Naast institutionele beleggers zijn er ook nog andere professionele organisaties die beleggen in vastgoed. Er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen organisaties die primair vastgoed bezitten om het te exploiteren en organisaties 
die vastgoed bezitten om het te verkopen. In het algemeen behoren exploitatiemaatschappijen en bedrijven tot de 
eerste groep en projectontwikkelaars, bouwbedrijven en vastgoedhandelaren tot de tweede groep. Dit betekent 
overigens niet dat exploitatiemaatschappijen vastgoed niet zullen verkopen als er daardoor een aantrekkelijk 
rendement kan worden gehaald. Ook zullen projectontwikkelaars soms genoodzaakt zijn vastgoed voor langere tijd te 
exploiteren wanneer zij een vastgoedobject op risico hebben ontwikkeld en het bij oplevering nog niet is verkocht en 
het perspectief daarop ontbreekt of ongunstig is. 

Particuliere beleggers 
Particuliere beleggers zijn natuurlijke personen die vastgoed bezitten als belegging. Beleggen in vastgoed gold voor 
deze groep beleggers voorheen als pensioenvoorziening. De gedachte heerste dat de groep particuliere beleggers 
bestond uit een kleine groep van welstandigen die op eigen kracht enkele miljoenen konden neertellen voor een 
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At object. Echter door de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het op grote schaal loskomen van 

erfenissen is er een enorm grote groep ontstaan met 'modale' beleggers. Een groep van mensen met een vrij 
belegbaar vermogen van enkele tonnen tot enkele miljoenen. De particuliere beleggers zijn als groep echter niet 
(meer) uniform, hierin is een aantal categorieën te onderscheiden: [DTZ 2001] 

~ De kleinschalige, particuliere belegger; 
~ de professionele particuliere belegger; 
~ de vastgoedmaatschap. 

De eerste categorie betreft kleinschalige, particuliere beleggers. Deze groep is zeer omvangrijk en is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid. Deze particulieren vertonen vooral belangstelling voor kleinschalige tot middelgrote objecten in 
de eigen regio en houden dit voor langere tijd in eigen bezit. De tweede categorie betreft de professionele, 
particuliere belegger. Deze groep was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor een groot aantal transacties, 
waaronder totale portefeuilles. Qua omvang en soort vastgoed dat wordt verworven, vertoont deze categorie 
particuliere beleggers veel gelijkenissen met de institutionele beleggers. Veelal hanteren zij een afwijkend 
risicoprofieL Tot slot zijn de maatschappen te onderscheiden. Deze verschillen wezenlijk met de andere categorieën 
vanwege het gedeeld eigendom. De vastgoedmaatschap is een relatief jong beleggingsproduct dat zich voornamelijk 
richt op de vermogende particulieren. Voortvloeiend uit een vernieuwd belastingstelsel en de afschrikwekkende 
volatiliteit van de aandelenmarkten wordt er gezocht naar alternatieve beleggingsmogelijkheden waardoor het belegd 
vermogen in vastgoed van de groep particuliere beleggers groter wordt. [Lensink 2001] 

A.1.2.1 Organisatiestructuur: de vastgoedbeheerpiramide 

De organisatiestructuur voor de uitvoering van het vastgoedbeleggingsbeleid moet aansluiten op dit type 
management. De organisatiestructuur voor het vastgoedbeheerproces heeft een gelaagde opbouw, waarbij ieder 
niveau een eigen specifieke doel- en taakstelling kent voor de uitvoering van het vastgoedbeleggingsbeleid. De 
organisatiestructuur kan schematisch worden weergegeven aan de hand van de vastgoedbeheerpiramide. De 
doelstellingen en taken van de opeenvolgende managementniveaus liggen in het verlengde van elkaar. Dit betekent 
dat van een hoog naar een lager aggregatieniveau het beleid wordt doorgegeven, hetgeen operationeel wordt 
gemaakt door de toekenning van budgetten. Van een laag naar een hoger aggregatieniveau resulteert dit in een 
informatiestroom ter verantwoording van de cashflows bij de uitvoering van het beleid. Dit betekent een adviserende 
functie voor het hogere aggregatieniveau. Het vastgoedbeheer is sterk hiërarchisch georganiseerd, waarbij functie
niveaus worden onderscheiden, te weten: 

~ Strategisch niveau; 
o Fund management 
o Portefeuille management 

~ Tactisch niveau; 
o Asset management 

~ Operationeel niveau; 
o Property management 
o Service management 

Portefeuillemanagement 
De belangrijkste taken voor het portefeuille management zijn het managen van de beleggingsportefeuilles en het 
vaststellen van de hoofdlijnen van het beleggingsplan per vastgoedcategorie. Dit betreft de gewenst geachte opbouw 
van de beleggingsportefeuille uit het oogpunt van de spreiding van de mogelijke marktrisico's. Ten aanzien van het 
vastgoedbeleggingsbeleid zijn op dit niveau tevens de uitgangspunten voor acquisitie en de rendements- en overige 
eisen voor exploitatie en verkoop vastgesteld. Het advies omtrent het beleggingsplan en hoe de beleggingen in 
vastgoed kunnen worden gerealiseerd en beheerd, wordt doorgestuurd richting het fundmanagement, waar 
uiteindelijk de beslissingen worden genomen. De uitvoering hiervan wordt op portefeuille managementniveau 
gerealiseerd. Ten aanzien van het management van vastgoed vormen deze uitgangspunten het vertrekpunt van het 
asset management. 
De primaire doelstelling binnen het vastgoedbeleggingskader is op strategisch niveau het optimaliseren van het 
rendemenU risico-profiel van het vastgoedbezit c.q. vastgoedbelegging resulterend in de creatie van 
aandeelhouderswaarde. 
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: ' ... 'Ij 

:_ • .. -,;~i 9 



~--------------------------~W~a~ar~de~o~ot~im~a~lis~a~tie~g~e~st~oe~ld~o~o~o~ro~je~ct~co~n~fo~rm~e~i~ng~o~ing~-~e~n~ou~tg~o~in~g-~ca~p~m~t=es 
A1 

I 
Asset management 
Asset management van de vastgoedportefeuille staat voor het management van complexen op tactisch niveau. Op dit 
niveau vindt de vertaling plaats van het portefeuillebeleid naar het complexbeleid. Dit komt neer op het ontwikkelen 
van het meest optimale toekomstscenario met het hoogste totaalrendement op de gekozen exploitatieperiode. Het 
tactische beleidsniveau is gelegen tussen het strategisch en het operationeel niveau in. Het vormt daardoor de 
schakel van het beleid van de portefeuille- naar objectniveau. Het tactische beleid wordt dan ook wel onderverdeeld 
in het strategisch-tactisch en tactisch-operationeel niveau. 
Hoofdtaak is het interpreteren van beheerinformatie, voortkomende uit de administratieve organisatie, huur en/of 
verhuur en klachtenafhandeling, in relatie met de externe invloedsfactoren (DESTEP- en marktfactoren) en op een 
hoger niveau uitgezette beleidslijnen. Deze data worden vertaald in de strategie die moeten worden gevolgd: kopen, 
verkopen, doorexploiteren of (bij-/des-) investeren. Het hieruit volgende definitieve tactische beleid moet door het 
tactisch/ operationeel management worden omgezet in taakstellingen, hoe deze te realiseren en met welke middelen, 
gevolgd door opdrachten richting het uitvoerende niveau. De doelstellingen op tactisch niveau zijn onder te verdelen 
naar portefeuille- en objectniveau. Realisatie gebeurt via het tactisch beleid (beheerplan) en de uitvoering op 
operationeel niveau. 

Property management 
Op operationeel niveau liggen voor het vastgoedmanagement geen beleidsverantwoordelijk-heden en wordt enkel 
gehandeld volgens de strikte opdracht van de hoger gelegen aggregatieniveaus. Er is op dit niveau dan ook enkel 
sprake van het bereiken van de gestelde beleidsrichtlijnen. Hierbinnen zijn te onderscheiden het administratief, 
technisch en het commercieeV promotioneel beheer. Als voornaamste doelstellingen voor het operationele niveau 
gelden: 

~ Beheersen van het bruto/ netto-traject van het exploitatieresultaat van de vastgoedbeleggingsobjecten in de 
portefeuille; 

~ Het verhogen van opbrengsten; 
~ Besteden van de budgetten en de financieel administratieve verantwoording hiervan. 

Onder administratief beheer wordt verstaan het beheer dat gericht is op een efficiënte en doorzichtige wijze van 
vastleggen van relevante gegevens betreffende de beheerde vastgoedobjecten, het periodiek geven van overzichten 
daarvan, alsmede het uitvoeren van middels voorschriften en instructies gegeven opdrachten, met in achtneming van 
de methode van werken van zowel de asset manager als de eigenaar van het object. Dit geldt wanneer er sprake is 
van het uitbesteden van het vastgoedmanagement 

A.1.2.2 In- en outsourcing 

Rekening houdend met het feit dat beleggen in vastgoed een erg managementintensief karakter heeft, is de 
beslissing om direct in vastgoed te beleggen een beslissing die vergaande gevolgen kan hebben voor de 
organisatiestructuur van de beleggingsinstelling. In combinatie met de dynamische vastgoedmarkt zijn beleggende 
organisaties genoodzaakt zich te bezinnen op hun kemcompetenties, waardoor beleggers die 'gecharmeerd' zijn van 
de asset vastgoed, de operationele activiteiten uitbesteden als gevolg van de achterliggende gedachte dat het 
operationeel property management niet tot de 'care-business' behoort. In veel gevallen wordt er dan ook gekozen om 
dergelijke activiteiten af te stoten en uit te besteden aan gespecialiseerde partijen, de zogenaamde 
vastgoedmanagementorganisaties (VMO). 

De bovenstaande situatie wordt ook wel de agent/ principaal-situatie genoemd. De principaal, de beleggingsinstelling 
delegeert bepaalde rechten aan de agent, de VMO. De agent is middels een contract gebonden de belangen van de 
principaal te behartigen in ruil voor een managementfee. In dit samenwerkingsverband neemt de agent beslissingen 
ten behoeve en ten gunste van de opdrachtgever. Essentieel daarbij is dat die agent bij de uitoefening van zijn taken 
over enige mate van (beleids)vrijheid beschikt en dat zijn beslissingen niet alleen zijn eigen nutsbeleving (winst uit 
ondernemen), maar ook die van zijn opdrachtgever betreffen. 
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At De principaal streeft daarbij naar een zo effectief en efficiënt mogelijk proces, waarbij de agent een belangrijke rol 
vervult. De agent ontvangt voor zijn inspanningen een beloning. De principaal wordt echter geconfronteerd met 
imperfecte monitoring van het gewenste proces, hetgeen inhoudt dat: [De Grunt 2001 ] 

~ Hij niet alle beslissingen en activiteiten van de agent kan observeren; 
~ hij de beslissingen en activiteiten van de agent ook niet kan afleiden uit de door de agent bewerkstelligde 

resultaten, omdat deze resultaten van activiteiten van de agent niet eenduidig door deze activiteiten worden 
bepaald. 

De principaal en de agent zullen vanuit hun eigen visie op het nut van ondernemen op bepaalde onderdelen 
verschillende doelen nastreven en op andere onderdelen zullen de belangen (min of meer) samenvallen. Deze 
belangentegenstelling op onderdelen leidt tot afwijkende handelingen en opstelling van het effectieve en efficiënte 
proces, ook wel 'shirking' genaamd. Dit is mogelijk omdat de agent over meer relevante informatie beschikt als direct 
betrokkenen en ingevoerde partij in die lokale vastgoedmarkt. Dit leidt tot de zogenaamde agent/ principaal
problematiek, bestaande uit de volgende problemen: 

~ 'Hidden information': de agent beshikt over informatie die de principaal niet heeft. Deze informatie gebruikt 
de agent om bepaalde handelingen te selecteren vanuit zijn (afwijkende) visie op het nut, waarbij de 
principaal niet weet of dit voor hem gunstig uitpakt, zelfs als hij de handeling op zich en het resultaat 
daarvan wel kan waarnemen; 

~ 'hidden action': het gedrag dat kan ontstaan, wanneer niet de daadwerkelijk geleverde prestatie van de 
agent gewaardeerd wordt, maar wordt gebruikt gemaakt van prestatieindicatoren bij een op zich niet 
transparant proces, zodat de principaal niet kan nagaan in hoeverre de handelingen van de agent zijn 
gericht op het bereiken van zijn doelen of op het najagen van eigen belang. 

In essentie dient bij het 'uitbestedings- c.q. agent/principaal-vraagstuk' de toegevoegde waarde van het zelf doen te 
worden vergeleken met het uitbesteden. Deze afweging heeft te maken met het feit dat de vastgoedmarkt kan 
worden getypeerd als niet-transparant en niet-efficiënt door de onvolledige en ongelijktijdige verspreiding van 
relevante informatie binnen haar markt. Het niet-efficiënt zijn van de markt leidt tot kennis- en informatieachterstand 
of -voorsprong, hetgeen zich vertaalt naar de performance van vastgoedportefeuille en -objecten. Er is een aantal 
motieven c.q. overwegingen denkbaar, waarbij de belegger overgaat tot het uitbesteden van managementactiviteiten: 
[Westerhof 1998] 

efficiency-verbetering 

Flexibiliteit van de eigen organisatie 

meer toegang tot (specialistische) kennis 

Schaalvoordelen 

beter klantgerichtheid 

betere procesbeheersing 

kwaliteitsimpuls door concurrentie onder dienstverleners 
Tabel 1.1 : Potentiële voor- en nadelen van outsourcing. 

afhankelijkheid van dienstverlener neemt toe 

Belangenverstrengeling 

kwaliteit diensten moeilijk meetbaar 

kennis- en ervaringsverlies 

grotere afstand tussen beleid en uitvoering 

Kosten 

Heden ten dage kiezen beleggers ervoor over te gaan tot interne specialisatie, het zogenaamde insourcing. Onder 
insourcing moet worden verstaan het in eigen organisatie houden van werkzaamheden (die nog door derden worden 
uitgevoerd). De beslissing om het gehele management binnen de eigen organisatie onder te brengen is eveneens 
afhankelijk van de bovenstaande afwegingen (tabel 1.1 ). De voor- en nadelen van outsourcing moeten dan worden 
gezien als respectievelijk de na- en voordelen van insourcing van managementactiviteiten. 
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A.1.3 Beleggingstheorieën 

Beleggen moet een weloverwogen doel dienen dat moet worden nagestreefd. Afhankelijk van het rendement-risico 
denken van de betreffende onderneming zijn er verschillende doelstellingen mogelijk, die leiden tot een gewenst 
rendement op korte en lange termijn, een aanvaardbaar risico, de gewenste mate van financiering met vreemd 
vermogen en of de in achtneming van ethische vraagstukken. De doelstelling van de belegger is dan ook bepalend 
voor de samenstelling van de beleggingsportefeuille. De doelstelling wordt op haar beurt weer bepaald door het 
karakter van de beleggingsinstelling. 

Aan het totale rendement-risico denken - feitelijk de basis van elke beleggingsdoelstelling - van 
beleggingsinstellingen ligt de Moderne Portefeuille Theorie en het Capital Asset Pricing Model ten grondslag. 
Onderstaand worden de beide theorieën kort en bondig geschetst. 

A.1.3.1 Moderne Portefeuille Theorie (MPT) 

Aan de basis van alle ontwikkelingen staat het model van Markowitz. Dit model is gebaseerd op een tweetal 
componenten: een verwacht rendement voor een portefeuille en een verwachte risicomaat Markowitz toont aan dat 
de variantie van de rendementsvoet gebruikt kan worden als kwantificering voor het risico. Daarnaast heeft hij de 
bijbehorende formules afgeleid die nodig zijn om de portefeuille-variantie vast te stellen. Op basis van deze formules 
kan het belang van diversificatie voor risico-reductie worden aangetoond en kan inzicht worden verkregen in effectief 
diversifiëren. 

De Moderne Portefeuille Theorie tracht het risico te minimaliseren tegen een bepaalde rendementsverwachting, dan 
wel het rendement te maximaliseren tegen een bepaalde risicoverwachting. De theorie kent een algemene 
toepassing en kan worden gebruikt bij alle risicovolle beleggingsassets. De Moderne Portefeuille Theorie is 
gebaseerd op de volgende aannames: 

);> Een beleggingsalternatief wordt beschouwd als een waarschijnlijkheidsverdeling van verwachte 
rendementen; 

);> beleggers gaan uit van nutsmaximalisatie en hun nutskurven vertonen afnemend marginaal nut; 
);> risico wordt beoordeeld op basis van variabiliteit van de verwachte rendementen; 
);> beslissingen worden uitsluitend genomen op basis van verwacht rendement en risico; 
);> een hoger rendement wordt geprefereerd boven een lager rendement bij een gegeven risico-niveau; 
);> beleggers nemen beslissingen uitsluitend op grond van rationeel gedrag. 

Om vastgoedportefeuilles te kunnen analyseren zijn schattingen met betrekking tot de verwachte rendementen, 
varianties en covarianties benodigd. Alhoewel er wellicht historische data beschikbaar zouden kunnen zijn, zijn deze 
gegevens slechts een benadering voor het analyseren van toekomstige rendementen. Dit aspect is zeer belangrijk 
voor vastgoedportefeuilles, wanneer beleggers van plan zijn nieuwe investeringen toe te voegen aan de portefeuille. 
Per definitie zal er nog geen tijdreeks van rendementen voor de betreffende vastgoedbelegging beschikbaar zijn. 
Hierdoor zal de property analyst een beoordeling moeten vormen van de verwachte waarde en het rendement van de 
belegging. Zelfs al zijn de historische data beschikbaar dan nog moeten deze parameters worden aangepast om 
toekomstige waarden te kunnen bepalen. Portefeuille analysis wordt geschetst in termen van verwachtingen. 
Historische data kunnen enkel de gerealiseerde prestaties weergegeven, waardoor zij moeten worden bewerkt voor 
verschillende te verwachten invloed om te kunnen worden gebruikt in portefeuille-analyse. Door de toekomstgerichte 
benadering, die dus noodzakelijk is, wordt ook wel gesproken over ex-ante beleggingsbeslissingen . 
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I 
Uitgaande van de bekendheid met de statistische begrippen covariantie en correlatie heeft Markowitz de fonmule voor 
het berekenen van de standaarddeviatie van het rendement van een portefeuille afgeleid. Hierbij wordt het 
portefeuille-risico bepaald door enerzijds de risico's van de individuele beleggingen en anderzijds door de onderlinge 
relaties tussen deze individuele risico's. In fonmulevonm: 

Waarin : 

N N N 

ap = -J ( l: W?a? + l: l: W; wi cov;i ) 
i= 1 i = 1 j = 1 

i# j 

= portefeuille standaarddeviatie 
= variantie object i over looptijd 
=aantal objecten in portefeuille 
= het gewicht van object i in de portefeuille, waarbij het gewicht 

wordt bepaald door het aandeel van de waarde van het object 
in de totale portefeuille 

= voorgaande voor object j 
= covariantie tussen de object i en j 

Aan de hand van deze fonmule wordt de standaarddeviatie van de portefeuille bepaald door het gewogen gemiddelde 
van de individuele varianties en de gewogen covarianties tussen de objecten in de portefeuille. Bij toevoeging van 
een object aan de portefeuille speelt niet de individuele variantie van het desbetreffende object de grootste rol , maar 
de gemiddelde covariantie van het object met de al aanwezig zijnde objecten in de portefeuille. 

Door vastgoedobjecten in de portefeuille te kiezen die niet perfect met elkaar correleren kan de standaarddeviatie van 
het portefeuillerendement worden venminderd. Markowitz stelt zelfs dat de variantiecomponent weggediversifieerd 
kan worden door het aantal beleggingen met N te laten toenemen. Wanneer N oneindig groot wordt, benadert de 
variantiecomponent nul. Het portefeuillerisico kan middels diversificatie worden gereduceerd tot het niveau van het 
risico dat wordt gevonmd door de covariantiecomponent 

E IR) 

Standard 
Deviation 
a 

Illustratie 1.2: Efficiënte grenslijn voor alternatieve portefeuilles. [Aben 2001 ] 

Rendement en risico kunnen grafisch tegen elkaar worden uitgezet, waardoor een begrensd vlak ontstaat van een 
oneindig groot aantal mogelijke portefeuilles. Dit in combinatie met de voorwaarde dat beleggers streven naar een zo 
hoog mogelijk rendement bij een zo laag mogelijk risico, levert de efficiënte grenslijn. Portefeuilles, welke op deze lijn 
liggen, bevatten een optimale risico/ rendement-verhouding. De keuze van een belegger voor een bepaalde 
portefeuille hangt af van zijn nutsfunctie, risico-houding en beleidsdoelstellingen. 

A.1.3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Door de ontwikkeling van de Moderne Portefeuille Theorie, bestudeerden verschillende onderzoekers de implicaties 
voor investeerders van de grondbeginselen van diversificatie binnen de portefeuille. Het resultaat heeft geleid tot de 
kapitaalmarkttheorie, hetgeen een grote stap voorwaarts is geweest in ons begrip omtrent het beleggen en 
investeren. Alhoewel het CAPM is gerelateerd aan investeren in aandelen, kan deze theorie worden geprojecteerd op 
verschillende assets waaraan een mate van risico kleeft. 
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Aanvullend op de Moderne Portefeuille Theorie kent het CAPM enkele aanvullende aannames c.q. uitgangspunten, 
te weten: 

~ Alle beleggers streven ernaar om zo dicht mogelijk op de efficiënte grenslijn te zitten; 
~ beleggers kunnen onbeperkt geld lenen; 
~ de kapitaalmarkten zijn in evenwicht; 
~ alle beleggers hebben homogene verwachtingen; 
~ alle beleggers hebben eenzelfde tijdshorizon; 
~ beleggingen zijn oneindig deelbaar; 
~ er is geen inflatie of verandering in rentevoet; 
~ er gelden geen belemmeringen zoals, belastingen of transactiekosten. 

De kapitaalmarkttheorie is een uitbreiding van het Markowitz-portefeuille model, de Moderne Portefeuille Theorie. 
Een belangrijk begrip binnen de kapitaalmarkttheorie is de risicovrije belegging. Kenmerken hiervan zijn: 

~ Rendement van de risicovrije belegging is de risk-free-rate of return (RFR); 
~ rendement van deze risicovrije belegging heeft een standaarddeviatie van nul; 
~ correlatie van risicovrije belegging met andere risicodragende beleggingen is gelijk aan nul. 

Wanneer RFR en ORFR worden gecombineerd met een risicodragende portefeuille uit de efficiënte grenslijn van 
Markowitz wordt het ex-ante rendement: 

Waarin: 

E (Rp) = WRFR RFR + (1 - WRFR) E (Ri) 

E (Ri) 

= het verwachte rendement van de gecombineerde portefeuille 
= het gewicht van dat deel van de portefeuille dat is geïnvesteerd 

in risicovrije belegging 
= het verwachte rendement van de risicodragende portefeuille i 

De ex-ante standaarddeviatie: 

Waarin: E (op) =de verwachte standaarddeviatie van de gecombineerde portefeuille 

Uit deze formules blijkt dat zowel het verwachte rendement als de standaarddeviatie ervan lineaire combinaties zijn. 
Dit betekent dat de alternatieve portefeuilles rendementen en risico's grafisch kunnen worden weergegeven door een 
rechte lijn tussen de risicovrije en de risicodragende belegging. Hierbij geldt dat alleen de hoogst gelegen rechte lijn 
efficiënt is. Dit is de lijn die de Markowitz-efficiënte grenslijn raakt en wordt de 'capital markt line' (CML) genoemd. De 
CML weerspiegelt zowel het systematische als het niet-systematische risico. 

Illustratie 1.3: Capita! Market Line [Aben 2001] 

Standard 
Deviation 
a 

Aangezien de raaklijn aan de portefeuille M de hoogst mogelijke CML is, willen alle beleggers in deze risicodragende 
portefeuille beleggen. Deze risicodragende portefeuille bijstellen door de marktportefeuille in meer of mindere mate te 
combineren met het opnemen of uitlenen van geld tegen de risicovrije voet. 
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A1 Bij de studie van Markowitz is naar voren gekomen dat de relevante risicomaat voor beleggingen de gemiddelde 
covariantie met alle andere beleggingen in de portefeuille is. In dit geval is de relevante risicomaat de covariantie van 
een belegging met de marktportefeuille. Door de mogelijkheid van het wegdiversifëren, is binnen deze theorieën het 
niet-systematische risico voor beleggers relevant. De relatie tussen rendement en risico, uitgedrukt in de capital 
market line, is dan onbruikbaar voor beleggers. In de 'security market line' is het niet-systematische deel van het 
risico geëlimineerd en wordt de relatie tussen het rendement en risico weergegeven op basis van covarianties. 

E (R) E(R) 
SML SML 

Am 

Am 

RFR 

Cov 

Bèta 
Cm

2 0,0 1,0 (Cov · Om
0
) 

Illustratie 1.4: Security Market Line 
Illustratie 1.5: Security Market Line met gestandaardiseerd systematisch risico 

Het rendement van de marktportefeuille moet consistent zijn met zijn eigen risico, de covariantie van de markt met 
zichzelf. De covariantie van de markt met zichzelf is de variantie van de markt: covmm = Om2. Dit resulteert in de 
volgende formule: 

COV;m 
E (R;) = RFR + ---- (RM - RFR) 

Waarin: E (R;) = het verwachte rendement van belegging i 
RFR = de risicovrije rentevoet 
Rm = rendement van de marktportefeuille 
cov;m = covariantie van een belegging i met de marktportefeuille 
Om2 = variantie van de markt 

De hellingscoëfficiënt van de SML wordt weergegeven door cov;m I Om2 en aangeduid met ~· Hierdoor kan de 
rendementsformule worden herschreven in: 

E (R;) = RFR + 13; (RM - RFR) 

De bèta is een gestandaardiseerde maat voor het systematische ns1co. Aangezien de covariantie van een 
willekeurige belegging i met de marktportefeuille gestandaardiseerd kan worden door de marktportefeuillevariantie, 
heeft de markt een ~ die gelijk is aan één. De SML kan dan worden uitgedrukt als in illustratie 1.5. Een belegging 
boven één heeft een hoger systematisch risico dan de markt, een belegging kleiner dan één heeft een lager 
systematisch risico. 

Het verwachte rendement voor een risicodragende belegging wordt vanuit deze formule en redenering bepaald door 
het risicovrije rendement te vermeerderen met een risicopremie die afhankelijk is van het systematisch risico van de 
belegging en de huidige marktrisicopremie. In een evenwichtssituatie vallen alle beleggingen en portefeuille van 
beleggingen precies op de SML, alle beleggingen zijn zodanig geprijsd dat het verwachte rendement consistent is 
met het systematisch risico. Beleggingen boven de SML zijn ondergewaardeerd en beleggingen onder de SML zijn 
overgewaardeerd. 
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At A.1.3.3 Abitrage Pricing Theory (APT) 

Door praktische problemen van het CAPM is gezocht naar een model dat niet, ofwel in mindere mate, afhankelijk is 
van de marktportefeuille. Echter het CAPM is niet het enige model om verwachte rendementen bij een evenwichtige 
marktsituatie in te schatten. Een ander model is bijvoorbeeld het zogenaamde Abritrage Pricing Model. Deze theorie 
is algemener van aard en kent slechts drie veronderstellingen in tegenstelling tot het CAPM: 

~ kapitaalmarkten zijn perfect concurrerend 
~ onder onzekerheid prefereren beleggers meer rijkdom ten opzichte van minder rijkdom. 
~ Het stochastisch model voor rendement kan worden voorgesteld als een K factor-model. 

De volgende drie veronderstellingen zijn niet noodzakelijk: 
~ Een kwadratische nutsfunctie 
~ Normaal verdeelde rendementen 
~ Marktportefeuille van alle risicodragende beleggingen die efficiënt is. 

Uit de derde, van de eerste drie veronderstellingen, blijkt dat de theorie veronderstelt dat het stochastisch proces dat 
de rendementen genereert, kan worden voorgesteld door een K factormodel van de volgende vorm: 

Waarin: 

Ri = Ei+ bi1 01 + bi2 02 + .......... +bik Ok+ Ei 
i= 1 tot N 

Ei 

N 

= het rendement van belegging i gedurende een bepaalde periode 
= het verwachte rendement voor belegging i 
= de reactie in het rendement van belegging i op veranderingen in een 

gemeenschappelijke factor Ök 
= een groep gemeenschappelijke factoren met een gemiddelde van nul 

die de rendementen van alle beleggingen beïnvloedt 
= een uniek effect op het rendement van belegging i dat bij 

veronderstelling, volledig diversifieerbaar is in grote portefeuilles en 
een gemiddelde heeft van nul 

=aantal beleggingen 

Voorbeelden van Ók- factoren zijn inflatie, groei van het BNP, een politieke ommezwaai of veranderingen in de 
rentevoet. De APT beoogt dat er veel van dit soort factoren zijn. Dit staat in scherp contrast met het CAPM, waar de 
enige relevante variabele de covariantie van de belegging met de marktportefeuille is. Uitgaande van deze 
gemeenschappelijke factoren bepalen bik-termen hoe iedere belegging reageert op een gemeenschappelijke factor. 
Alle beleggingen worden beïnvloed door de Ók-factoren, de uitwerking hiervan verschilt echter per belegging. Net 
zoals bij CAPM wordt verondersteld dat de unieke effecten (Ei) onafhankelijk zijn en weggediversifieerd worden in een 
grote portefeuille. 

De APT veronderstelt dat bij een evenwichtssituatie, waar unieke effecten weggediversifieerd zijn, het rendement op 
een nul-belegging, met een systematisch risico van nul, gelijk is aan nul. Deze veronderstelling impliceert dat het 
verwachte rendement op belegging i kan worden voorgesteld als: 

Waarin: 

E (Ri) = Ao + A1 bi1 + A2 bi2 + Àk bik 

E (Ri) 
Ao 

bi 

= verwacht rendement op belegging 
= het verwachte rendement van een belegging met een systematisch 

risico van nul waarbij Ao = E(Ro) 
= risicopremie die gerelateerd is aan diverse gemeenschappelijke 

factoren 
=de prijsrelatie tussen de risicopremie en belegging i 

De essentie van de APT is zeer eenvoudig: het gaat erom overgewaardeerde beleggingen te verkopen en 
ondergewaardeerde beleggingen te kopen. Assets, die correct zijn geprijsd, zijn gelegen op de security market line. 
Beleggingen, die worden ondergewaardeerd met een te lage prijs, zijn boven deze lijn gelegen. Deze beleggingen 
zullen een positieve netto present value opleveren. Overgewaardeerde beleggingen daarentegen liggen onder deze 
security market line en leveren een negatieve netto present value. Om assets te waarderen kan gebruik worden 
gemaakt van bovenstaande functies. [Aben 2001] 
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A.1 .4 Economie Value Added 

Economie Value Added is, vrij vertaald, de toegevoegde economische waarde die een onderneming genereert. 
EVA TM is een value based management systeem dat is ontwikkeld door het Amerikaanse adviesbureau Stern Stewart 
& Co, die van EVA™ in 1991 een geregistreerd handelsmerk hebben gemaakt. [De Grunt 2001 ] 

A.1.4.1 Het begrip EVA ™ 

In de vertaling 'toegevoegde economische waarde' komt de term 'toegevoegd' voort uit het begrip dat slechts 
'aandeelhouderswaarde' wordt gecreëerd indien het (operationeel) rendement dat het door de onderneming werkelijk 
geïnvesteerd vermogen oplevert de gewogen gemiddelde vermogenskosten overtreft. Met andere woorden een 
onderneming heeft slechts waarde voor een aandeelhouder ('shareholder value') indien het behaald rendement van 
de activa de rendementseis van vermogensverschaffers overtreft. De rendementseis van vermogensverschaffers is in 
deze context een gemiddelde van het geëiste rendement door aandeelhouders en het geëiste rendement door 
vreemd vermogen-verschaffers. [Van Rassel2000] 

EVA TM gaat dus verder dan het netto-winstbegrip, daar het niet alleen rekening houdt met de kosten van vreemd 
vermogen (rentelasten) doch tevens met de kosten van eigen vermogen die opgesloten zitten in de 
vermogenskostenvoet In feite is EVA TM dus het verschil tussen Return on lnvestments en Weighted Average Cost of 
Capita!, of in formulevorm: 

EVATM = 
of 

EVA™ = 

Waarin: 

(ROIC- WACC) * IC 

NOPLAT -IC *WACC 

EVA TM 
ROIC: 

=Economie Value Added 
= Return on lnvested Capita! (=NOPLAT/IC) 

NOPLAT: 
IC: 

= Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (na interestlasten) 
= lnvested Capita! (totaal geïnvesteerd vermogen) 

WACC: = Weighted Average Cost of Capita! (gemiddelde 
vermogenskostenvoet) 

A.1.4.2 Weighted Average Cost of Capital 

De gemiddelde vermogenskostenvoet bestaat uit twee elementen, de kosten over het eigen vermogen en de kosten 
over het vreemd vermogen en luidt in formulevorm: 

WACC = (E/IC) * Re + (D/IC) * Rd 

WACC: Weighted Average Costof Capita! 
E: Market Value of equity (marktwaarde van het eigen vermogen) 
D: Market value of debt (marktwaarde van het vreemd vermogen) 
IC (E+D): lnvested Capita! (totaal geïnvesteerd vermogen) 
Re: Cost of equity ( rendementseis van eigen vermogenverschaffers) 
Rd: Cost of debt ( rendementseis van vreemd vermogenverschaffers) 

Uit deze formule zou ten onrechte kunnen worden afgeleid dat de gemiddelde vermogens-kostenvoet afhankelijk is 
van de gekozen financieringsstructuur. Dat blijkt niet het geval, hetgeen duidelijk wordt indien wordt beseft dat de 
WACC (het totaal rendement dat vermogensverschaffers eisen) gelijk is aan het totaal rendement dat de 
gezamenlijke activa opleveren. De financierings- of vermogensstructuur is slechts bepalend voor de verdeling van het 
rendement over verschaffers van eigen- en vreemd vermogen. 

De kostenvoet van het vreemd vermogen is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de (lange termijn) 
leningen die door het fonds zijn aangetrokken. Om deze reden is de vreemd vermogenskostenvoet vaak eenvoudig 
uit de jaarrekening te herleiden door de interestlasten te delen door het vreemd vermogen. 
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De rendementeis voor eigen vermogensverschaffers is moeilijker te bepalen. Dat komt omdat deze rendementseis 
niet uit de jaarrekening blijkt. De jaarrekening laat immers wel het rendement op het eigen vermogen of het dividend 
rendement bepalen doch niet het door beleggers geëist rendement dat voor een deel door stijging (of daling) van de 
beurskoers tot uitdrukking komt. 

Re = Rr + 13 * (Rm - Rr) 

Re: Costof equity ( rendementseis van eigen vermogensverschaffers) 
Rr: Risk tree return ( risicovrij rendement) 
13: Risk factor (Bèta, volgens het CAPM model) 
Rm: Market return (marktrendement) 

Uit deze definitie blijkt dat het rendement dat door eigen vermogensverschaffers wordt geëist, Re, wordt bepaald aan 
de hand van het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Het CAPM gaat uit van een risicovrij rendement en een opslag 
die per onderneming (vastgoedfonds) wordt bepaald als een fractie van het marktrendement 

De ~ (bèta) van een fonds wordt bepaald aan de hand van empirisch onderzoek. De bèta geeft aan in hoeverre de 
koers van een aandeel in een fonds gevoelig is voor koersschommelingen in de marktportefeuille. De bèta's kunnen 
door middel van regressiemodellen worden afgeleid van historisch beursinformatie. Door de mutaties in de 
beurskoers van een fonds gedurende een aantal perioden te relateren aan de mutatie in 'de markt' (vaak gelijkgesteld 
aan de mutatie van de beursindex) ontstaat inzicht in de historische koersgevoeligheid van een aandeel ten opzichte 
van de markt. 

Aangezien het zeer omslachtig is de bèta van een fonds te bepalen wordt deze vaak geschat door gebruikers van het 
CAPM model. Hierin schuilt meteen het belangrijkste nadeel (van technische aard) van het gebruik van de WACC 
waarbij het rendement op het eigen vermogen is bepaald aan de hand van CAPM. 

A.1.5 Bèta als maatstaf voor systematische onzekerheid 

Uit het voorgaande is duidelijk dat het beleggen in vastgoed geen risicoloze activiteit is en dat de 
vastgoedbeleggingsmarkt voldoende risico's kent. Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) maakt het mogelijk deze 
impact van het systematische marktrisico te berekenen met bèta (~) . De marktbèta kan worden omschreven als een 
maatstaf voor het systematische risico van een (vastgoed)beleggingsportefeuille, of -fonds, die wordt gedefinieerd 
als de verhouding tussen de covariantie van het rendement van de portefeuille/fonds met het algemeen 
marktrendement ten opzichte van de variantie van dat marktrendement [Keeris 2002b] 

Bij de vaststelling van bèta's wordt gebruik gemaakt van empirisch onderzoek door veranderingen in de beurskoers 
van de aandelen van een onderneming gedurende een aantal perioden af te zetten tegen de veranderingen in de 
markt (meestal wordt hiervoor een index gebruikt}. De gemiddelde bèta binnen de markt is per definitie één. Een bèta 
van minder dan één geeft aan dat de koers minder fluctueert dan die van de marktportefeuille, bij een hogere b~ta 
fluctueert de koers meer. De bèta van de onderneming is het gewogen gemiddelde van de bèta's van de 
verschillende activiteiten waarmee de onderneming zich bezighoudt. In het geval van een vastgoedfonds is dat het 
gemiddelde van de bèta's van alle projecten die zich in de onderneming bevinden. 

Bèta's worden op ondernemingsniveau bepaald, aangezien zij primair worden bepaald door het marktrisico dat wordt 
ontleend aan de activiteiten van beleggingsinstelling. Ondernemingen die opereren binnen sterk 
conjunctuurgevoelige markten kennen veelal hogere bèta's. Toekomstige bèta's kunnen slechts worden ingeschat op 
grond van het gerealiseerd track record en beschikbare historisch datareeksen. Volgens de beleggingsleer kan een 
schatting van het te lopen systematische risico redelijkerwijs worden verkregen door lessen te trekken uit de in het 
verleden gelopen risico's. 
Bij niet- beursgenoteerde ondernemingen zal de bèta moeten worden benaderd. Als indicatie voor deze bèta worden 
bèta's van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen genomen. Deze bèta's worden vervolgens gecorrigeerd 
voor factoren als historische volatiliteit, vermogensstructuur van de onderneming, de karakteristiek van de 
beleggingsmarkt van de betreffende vastgoedcategorie waarbinnen de beleggingsinstellingen haar activiteiten 
ontplooit. [Verblakt 2000] 
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Onderzoek heeft uitgewezen dat de bèta's van Nederlandse vastgoedfondsen variëren van 
0,45% - 0,60%, hetgeen moet worden beschouwd als weinig risicovol ten opzichte van de 
markt. [Buijssen 2002] Naast verschillen in eigen/vreemd vermogen komen deze variaties tot 
stand doordat beleggingsinstellingen met een focus op winkelvastgoed wellicht op een andere 
wijze gevoelig zijn voor het systematische marktrisico dan instellingen met een focus op 
kantoorvastgoed . 
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/ A.2 Marktdynamiek bij beleggingen in winkelcentra 

De waarde van een winkelcentrum is volledig gebaseerd op de waardering door de vraag in de markt gedurende de 
economische levensduur. De waarde van een object is onder andere afhankelijk van de aan het prestatieniveau 
toegekende waarde in de toekomst. Er dienen binnen de forecasting enerzijds de verwachtingen ten aanzien van 
ontwikkelingen op relevante, rendementsbeïnvloedende factoren en anderzijds de aannamen ten opzichte van de 
waardering van dat aanbod en het op basis daarvan te ontwikkelen gedragspatroon van betrokkenen uit de preferent 
gestelde doelgroepen samen te worden gebracht. Het vastgoedbeheer dient sterk toekomst gericht te zijn. Het 
toekomst gericht zijn zal vooral tot uiting moeten komen in het onderkennen van trends en het tijdig signaleren van 
(mogelijke) breekpunten. 

Bij beleggers en vastgoedmanagement-organisaties is er in toenemende mate sprake van een duidelijke 
professionalisering binnen hun organisatie. Op objectniveau zijn rekenmodellen en benchmarkingsmethoden 
beschikbaar om de geleverde of te leveren performance te bespreken. Bij het zich meer bewust worden van het 
toekomstgerichte karakter van vastgoedbeleggingen, de toenemende mate van professionalisering en veranderende 
meer performancegerichte bedrijfscultuur, zal het betrokken management ook de te lopen risico's meer gaan 
onderkennen en deze willen beheersen. 

Binnen dit onderzoekskader staan de objectgebonden risico's centraal , dat neemt echter niet weg dat systematische 
risico's kunnen worden uitgevlakt. In deze context wordt dan ook nader aandacht geschonken aan deze risico's door 
marktdynamiek, waaraan planmatige winkelcentra zijn blootgesteld, verder te ontleden. 

A.2.1 De macro-economische context 

Het verschijnsel beleggen in direct vastgoed blijft een investeringsvraagstuk en zal daarom altijd nauw verweven zijn 
met de financiële wereld. Deze verbondenheid komt ondermeer tot uitdrukking in de verschillende economische 
factoren, die als uitgangspunten kunnen worden genomen voor deze financiële markt. De financiële markt kan 
worden aangeduid als meest directe omgeving van de winkelbeleggings- en verhuurmarkt, afgezien van de 
bouwmarkt en de grondmarkt die onderdeel zijn van deze vastgoedmarkt. Belangrijkste factoren c.q. variabelen 
binnen de financiële wereld zijn de economische groei, het inflatie-/deflatiepercentage en het rentetarief. Over een 
willekeurig beschouwde periode doorloopt elke variabele een bepaalde cyclus, waarin de ene cyclus de resultante 
dan wel oorzaak is van de andere. 

Van belang voor het rendement van vastgoed zijn de algemene economische ontwikkelingen in Nederland. De 
conjunctuur is de meerjaarlijkse schommeling van de economische activiteit, die meestal tot uitdrukking komt in op
en neergang van het prijspeil. Een conjunctuurbeweging is schematisch gezien een cyclus, bestaande uit een opgang 
die naar een hoogtepunt leidt die veelal plotseling afknapt in een crisis, gevolgd door een neergang die na een 
eventueel tijdelijke stagnatie weer overgaat in een nieuwe opgang. In de (inter)nationale economie wisselen periodes 
van opgaande en neergaande conjunctuur elkaar met regelmaat af. ledere fase in de conjunctuurcyclus kent haar 
eigen karakteristiek afhankelijk van de economische determinanten. Een conjunctuurcyclus bestaat uit een viertal 
fasen, zoals in de navolgende illustratie is weergegeven: 
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Illustratie 2.1: Schematische weergave van een conjunctuurgolf. [Keeris 2001 a] 

Tijdens een recessie is er sprake van een dalende economische groei, een hoge inflatie, die evenals de rente 
dalende is. Om de economische groei te bevorderen, zullen de monetaire autoriteiten geneigd zijn de rente te 
verlagen, omdat het gevaar voor oplopende inflatie gering is. Gevolg van verlaging van de rente is toename van de 
investeringen waardoor na verloop van tijd de economische groei herstelt. Bij een voortdurende economische groei 
zal in de regel de inflatie, dan wel inflatieverwachting, gaan stijgen en als gevolg hiervan ook de korte en lange rente. 
Een hoge economische groei, gecombineerd met stijgende inflatie, leidt meestal tot ingrijpen door monetaire 
autoriteiten middels een renteverhoging. De oplopende rente en inflatie hebben tot gevolg dat de economische groei 
zal afnemen. Wanneer deze situatie enige tijd aanhoudt, volgt er een recessie, waarmee de cyclus op nieuw begint. 

Over het algemeen wordt een conjunctuurgolf gekenmerkt door de algemene groeitrend van de Nederlandse 
economie. De groeitrend staat los van de conjunctuur zelf en geeft een indicatie economische groei op de langere 
termijn. De cyclische beweging van de conjunctuur is de middellange termijnbeweging met cycli van vier tot zeven 
jaar. Deze beweging speelt zich af rond de basistrend onder invloed van de werkelijke economische invloeden. De 
conjunctuurgolf, zoals weergegeven in illustratie 2.1 , heeft ook te maken met kleine tijdelijke verstoringen in vraag- en 
aanbod verhoudingen. Daarom is deze voorgestelde conjunctuurgolf natuurlijk ook onderhevig aan markttechnische 
bewegingen, golven die zich op hun beurt bewegen rond deze cyclische conjunctuurgolven. Deze zijn echter niet in 
de schematische weergave opgenomen. 

Zoals reeds bovenstaand is beschreven zijn de conjuncturele golfbewegingen in grote mate afhankelijk van macro
economische variabelen, waarvan de invloed ook doorwerkt op de vastgoedmarkt. Er wordt een aantal verschillende 
macro-economische variabelen [CBS 2002] onderscheiden op basis waarvan een indicatie van het actuele 
perspectief van de algemene economie kan worden verkregen. In dit verband zijn macro-economische variabelen 
externe en algemene invloedsfactoren, die (direct) invloed hebben op de waarde van vastgoed en op het rendement 
van de belegger. Deze variabelen kunnen worden gezien als trends met een invloed voor de lange termijn. [Ten Have 
1997] 1n dit verband wordt er een drietal economische variabelen kort toegelicht, te weten: 

~ Rente; 
~ de-/ inflatie; 
~ economische groei; 
~ de performance van vastgoed ten opzichte van andere assets. 
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A.2.1.1 Rente 

Bij de analyse van de rente dient onderscheid te worden gemaakt naar geldmarkt- en kapitaalmarktrente, oftewel de 
korte en lange rente. De kapitaalmarktrente beïnvloedt de huidige beleggersvraag en daarmee de huidige 
marktwaarde van het object. De kapitaalmarktrente geeft het rendement weer dat kan worden behaald op 
staatsleningen en obligaties. Dit vormt een alternatief voor het beleggen in vastgoed. De nominale rente verandert als 
gevolg van een verandering van het algemeen prijspeil (inflatie). Fluctuaties in de rentestand geven aanleiding tot 
wijziging van het vereiste rendement op vastgoed. [Saturmalay 1992] Een stijging van de kapitaalmarktrente zal 
daardoor, op korte termijn, leiden tot een daling in de beleggersvraag naar vastgoed en een stijging van het aandeel 
van de totale beleggingsportefeuille in staatsleningen en obligaties. [Grootendorst 1994] 

De geldmarktrente beïnvloedt daarentegen, op lange termijn, het toekomstige aanbod. Als de geldmarktrente stijgt, 
dan neemt, door stijging van de stichtingskosten, het toekomstige nieuwbouwaanbod af. Door het krimpen van de 
markt leidt dit tot een stijging van de toekomstige markthuur en daarmee van de toekomstige marktwaarde. Met 
andere woorden, de verandering in de kapitaalmarktrente heeft een direct effect (op de marktwaarde), terwijl de 
verandering in de geldmarktrente een vertraagd effect op o.a. de marktwaarde heeft. [Grootendorst 1994] 

De hoogte van de korte en lange termijn rente beïnvloedt de prijsvorming op de vastgoedmarkt sterk. Er is echter wel 
onderscheid nodig, omdat de korte rente namelijk door andere factoren wordt beïnvloed dan de lange rente. De korte 
rente wordt met name bepaald door de centrale banken. Zij gebruiken de rente om het gevaar van inflatie te 
beperken en de financiële stabiliteit van Nederland te waarborgen. De lange rente daarentegen wordt voor een deel 
beïnvloed door de korte rente en daarnaast door de vraag en het aanbod naar kapitaal. Zo was de overheid altijd een 
grote vrager op de kapitaalmarkt. De dalende tekorten van de overheid en daarmee de afnemende vraag zijn mede 
van invloed geweest op de dalende trend van de lange rente die de afgelopen jaren zichtbaar is. Het niveau van de 
staatsleningen is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. [Rozendaal 2001] 

Een lage rentestand is gunstig voor de waarde van vastgoed en zal de vraagzijde van de markt positief beïnvloeden. 
Juist in deze tijd aan het einde van een oplevingconjunctuur, waaraan de lage rentestand kan worden toegeschreven, 
vindt een sterke toename plaats van min of meer speculatieve nieuwbouw op de commerciële vastgoedmarkt. Als de 
conjunctuur vervolgens omslaat, of door ingrijpen van de monetaire autoriteiten wordt afgeremd, neemt de vraag naar 
nieuwe ruimte af, met als gevolg dalende vastgoedprijzen- en waarden. Bij een hoge rentestand moet omgekeerd 
worden geredeneerd ten aanzien van het verloop van het marktproces. Een afnemende vraag naar objecten zal de 
nieuwbouw laten stagneren tot het moment dat de leegstaand geabsorbeerd is en de prijzen voor de dan schaarse 
ruimte nieuw aanbod oproepen. Aangezien het renteniveau in de tijd gezien zowel een positief als een negatief effect 
kan hebben op de prijs en waarde van vastgoed, is het van belang dit renteniveau in relatie te zien tot de 
economische conjunctuurbewegingen in de algemene economie. 

Naast het onderscheid in lange en korte rente dient ook degelijk rekening te worden gehouden met het verschil in 
nominale en reële rente. Hierbij staat de reële rente gelijk aan de nominale rente gecorrigeerd met de inflatie. 

A.2.1.2 Inflatie 

In de beleggingscategorie vastgoed is inflatie opgenomen in tegenstelling tot de alternatieve beleggingscategorieën. 
Dit is mogelijk door een vaste koppeling met de huurverhoging. Inflatie is daardoor zonder meer een rendemenis
beïnvloedende factor voor commercieel vastgoed. Veelal wordt de inflatie gelijk gesteld aan de ontwikkeling van de 
prijsindex van de gezinsconsumptie. De reeks wordt gepubliceerd door het CBS en beschrijft de prijsontwikkeling van 
een verzameling van consumptieve goederen en diensten door de tijd heen. 

De inflatie wordt, binnen de 'beleggingswereld', om twee redenen geanalyseerd. Ten eerste is er sprake van een 
directe relatie tussen de inflatie en het rendement van - met name - directe vastgoedbeleggingen. Bij directe 
vastgoedbeleggingen wordt verondersteld dat deze beleggingen een goede bescherming bieden tegen inflatie. Ten 
tweede kan worden gesteld dat de inflatie een daadwerkelijke uitwerking heeft op verschillende andere economische 
determinanten, als bouwkosteninflatie, lange rente, en netto huuropbrengsten. 
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Inflatiebescherming van vastgoed 
De inflatiebestendigheid van een directe vastgoedbelegging hangt namelijk af van de relatieve schaarste van dat 
vastgoedproject, dat naar plaats en tijd kan verschillen. Slechts als een vastgoedproject relatief schaars is zal het 
voor inflatie gecorrigeerde rendement van dat project constant zijn of zelfs stijgen. [Barras 1994] 

Derhalve moet er worden gewezen op het feit dat huurcontracten voor een bepaalde tijd worden vastgelegd. Bij het 
aflopen van de overeenkomst bepaalt het markthuurniveau het uitgangspunt voor de nieuwe verhuursituatie. Er zal 
een nieuwe relatie (kunnen) ontstaan, wanneer het markthuurniveau niet overeen komt met het huidige niveau van de 
gevraagde huur. Echter wanneer het markthuurniveau lager is dan het huidige niveau, zal er sprake zijn van een 
sterke terugval van huuropbrengsten. De 'inflatiedekkingseffecten' zijn verleden tijd, doordat het effect van inflatie op 
de prijsontwikkeling niet wordt gecorrigeerd door de nieuwe verhuursituatie. Zoals gezegd heeft de inflatie niet alleen 
effect op het huurniveau, maar ook op de prijsvorming van de bouw- en instandhoudingkosten en op de 
loonontwikkeling. Het rendementsbeïnvloedende effect van inflatie op vastgoed beïnvloedt enerzijds de ontwikkeling 
van de huuropbrengsten positief en anderzijds de lastenontwikkeling negatief. 

Ook heeft de inflatie effect op de waardeontwikkeling van een vastgoedobject Zo zal bij een toenemende inflatie de 
waarde van een object stijgen. Een stijgende inflatie beïnvloedt de waarde van vastgoedobjecten positief. Een 
belangrijk effect op de waarde-ontwikkeling heeft de marktsituatie. De invloed van de karakteristiek van de markt op 
een groot aantal aspecten binnen de exploitatieopzet en waarderingsmethodiek is zo groot, dat kan worden gesteld 
dat de verklarende waarde van het al dan niet volledig inflatiedekkend zijn van vastgoedbeleggingen hieraan kan 
worden toegeschreven binnen de beschouwde periode. 

Of een directe vastgoedbelegging daadwerkelijk een volledige bescherming tegen inflatie biedt, is (tot op heden) niet 
duidelijk. Er zijn verschillende onderzoeken op dit terrein verricht, maar deze leiden niet tot een eenduidige conclusie. 
Hoewel er dus nog geen eenduidigheid bestaat ten opzichte van het inflatiekarakter van een directe 
vastgoedbelegging in het algemeen, kan worden gesteld dat beleggen in direct vastgoed een betere bescherming 
biedt tegen inflatie dan de alternatieve beleggingscategorieën. Dit vanwege de directe link van de inflatie aan de 
huurverhoging. Een hoge, of hoger verwachte, inflatie zal vanwege het substitutie-effect leiden tot een grotere vraag 
naar vastgoed en prijsstijgingen daarvan. 

Impact op andere macro-economische determinanten 
De tweede reden om inflatie te analyseren is vanwege de invloed van inflatie op andere macro-economische 
determinanten, zoals de bouwkosteninflatie, de lange rente en de netto huuropbrengsten. Ten behoeve van een beter 
inzicht worden ook deze relaties kort toegelicht. 

De bouwkosteninflatie is gemiddeld 1,2 maal zo sterk als de algemene prijsinflatie. [Kerkhof! 1995] De reden hiervoor 
is dat de mogelijkheden voor productiviteitsstijging in de bouwnijverheid geringer zijn dan in overige industriële 
sectoren. De sterke relatie tussen inflatie en bouwkosteninflatie vloeit voort uit het grote aandeel van de loonkosten 
verrekend in de bouwkosten. Deze bouwkosteninflatie heeft een directe invloed op de nominale markthuur. Bij een 
gezonde markt zal de markthuur de bouwkosteninflatie volgen. Daarnaast is de bouwkosteninflatie ook van invloed 
op het nieuwbouwaanbod van vastgoed. De prijzen op de voorraadmarkt van vastgoed worden mede beïnvloed door 
de ontwikkeling van deze nieuwbouwmarkt. Stijgende nieuwbouwkosten zijn voor een deel verantwoordelijk voor de 
prijsverhogingen op de voorraadmarkt. 

Tevens is er een verband tussen de inflatie en de lange rente. Groetendorst constateert dat de lange rente de inflatie 
volgt en dat de fluctuaties in de lange rente minder heftig zijn dan die in de inflatie. Omdat de lange rente 
voornamelijk door internationale en de inflatie voornamelijk door nationale factoren wordt bepaald, reageert de lange 
rente vrij traag op veranderingen in het inflatieniveau. Als gevolg van de trage reactiesnelheid van de lange rente is 
de reële rente in de perioden met een hoge inflatie laag en vice versa. [Grootendorst 1994] 

De inflatie is op de derde plaats van invloed op de hoogte van de bruto inkomsten uit exploitatie door de relatie 
tussen huurverhogingen per jaar en de hoogte van de inflatie in het voorafgaande jaar. Daarnaast is inflatie van 
invloed op de hoogte van de exploitatielasten, met name de grootste post daarvan, de onderhoudskosten. Via deze 
twee wegen is de inflatie van invloed op de hoogte van het netto exploitatieresultaat van de betreffende 
vastgoedbelegging. 
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A.2.1.3 Economische groei 

In de macro-economische theorie zijn verschillende benaderingen te vinden die leiden tot een omschrijving van 
economische groei. Dit onderzoek gaat in op een aantal gemeen-schappelijke elementen (BBP, werkgelegenheid en 
loongroei), die kunnen worden aangemerkt als indicator van de groei van de economie. 

Bruto binnenlands product 
Het bruto binnenlands product (BBP) geeft de waarde aan van de totale nationale productie (excl. export) en tevens 
de som van de inkomens (excl. export-inkomens). Stijging van het BBP gaat gepaard met een stijging van 
investeringen in vaste activa, de werkgelegenheid en de particuliere consumptie. Enerzijds kan dat leiden tot een 
uitbreidingsbehoefte, anderzijds tot veroorloving van een grotere luxe. Beide aspecten hebben een toename van de 
vraag naar ruimte (met enige vertraging) tot gevolg. [Aretz 1997] 

Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid heeft een zeer directe invloed op de winkelvastgoedmarkt. Een forse afname van de 
economische groei zal al snel leiden tot een sterke afname werkgelegenheid en daarmee de vraag naar oppervlak 
voor detailhandel. Evenzo zal een recessie, die leidt tot een negatieve absorptie van ruimte, leegstand te zien geven, 
al is er geen aanbod van nieuwe ruimte door projectontwikkeling. [Brayé 2001] 

De werkgelegenheid heeft echter ook een indirecte invloed op de vraagkant van de woningmarkt. De 
werkgelegenheidsentwikkeling heeft namelijk invloed op de migratie en daarmee op de huishoudensontwikkeling. Bij 
de analyse van migratie speelt zowel de werkgelegenheid op macro- als meso-niveau een rol. De regiospecifieke 
ontwikkeling van de werkgelegenheid hangt af van: 

~ De structuur van de per regio aanwezige werkgelegenheid en de algemene ontwikkeling van de diverse 
bedrijfstakken; 

~ een aantal regiospecifieke elementen. 

Deze migratie is tevens van belang voor de winkelmarkt, gezien het feit huishoudens-ontwikkelingen ook 
veranderingen in bestedings- en consumptiepatronen te weeg zullen brengen. 

Loongroei 
Het CBS publiceert een indexcijfer van de regelingslonen voor werknemers in verschillende bedrijfstakken van de 
particuliere sector, de trendvolgers van de overheid. Net als bij de inflatie bestaan er voor de loongroei een groot 
aantal verschillende definities en indelingen. Geredeneerd vanuit de individuele werknemer wordt de loonontwikkeling 
vaak gesplitst in de volgende drie delen: [Van Aalst 1995] 

~ Prijscompensatie; 
~ algemene reële loonstijging, gedefinieerd als de contractloonstijging minus de consumentenprijs

ontwikkeling; 
~ incidentele loonstijging, als gevolg van de individuele carrière en omstandigheden. 

De wijze waarop de inkomens zich de komende jaren zullen ontwikkelen, zal van grote invloed zijn op de vraag naar 
woningen en woonmilieus. Eerder uitgevoerde studies, o.a. in het kader van de woonverkenning, geven dit aan. 
Naarmate de inkomensgroei groter is, zullen meer mensen op zoek gaan naar kwaliteit, hetgeen vaak wordt gezocht 
in de duurdere koopsector en waarbij tegelijk de voorkeur wordt uitgesproken voor een karakteristiek woonmilieu. Niet 
alleen de ontwikkeling van het gemiddelde inkomen speelt hierbij een rol , ook de vraag in welke mate verschillende 
groepen zullen kunnen meeprofiteren van de algehele inkomensgroei. Deze redenering kan ook worden 
doorgetrokken naar de winkel- en kantorenmarkt. [Aben 2001 ] 
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A.2.1.4 De performance van vastgoed t.o.v. andere as sets 

Het inzicht in de macro-economische determinanten is van groot belang voor beslissingen ten aanzien van 
vastgoedbeleggingen. Het beleggingsklimaat, waarbinnen investeringen tot stand komen, wordt in grote mate 
bepaald door deze determinanten. Echter niet alleen vastgoed heeft te maken met deze macro-economische 
factoren. Deze zijn tevens van invloed op de andere beleggingsassets, als aandelen en opties, obligaties en liquide 
middelen. Naast deze determinanten is er namelijk nog een aspect van groot belang voor het rendement op 
vastgoedbeleggingen. De vraag en het aanbod op de vastgoedbeleggingsmarkt wordt direct beïnvloed door de 
(verwachte) performance van alternatieve beleggingscategorieën. 

Op het niveau van het fundmanagement wordt bij de beleggingsinstelling het aandeel vastgoed binnen de portefeuille 
bepaald. De belegger komt tot een allocatiekeuze van verschillende beleggingsmogelijkheden. Middels ALM-studies 
wordt de uitwerking van de genoemde macro-economische determinanten, rente, inflatie en economische groei, op 
de verschillende beleggingsassets geanalyseerd om te komen tot een optimale samenstelling van de portefeuille. In 
de onderstaande tabel wordt de relatie gelegd tussen verschillende determinanten en ook de relatieve voorkeur voor 
de verschillende asset-classes . 

Economische groei hoog/stijgend + + 
Inflatie hoog/stijgend + 
Reële rente hoog/stijgend + 

Economische groei laag/dalend + + 
Inflatie laag/dalend + + + 
Reële rente laag/dalend + + + 

Tabel 2.1 : Economisch klimaat vs asset-allocatie. 

Het aandeel vastgoed in de portefeuille wordt dus tevens bepaald door de (verwachte) performance van andere 
assets binnen een bepaald economisch klimaat. Het feit dat onder gegeven economische omstandigheden er 
voorkeuren zijn voor bepaalde assets, maakt dat investeringen in vastgoed toe- of afnemen. Naast het feit dat dit zijn 
weerslag zal hebben op vraag en aanbod binnen de vastgoedmarkt, zal dit ook fluctuaties in het rendement te weeg 
brengen. 

A.2.2 Marktwerking binnen de vastgoedmarkt 

In deze paragraaf wordt de marktwerking binnen de vastgoedmarkt bestudeerd. Er is in de eerste plaats aandacht 
voor de impact van de financiële markten op de vastgoedmarkt. In de voorgaande paragraaf werd duidelijk dat 
verschillende indicatoren in de financiële markten de toon zetten in de vastgoedmarkt. In dit verband passeert de 
vastgoedcyclus. In de volgende paragraaf worden de indicatoren voor wat betreft de vastgoedmarkt nader 
beschouwd. 

A.2.2.1 De vastgoedcyclus 

Van oudsher is er sprake van een sterke relatie van de vastgoed(beleggings)markt met de financiële wereld. In dit 
verband wordt nader ingegaan op de genoemde cyclus, ook wel conjuncturele golfbeweging genoemd. Gezien de 
onderlinge verbondenheid wordt er kort stilgestaan bij de uitwerking van deze golfbeweging op de vastgoedmarkt, 
hetgeen resulteert in de zogenaamde vastgoedcyclus. Deze economische golfbeweging is in zekere zin een indicator 
voor de te verwachten ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Er moet wel worden opgemerkt dat de uitwerking per 
marktsegment verschillend is en dat er zeker sprake is van enige optredende vertraging. 
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In tijden met een groeiende economie duurt de expansie langer en liggen de pieken hoger dan in het geval van een 
terugvallende economie tijdens de conjuncturele contractie. Als gemiddelde zijn er dus meer goede dan slechte jaren 
voor de markt. De ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkten kunnen ook volgens de golfbeweging worden 
weergegeven en vervolgens per vastgoedmarkt tegen elkaar worden gepositioneerd. Daarbij wordt grafisch zowel 
een gelijkmatige golfbeweging als wel een meer zandtandvormige figuur. Dit laatste om tot uitdrukking te laten komen 
dat de herstelperiode ten opzichte van de expansiefase korter duurt en daardoor heviger van karakter is, zoals in de 
volgende figuur tot uitdrukking komt: 

Illustratie 2.3: De vastgoedcyclus voor de winkelmarkt in een aantal Europese landen. [Keeris 2001a] 

Het optimisme van de aanbieders/ projectontwikkelaars levert tijdens de expansie een overaanbod en het 
pessimisme in de contractie een tekort. Hierbij speelt ook mee de lange doorlooptijd van de pré-initiatieffase van de 
planontwikkelingen tot en met de oplevering van het bouwwerk, hetgeen noodzaakt tot het vroegtijdig anticiperen op 
de omslag in de markt. Het effect van deze conjuncturele verschijnselen komt eveneens tot uitdrukking in de 
performance van het vastgoed. Tijdens depressies zijn de huurprijzen relatief laag en de gevraagde 
aanvangsrendementen hoog, hetgeen bij hoogtepunten omgekeerd is. De basis hiervoor betreft de verhouding 
tussen vraag en aanbod, waarbij beide afzonderlijk en ongelijk worden beïnvloed door de economische 
ontwikkelingen. 

De oorzaken van het bekende 'varkenscyclus-effect' of 'boom-and-burst-effect' in de vastgoedmarkt, werd voorheen 
vaak toegeschreven aan de aanbodzijde van de markt. Door de lange voorbereidings- en constructietijd zouden 
nieuwbouwprojecten vaak op het verkeerde moment worden opgeleverd. Tegen de tijd dat de projecten worden 
opgeleverd, is de economische situatie al weer verslechterd, waardoor er een aanbodoverschot ontstaat. Belangrijke 
oorzaak hiervan is dat de betrokken actoren in de markt zich bij het nemen van beslissingen primair zouden laten 
leiden door de actuele waarde van vastgoed en niet door de te verwachten huur- en waardeontwikkeling. [ Jongejan 
1992] Echter op de lange termijn lijkt dit kortzichtig gedrag van projectontwikkelaars niet erg waarschijnlijk. [Eichholtz 
1996] Een verklaring van dit gedrag van aanbieders moet dan ook niet worden geweten aan gebrek aan kennis maar 
aan het algemene onvermogen om het beleid en het daarop gebaseerde gedrag tijdig gewijzigd te krijgen. De 
psychologische naijleffecten van de positieve en negatieve marktstemmingen, spelen daarbij een belangrijke rol. Het 
probleem is het bepalen van het optimale beleid in een onzekere omgeving. [Keeris 2001 a] 

In theorie doet zich een naijleffect voor en volgt de varkenscyclus van commercieel vastgoed het traject van de 
conjunctuur met enige vertraging van ongeveer twee jaar. Wanneer de geschetste economische situatie wordt 
vertaald naar de vastgoedmarkt, kan men het volgende concluderen; De conjunctuur verkeert op een hoogtepunt. De 
conjunctuur neigt naar een overspanning en zal in een later stadium resulteren in een crisis. Dit betekent dat de markt 
voor commercieel vastgoed in de komende twee à drie jaren naar een hoogtepunt zal stijgen en daarna naar al 
waarschijnlijkheid de neergaande lijn van de conjunctuur zal volgen. 

Een kritische noot die geplaatst dient te worden bij het werken met vastgoed cycli betreft het probleem van de 
kwaliteit van de beschikbare historische gegevens. Ten gevolg van het lage niveau van professionaliteit binnen het 
vakgebied vastgoed, kan in het algemeen worden aangenomen dat de gebruikte tijdreeksen niet volledig en 
consistent zijn samengesteld. Wanneer wordt uitgegaan van de visie dat de toekomst een weerspiegeling is van het 
verleden, zijn bij de beeldvorming van de toekomst deze data echter onmisbaar. 
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A.2.2.2 De indicatoren in de winkelvastgoedmarkt 

Naast de indicatoren in de financiële markten, als rente, inflatie en economische groei, moet worden onderkend dat er 
tevens verschillende kenmerkende aspecten kunnen worden benoemd specifiek voor wat betreft de 
(winkel)vastgoedmarkt. Het algehele sentiment binnen de vastgoedmarkt wordt in grote lijnen bepaald door de 
bovenliggende financiële markt. 

De vraag naar te huren winkelruimte is afkomstig van grootwinkelbedrijven, fil iaal- en franchiseketens, individuele 
winkelier, banken, enzovoort. Zij zullen in een gebied winkelruimte zoeken als zij daar op termijn voldoende afzet- en 
winstmogelijkheden in zien. De vraag wordt in grote lijnen door de volgende factoren bepaald: 

);;> Consumentengedrag; 
);;> lokale koopkracht; 
);;> grootte van het verzorgingsgebied; 
);;> bevolkingssamenstelling en -ontwikkeling in het gebied; 
);;> concurrentie binnen het verzorgingsgebied en van andere winkelgebieden; 
);;> aantrekkelijkheid van het winkelgebied. 

De koopkracht van de consument wordt sterk beïnvloed door de actuele economische situatie. De 
afzetmogelijkheden van winkeliers worden hierdoor bepaald. Belangrijke indicatoren zijn de ontwikkeling van het 
reële inkomen per hoofd van de bevolking, de werkgelegenheid en werkloosheid, de inkomensverdeling, het vrij 
besteedbare inkomen, de consumptieve bestedingen en de detailhandelsomzetten. De economische ontwikkeling 
moet garant staan voor voldoende draagvlak in de vorm van koopkracht per hoofd van de bevolking. Het 
consumentengedrag is allesbepalend voor de winkelmarkt. Het soms grillige gedrag van de consument komt niet 
alleen voort uit economische motieven, maar ook sociale verschijnselen spelen een rol, zoals levensstijl, 
bestedingspatronen, gewoonten, smaken, de afstand die men bereid is af te leggen voor inkopen, de favoriete wijze 
van transport en andere voorkeuren. 

Het inwonertal van het verzorgingsgebied is sterk geografisch bepaald. Relevante bevolkingsentwikkelingen zijn 
vooral : de bevolkingsomvang, -groei, - samenstelling, alsmede de gezinssamenstelling, culturele achtergrond en -
grootte. Factoren zoals leeftijdsopbouw, vergrijzing en het aantal huishoudingen spelen eveneens een rol. Van groot 
belang is de concurrentie van andere winkelgebieden en de interne concurrentie, waarbij de mate van 
marktverzadiging en de mogelijkheden om nieuwe winkels te vestigen van belang zijn. De aantrekkelijkheid van de 
winkelconcentratie wordt onder andere bepaald door de bereikbaarheid, de vervoersmogelijkheden en 
parkeermogelijkheden. 

Het aanbod van winkelruimte is voomarnelijk afkomstig van projectontwikkelaars en beleggers. Zij zullen winkelruimte 
gaan bouwen indien dat op termijn voldoende rendabel zal zijn en mogelijk is. Dit hangt onder meer af van de: [Van 
Gooi c.s. 2001] 

);;> Vraag naar winkelruimte; 
);;> verwachte verhuurmogelijkheden; 
);;> verwachte huur- en waardeontwikkeling; 
);;> grond-, bouw- en rentekosten; 
);;> beschikbaarheid. 

Het aanbod van nieuwe winkelruimte wordt begrensd door de beschikbare ruimte binnen en buiten de bebouwde kom 
van de steden. Binnen de bebouwde kom zijn er in beginsel weinig bouwlocaties voorhanden. Ook is het aanbod 
sterk gereguleerd en afhankelijk van het gevoerde beleid van ruimtelijke ordening, dat voor het vestigen van winkels 
in het algemeen veel restrictiever is dan voor bijvoorbeeld kantoren. Bij het creëren van nieuwe winkelruimte wordt 
door projectontwikkelaars gelet op verhuurmogelijkheden en de verwachte huur- en waardeontwikkeling. Deze 
worden hoofdzakelijk bepaald door afzet- en winstmogelijkheden van winkeliers, waarop dezelfde factoren van 
invloed zijn als op de vraag naar winkelruimte. 

28 



~--------------------------~W~a~ar~de~o~pt~im~a~lis~a~tie~g~e~st~oo~ld~o~o~o~ro~je~ct~co~n~fo~rm~e~in~q~oi~ng~-~e~n~ou~tq~o~ln~g-~ca~p~ra~te=s 
Bij de vraag naar winkelruimte als beleggingsobjecten spelen de determinanten van de vraag naar te huren 
winkelruimte een zeer grote rol. De vraag naar winkelruimte als beleggings-objecten is afhankelijk van de 
verwachtingen over rendement en risico van vastgoed ten opzichte van die over andere vermogensobjecten. Het 
rendement wordt bepaald door de huur- en waardeontwikkeling. De huur staat onder invloed van verhoudingen op de 
huurmarkt en het waardeverloop houdt verband met de huurontwikkeling enerzijds en vraag en aanbod binnen de 
beleggingsmarkt anderzijds. De netto huuropbrengsten en de mutatie van de waarde van het winkelvastgoed vormen 
tezamen het totale beleggingsresultaat. 
Wanneer beleggers menen dat op winkelvastgoed een hoger totaalresultaat te verwachten is dan op andere 
vermogenstitels, gegeven de specifieke risico's en eigenschappen van winkelvastgoed en andere beleggingsassets, 
zal de vraag naar winkelvastgoed op de beleggingsmarkt toenemen. Verder zijn middelenoverschotten en -tekorten 
bij beleggers uiteraard van groot belang. De portefeuillesamenstelling is voortdurend in beweging. Als gevolg van 
waardegroei van een bepaalde beleggingsasset, bijvoorbeeld aandelen, is het noodzakelijk om de 
portefeuillesamenstelling in verband met rendement en risico profiel in balans te brengen, hetgeen uiteindelijk leidt tot 
een middelentoestroom naar andere assets, als vastgoed. [ROZ 2002] 

Bovenstaand zijn verscheidene factoren genoemd die zeer belangrijk zijn voor wat betreft de vraag en aanbod 
verhouding binnen de winkelvastgoedmarkt. Deze factoren zijn essentieel voor de transacties die binnen de verhuur
en beleggingsmarkt voor winkelvastgoed tot stand komen. In zekere zin moeten deze transacties worden gezien als 
een resultante van de wijze waarop verschillende rendementsbeïnvloedende factoren inspelen op de betreffende 
vastgoed-belegging. Onderscheid in de verhuur- en beleggingsmarkt leert dat twee essentiële indicatoren kunnen 
worden benoemd, te weten respectievelijk: 

)> Het huurprijsniveau; 
)> de rendementseis (i.e.yield). 

In de verhuur- en beleggingsmarkt zijn respectievelijk de indicatoren huurprijsniveau en rendementseis de 
belangrijkste evenwichtszoekende variabelen, ook wel de zogenaamde leading indicators. [Gianotten c.s. 1999] 

A.2.2.3 De dynamische detailhandel 

Het aandeel van de detailhandelsbestedingen in de consumptieve bestedingen wordt bepaald door vraag- en 
aanbodfactoren. Bij de vraagfactoren onderscheiden we de bestedingsmogelijkheden per consument, de omvang en 
samenstelling van de consumentenpopulatie en de voorkeuren van consumenten. Deze factoren kunnen ook worden 
aangeduid als economische, demografische en sociale/ culturele karakteristieken van de consumenten. Bij 
aanbodfactoren gaan we allereerst in op het marktbeleid van de detailhandel. Het marktbeleid wordt traditiegetrouw 
beschreven in termen van product, prijs, plaats en promotie. Bij de aanbodfactoren gaan we tenslotte in op de invloed 
van concurrerende aanbieders van goederen in het detailhandelsassortiment Voor dit onderzoek is vooral van 
belang welke determinanten van de consumptieve bestedingen een grote rol spelen bij de detailhandel. 

De bestedingsmogelijkheden van consumenten worden begrensd door het beschikbare inkomen. Het beschikbare 
inkomen is het primaire inkomen plus sociale uitkeringen en ontvangen overige inkomensoverdrachten minus directe 
belastingen, sociale premies en betaalde overige inkomensoverdrachten. De stijging van het besteedbaar inkomen 
op geaggregeerd niveau wordt vooral veroorzaakt door inflatie, bevolkingsgroei, toename van de arbeidsparticipatie 
en door incidentele loonstijgingen (deze zijn onder meer het gevolg van een verhoging van het scholingsniveau van 
de beroepsbevolking). De stijging van de gemeentelijke belastingen van de afgelopen jaren verlaagt het beschikbare 
inkomen. De verdeling van het beschikbare inkomen over consumptieve bestedingen fluctueert vrij sterk op landelijk 
niveau. 

De functionele detailhandelsbestedingen, dat wil zeggen de bestedingen in het detailhandels-assortiment, zijn de 
afgelopen decennia procentueel afgenomen, terwijl de totale consumptieve bestedingen verder zijn toegenomen. Het 
verschil in groei wordt voor tweederde veroorzaakt door een lagere prijsstijging en voor eenderde door een lagere 
volumegroei in het detailhandelsassortiment in de toeleverende sectoren en met inkomensontwikkeling. 
Veranderingen in de omvang en samenstelling van de consumptieve bestedingen, waaronder de verschuiving van 
bestedingen in het detailhandelsassortiment naar bestedingen die daar buiten vallen, worden vooral veroorzaakt door 
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A1 de veranderingen in karakteristieken van de consumenten. Binnen dit kader moeten de consumptieve bestedingen 
worden beschouwd als graadmeter voor het functioneren van de detailhandel 

Het marktbeleid van een individuele detaillist is bepalend voor zijn aandeel in de detailhandelsbestedingen: de 
invloed op de omvang of samenstelling van de consumptieve bestedingen is waarschijnlijk vrij gering. Het algemene 
marktbeleid heeft wel enige invloed op het aandeel van de detailhandel in de consumptieve bestedingen. Door een 
gebrek aan innovaties en door eenvormigheid van het aanbod wordt de bestaande marktverzadiging te weinig 
doorbroken. Meer productinnovaties zijn nodig om de afname van het aandeel van bestaande producten te 
compenseren. [Buvel6t 2001] 

Het afnemende aandeel in de consumptieve bestedingen zal in de toekomst verder afnemen. Enkele mogelijkheden 
voor de detailhandel om via het marktbeleid de afname te beperken zijn assortimentsverbreding, het verhogen van de 
attractiviteit van het winkelen- 'fun-shopping ', maatwerk en verruiming van de openingstijden. 

A.2.3. DESTEP-factoren 

DESTEP-factoren zijn het geheel van demografisch, ecologische, sociaal-culturele, technologische, economische en 
politiek-juridische omgevingsfactoren die sterk bepalend zijn voor de setting waarbinnen het vastgoed moet 
functioneren. Onderstaand wordt een indicatie gegeven van de verschillende factoren op basis van Buvelêt. [Buvel6t 
2002] 

~ Demografische ontwikkelingen 
Demografische ontwikkelingen zijn een zeer belangrijke determinant van het consumenten-gedrag. Zij hebben direct 
effecten op de consumptie door de grootte en samenstelling van de huishoudens en de verdeling van het vrij
besteedbaar inkomen. Stijgend opleidingsniveau, veranderende leeftijdsverdeling, sociale klasse, 
gezinssamenstelling en andere kenmerken hebben een indirect effect op bestedingen, besparingen en levensstijl van 
consumenten. 'Vergrijzing' en 'ontgroening' zorgen voor een andere leeftijdsverdeling en behoefte aan andere 
producten en diensten. 

~ Ecologische ontwikkelingen 
De natuurlijke omgeving betreft onder andere de stijgende energiekosten en de verontreiniging van ons leefmilieu. 
Milieuwetgeving en de energie prestatienorm (EPN) zijn voorbeelden van maatregelen op dit gebied. Het 
milieuaspect van de consumptie zal meer en meer aandacht krijgen, zowel bij levensmiddelen als bij duurzame 
goederen. Een 'milieukeurmerk' op duurzame goederen kan deze milieubewuste trend versterken in de aankoopfase 
bij de consument. Goed onderhoud binnen het winkelcentrum is hier eveneens een onderdeel van. Dit kan worden 
bewerkstelligd door het leveren van goede service gedurende de levenscyclus van een product. 
Daarnaast ontwikkelt de consument een toenemende belangstelling voor 'natuurlijke' producten. Ondernemingen 
zullen, meer dan in het verleden, informatie moeten verschaffen over het gebruik en de herkomst van producten en 
zullen in toenemende mate 'natuurlijke' producten gaan gebruiken. 

~ Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
Op sociaal-maatschappelijk gebied vinden er allerlei belangrijke ontwikkelingen plaats, die hun invloed hebben op 
veranderingen in de consumentenvoorkeuren. Met name de toenemende emancipatie en individualisering hebben 
hun weerslag op de voorkeuren van de te verzorgen consument. Toenemende aandacht voor aspecten als 
gezondheid en mobiliteit zorgen eveneens voor belangrijke veranderingen binnen het gedrag van de Nederlandse 
consument. Zeer belangrijk is dat de ondernemer zich dient te richten op de individuele mens met zijn specifieke 
wensen, behoeften en verwachtingen en minder op anonieme groepen zonder specifieke kenmerken. 
Daarnaast heeft het gezondheidsbesef van consumenten haar weerslag op de productkeuze, hetgeen tot uitdrukking 
komt in de belangstelling voor artikelen ten behoeve van lichamelijke conditie. Toegenomen mobiliteit heeft eveneens 
het consumentengedrag drastisch veranderd, hetgeen ertoe heeft geleid dat zij niet meer gebonden is aan bepaalde 
ondernemers en winkelcentra. Dit maakt hem tot een minder trouwe klant dan voorheen. 
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>- Technologische ontwikkelingen 

De economische groei wordt in hoge mate beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Van belang in onze tijd is 
dat de snelheid van de technologische verandering steeds groter wordt. Dat betekent dat de eventuele voorsprong 
die men als onderneming heeft, van steeds kortere duur is, waardoor de detaillist steeds weer tracht met innoverende 
producten haar consumenten te laten besteden. De belegger dient ook innoverend bezig te zijn door met het 
winkelcentrum de optimale randvoorwaarden te blijven leveren om consumenten te verzorgen. Vele technologische 
ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat innovaties elkaar in hoog tempo opvolgen en zowel de detaillist als 
belegger voortdurend bezig moeten zijn met het vernieuwen om de voorsprong ten opzichte van concurrenten te 
behouden. 

>- Economische ontwikkelingen 
In deze appendix is reeds ingegaan op enkele macro-economische aspecten, als inflatie en rente, economische 
groei. Deze detenninanten hebben invloed op de beschikbaarheid van inkomen, hetgeen een belangrijke voorwaarde 
is voor consumptie. Bronnen voor inkomen van huishoudens zijn salarissen, subsidies, sociale uitkeringen, etc. Om 
het aandeel beschikbare consumptieve bestedingen te herleiden dient men het inkomen te verminderen met de af te 
dragen sociale premies, directe belastingen. 
De laatste jaren zijn steeds meer bestedingen afgevloeid naar de categorie 'diensten en overige goederen' (DOG), 
zoals vakanties, hypotheken, etc, hetgeen ten koste is gegaan van het aandeel bestedingen in voedings- en 
genotsmiddelen en duurzame goederen. 

>- Politiek-juridische ontwikkelingen 
De overheid en de politiek vonnen voor ondernemingen een onzekere omgevingsfactor. Het overheidsbeleid van 
decentralisatie en deregulering leidt tot een versnipperde en dure regelgeving. Overkoepelende brancheorganisaties 
zullen zich steeds harder (blijven) maken bij de overheid voor stroomlijning en unitonnering van de wetgeving. Voor 
de detailhandel geldt dit niet alleen voor het al dan niet subsidiëren van bepaalde producten, maar ook voor het 
belasten ervan. Ook is de wetgeving op de volgende gebieden van belang: fiscale wetgeving, milieuwetgeving, 
wetgeving met betrekking tot winkelopeningstijden, PDV/GDV- en parkeerbeleid . 
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/ A.3 Planmatige winkelcentra nader beschouwd 

A.3.1 Segmentatie van winkelcentra 

Onderstaand worden een tweetal segmentaties van planmatige winkelcentra nader bestudeerd. In eerste instantie 
betreft het de functioneel-hiërarchische indeling en ten tweede de ideaaltypering, die door WPM onder meer wordt 
gebruikt bij het vaststellen van huurprijzen van winkelruimten in planmatige winkelcentra. 

A.3.1.1 De functionele hiërarchie 

In Nederland bestaat een functioneel-hiërarchische structuur van verschillend soorten winkelcentra, gebaseerd op de 
theorie van Christaller. De Nederlandse overheid heeft aan de hand van een ruimtelijk en vestigingsbeleid de intra
stedelijke structuur weten te reguleren. Bolt [Bolt 1995] heeft alle winkelconcentraties in Nederland ingedeeld in 
hoofd- en neven-winkelcentra. De hoofdwinkelcentra kennen een interstedelijke rangorde (hoofdwinkelcentra van 
eerste, tweede, derde en vierde orde}. De neven- of ondersteunende centra kennen een intra-stedelijke rangorde 
(stadsdeelcentra, wijkcentra, buurtcentra). Nadeel van de intra-stedelijke rangorde is dat deze strikt distributie
planologisch van aard is en vooral aandacht heeft voor de aanbodzijde. 
Naar gelang de stadsgrootte zijn binnenstedelijke verzorgingsstructuren via het zogenaamde vierslagenstelsel van 
buurt-, wijk- stadsdeelwinkelcentra en kernwinkelgebied gerealiseerd. De basis voor deze indeling wordt gevonden in 
het verschil in aankoopfrequenties van verschillende soorten artikelen, maar ook de aanbodzijde heeft bij de indeling 
een rol gespeeld, gezien de benodigde drempelwaarde voor sommige branches. Frequent benodigde artikelen 
worden bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis gekocht. Een segmentatie in verschillende winkelcentra als gevolg van 
deze distributie-planologische uitgangspunten is dan als volgt te maken. [Buvelót 2002] 

;;. Buurtwinkelcentra 
Een buurtwinkelcentrum bestaat voomarnelijk uit winkels, die behoren tot de foodsector. Dit centrum voorziet dus in 
de dagelijkse behoeften van consumenten uit het verzorgingsgebied. Dergelijke buurtcentra functioneren in 
woongebieden tot 10.000 inwoners. De winkelconcentratie bestaat uit één supermarkt met daarnaast enkele 
foodspecialzaken en enkele dagelijkse non-foodzaken. Dit type centrum wordt veelal een aantal keren per week te 
voet of met de fiets bezocht en beperkt per auto. 

;;. Wijkwinkelcentra 
Dit centrum heeft een wijkverzorgende functie en biedt naast de dagelijkse benodigde goederen ook de mogelijkheid 
tot aankoop van non-foodartikelen. Een wijkwinkelcentrum functioneert in woongebieden van 10.000 tot 20.000 
inwoners. In een wijkwinkelcentrum zijn vaak twee supermarkten en een compleet aanbod van food-speciaalzaken 
aanwezig Daarnaast zijn er enkele non-food trekkers met dagelijks aanbod en er is een beperkt aanbod modische 
zaken (kleding, schoenen, en dergelijke). Kortom de wekelijkse inkopen worden in dit centrum gedaan. Vaak wordt dit 
centrum bezocht per fiets en per auto. 

;;. Stadsdeelcentra 
Dergelijke centra kennen een stadsdeelverzorgende functie en bieden een combinatie aan van boodschappen doen 
en recreatief winkelen. Stadsdeelcentra, functionerend naast en ondersteunend aan een hoofdwinkelcentrum in 
dezelfde kern, komen alleen voor in kernen groter dan 100.000 inwoners en verzorgen bij benadering 20.000 tot 
60.000 consumenten. Het winkelaanbod wordt veelal gekenmerkt door een sterk aanwezige foodsector (3 
supermarkten + compleet aanbod foodspeciaal} met daarnaast een redelijk breed aanbod in modische zaken en een 
compleet aanbod non-food dagelijkse (huishoudelijke en elektronische artikelen, bloemen, en dergelijke. Vaak is er 
ook een bijbehorend aanbod van horeca aanwezig. In dit centrum wordt vooral gewinkeld met een bepaald doel 
(efficiënt winkelen). Dit centrum wordt meestal met de fiets of auto bezocht. 
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I 
~ Kernwinkelgebieden 

De grootste concentratie van winkels doet zich (binnen het geheel van de woonkern) in het hoofdwinkelgebied voor. 
Meestal betreft dit een historisch gegroeide winkelconcentratie, die in principe elke branche huisvest (breed en diep 
assortiment). Het accent ligt vooral op de modebranche, warenhuizen en horeca, terwijl de dagelijkse goederen in de 
regel zwak vertegenwoordigd zijn. Dit centrum kan als multifunctioneel worden getypeerd. Het winkelend publiek 
verblijft er relatief lang omdat er veelal recreatief wordt gewinkeld. Dit centrum wordt meestal met de auto bezocht, 
waarbij parkeren op korte afstand een essentiële factor is. 

A.3.1.2 Ideaaltypering van winkelcentra 

Vanuit de vraagzijde - de consument - is deze functioneel-hiërarchische indeling minder goed bruikbaar. Door de 
grote concurrentie tussen verschillende winkelcentra en de sterk toegenomen mobiliteit, heeft de consument steeds 
meer mogelijkheden gekregen zijn blik te verruimen en meerdere winkelcentra te bezoeken. De kritische en 
verwende consument stelt om die reden steeds hogere eisen aan zijn winkelcentrum. Vanuit die optiek wordt het 
steeds belangrijker het winkelcentrum helder en op de juiste wijze naar zijn consument toe, te positioneren. Feitelijk 
gaat het om de juiste afstemming en 1ine-tuning' tussen product (winkelcentrum) en markt (gebruiker: consument). 
Door Ter Sluis [Ter Sluis 1998] is om die reden een alternatieve indeling opgesteld, de zogenaamde ideaaltypering. 
Deze indeling stelt niet de planologische winkelstructuur, maar juist de consument, zijn verwachting en zijn 
koopgedrag centraal. Het product winkelcentrum moet zo goed mogelijk worden aangepast aan de wensen van de 
consument. Basisprincipe van de indeling vormt het onderscheid tussen efficiënt inkopen doen (convenience) 
enerzijds en 'kijken, vergelijken, verblijven' (shopping) anderzijds. Het gaat om uitgewerkte ideaaltyperingen: hoe 
dichter een winkelcentrum de ideaaltypering benadert, des te beter het beantwoordt aan de verwachting van de 
consument. 
Hoewel de indeling terug te vertalen is naar de bekende distributie-planologische indeling, is de kracht ervan dat er 
naar het winkelcentrum wordt gekeken vanuit een andere invalshoek, die van de eindgebruiker. Niettemin kan per 
groep worden aangegeven op welk geografisch gebied het centrum zich richt. 

~ Convenience Center Groep 1 
'Basiswinkelcentrum' dat doelgericht en hoogfrequent wordt bezocht door direct omwonenden, voor de dagelijkse, 
probleemloze aankopen. Aangezien de consument hiervoor weinig moeite wil doen, is van belang dat de consument 
hier het basis-pakket boodschappen wil doen. De consument verwacht derhalve een supermarkt, aangevuld met de 
belangrijkste verswinkels (bij voorkeur bakker, slagger, agf.), drogist, tabak/lectuur, basale dienstverlening (zoals 
kapper, geldautomaat) en horeca (snackbar). 

~ Convenience Center Groep 2 
'Gemakswinkelcentrum' dat doelgericht en hoogfrequent worden bezocht door bewoners vanuit een wat groter 
gebied, meestal de eigen wijk maar vaak ook daarbuiten, ten behoeve van het efficiënte inkopen doen. Dit type 
centrum wordt iets minder frequent bezocht en omdat de consument er meer dan het basis-pakket verwacht, is hij 
bereid iets meer moeite te nemen door een grotere afstand te overbruggen. De consument verwacht in dit type 
winkelcentrum twee supermarkten, in verschillende prijssegmenten, een compleet aanbod verswinkels, een compleet 
pakket dagelijks non-food, aangevuld met enig meer keuze-gevoelig aanbod (meestal mode, woninginrichting). Het 
pakket diensten en horeca is uitgebreid. 

~ Shopping Center Groep 1 
'Combinatie-winkelcentrum' dat convenience en shopping combineert en derhalve wordt bezocht door consumenten 
die of boodschappen doen, of willen winkelen of een combinatie van beiden. Het winkelcentrum moet, zowel de 
consument die snel en efficiënt inkopen wil doen bedienen, als de consument die wil kijken, vergelijken en verblijven. 
De winkelende consument realiseert zich dat de keuze niet zo groot kan zijn als in een stadswinkelcentrum: in dat 
kader wordt wel gesproken van 'efficiënt winkelen'. De consument verwacht twee à drie supermarkten elk in een 
apart marktsegment, een compleet aanbod verswinkels, een compleet aanbod dagelijks non-food, aangevuld met 
een uitgebreid pakket keuze-gevoelige artikelen (mode, schoeisel, vrije tijd, woninginrichting, luxe artikelen) en een 
warenhuis (meestal HEMA). Hij accepteert dat super-specialisatie in met name de modische sector niet plaatsvindt. 
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~ Shopping Center Groep 2 

'Recreatief winkelcentrum' waar de consument wenst te kijken, vergelijken en enige tijd te verblijven, in een 
aangename ambiance. Het functioneren is afhankelijk van de relatie met het omliggende winkelgebied en het daar 
aanwezige aanbod. De consument verwacht hier, afhankelijk van de omvang van de stad, een of meerdere 
warenhuizen, een meer of minder breed en diep aanbod in de branches mode, schoeisel, persoonlijke verzorging, 
vrije tijd, woninginrichting, luxe artikelen. Food speelt in dit type centrum hooguit een ondergeschikte rol. Daarnaast 
verwacht de consument een aangename winkelambiance {bijvoorbeeld overdekt winkelen, afwisselend 
verblijfsgebied, zeer verzorgde presentatie) en het nodige horeca-aanbod. De horeca werkt verblijfsduur-verlengend 
en geeft de consument in hoge mate het gevoel 'uit te zijn'. 

Verzorgingsgebied 

Consumentengedrag 

Locatie 

Winkelaanbod 

Buurt 

Efficiënt: dagelijkse 
boodschappen 

Wijk Stadsdeel 

Efficiënt : dagelijkse + Efficiënt winkelen 
wekelijkse 
boodschappen 

Stad 

Kijken, vergelijken en 
verbl ijven 

Bereikbaar langzaam Bereikbaar langzaam Bereikbaar langzaam Bereikbaar auto en 
verkeer verkeer, auto verkeer, auto o.v. 
Korte afstand Beperkte afstand Grotere afstand Grote afstand 

Eén supermarkt 
Basis vers 
Basis diensten 

Twee supermarkten 
Volledig dagvers 
Volledig dagelijks 
non-food 
Aanvullend keuze
gevoelig non-food 
Beperkt dag-horeca 

Twee à drie 
supermarkten 
Volledig dagvers 
Volledig dagelijks 
non-food 
Uitgebreid keuze
gevoelig non-food 
Dag-horeca 

Zeer uitgebreid 
keuzegevoelig non
lood 
Uitgebreid daghoreca 

Tabel 3.1: Ideaaltypering van planmatige winkelcentra. 
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~ A.3.2 Gehanteerde indelingen van waardebepalende eigenschappen 

In deze appendix worden enkele gehanteerde indelingen van waardebepalende factoren behandeld, op basis 
waarvan een analyse kan worden gemaakt van een winkelcentrum. De indelingen vervullen een bepaalde functie en 
zijn aldus met een bepaald doel tot stand gekomen. Afhankelijk van het doel dat met de analyse van een 
winkelcentrum is gediend, zal een voor dat doel geschikte indeling worden gekozen of zal een nieuwe methodiek 
moeten worden ontwikkeld. Met het weergeven van een aantal analysetechnieken c.q. indelingen van factoren, is 
beoogd na te gaan op welke wijze een winkelcentrum kan worden geanalyseerd en wat de bruikbaarheid van de 
gepresenteerde indelingen is voor de beoordeling van winkelcentra. In deze appendix worden enkele praktische 
indelingen kort geschetst. 

De marketingmix 
Een veel gehanteerde benadering om winkelcentra te analyseren en te beoordelen is aan de hand van de vijf P's uit 
de marketing. Deze benadering komt overeen met de gedachte dat het winkelcentrum een product is dat tevens in de 
markt gezet dient te worden. In dit verband kan een winkelcentrum als volgt worden beschreven: 

~ Plaats: wat is de plaats van het winkelcentrum in relatie tot zijn omgeving?; 
~ Product: wat heeft het winkelcentrum de huurder en de consument te bieden?; 
~ Prijs: zowel richting consument, ondernemer (als huurder) als belegger; 
~ Personen: de kenmerken van de beoogde doelgroep van het winkelcentrum; 
~ Promotie: de wijze waarop het winkelcentrum zich presenteert aan de consument. 

Door de beleggers wordt deze indeling vaak als leidraad gebruikt bij de analyse van een aangeboden winkelcentrum. 
Indien de cruciale punten van een winkelcentrum goed zijn en de ondergeschikte punten matig of slecht (maar 
verbeterbaar), dan kan aankoop van het object worden overwogen. De matige punten die verbeterd moeten worden, 
zullen daarbij de aankoopprijs drukken. Als de cruciale punten slecht en nauwelijks verbeterbaar zijn, dan zal de 
belegger eerder afzien van de aankoop. [Zimmer 1995] 

Fysieke en functionele factoren 
De kwaliteit van een vastgoedobject verslechtert als gevolg van technische en economische veroudering. De snelheid 
waarmee met name economische veroudering optreedt, is geen vast gegeven of constante grootheid. Deze 
onzekerheid ten aanzien van verouderingsprocessen vormt een kwalitatief risico. Van Betten verdeelt de 
kwaliteitsfactoren onder in fysieke en functionele factoren. De tweedeling richt zich op het afzonderen van factoren 
die van invloed zijn op het functioneren van een winkelcentrum. [Van Betten î 990] 

Met fysieke factoren worden die invloeden bedoeld, die de technische slijtage veroorzaken, waardoor de staat c.q. 
conditie van een gebouw achteruitgaat. Als voorbeelden zijn het milieu, het gebruik van het vastgoedobject en 
calamiteiten te noemen. Het kwalitatieve verval dat op zal treden kan door regelmatig en doeltreffend onderhoud 
worden beperkt. Het succes van een winkelcentrum wordt voor een belangrijk deel bepaald door de functie die een 
winkelcentrum als geheel heeft in een verzorgingsgebied. Hieronder zal worden ingegaan op de functionele factoren, 
die zijn onderverdeeld in: 

~ Locatiekenmerken; deze kenmerken hebben betrekking op de ligging en de bereikbaarheid van het 
winkelcentrum en de ligging van het centrum ten opzichte van concurrerende winkelcentra; 

~ Consumentenkenmerken; bestedingsmogelijkheden en maatschappelijke invloeden brengen veranderingen 
teweeg in het consumentengedrag, dat van invloed is op het functioneren van winkelcentra. De 
consumentenkenmerken hebben betrekking op de koopkracht, demografische ontwikkelingen en het 
koopgedrag; 

~ Pandkenmerken; deze omvatten alle aspecten die te maken hebben met de bouwkundige staat van het 
winkelcentrum, zoals de uitstraling, het klimaat en de ruimtelijke inrichting; 

~ Aanbodkenmerken; op lokaal niveau wordt de mate waarin consumenten voor hun aankopen zijn gericht op 
een bepaald winkelgebied, de kooporiëntatie, onder andere bepaald door het aanbod in dit winkelgebied. 
De aanbodkenmerken hebben betrekking op aspecten als het branchepatroon, de kwaliteit van de 
ondernemers en de aanwezigheid van publiekstrekkers; 

~ De commerciële uitstraling; de bekendheid van een winkelcentrum ofwel de commerciële uitstraling, heeft 
invloed op de kooporiëntatie en zodoende op het functioneren van een winkelcentrum. 
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At Checklisten 
Bij beoordeling van winkelcentra wordt tevens gebruik gemaakt van checklisten. In de theorie komt een tweetal 
checklisten veelvuldig terug. Het betreft een checklist voor het functioneren van winkelcentra van het IMK en een 
checklist voor taxatie van onroerend goed (specifiek winkelvastgoed) van het ABP. Beide worden onderstaand kort 
toegelicht. 

Checklist voor het functioneren van buurtwinkelcentra (IMK) 
Door het Instituut van het Midden- en Kleinbedrijf Nederland (IMK) is een checklist voor buurtwinkelcentra opgesteld. 
Doel van deze checklist is te komen tot een beoordeling van de marktpositie van een buurtwinkelcentrum. Via de 
checklist kan een indicatie worden verkregen van de toekomstmogelijkheden van een buurtwinkelcentrum en wordt 
duidelijk in welke richting actie zou moeten worden ondernomen ter verbetering van het betreffende centrum. De 
beoordeling van het buurtwinkelcentrum valt uit in drie delen, die hieronder kort uiteengezet. 

~ Indicatie voor levensvatbaarheid : de bestaansmogelijkheden voor een winkelcentrum worden beoordeeld 
op basis van o.a.: omvang van het verzorgingsgebied, type verzorgingsgebied, aantrekkingskracht van 
concurrerende centra, globale berekening bestedingsbedrag voor het winkelcentrum en de toekomstige 
situatie met betrekking tot het verzorgingsgebied, koopkrachtbinding en het bestedingsbedrag. 

~ omzet, omvang en samenstelling: aan de orde komen zaken als feitelijke omzet binnen 
assortimentsgroepen, de potentieel haalbare omzet vanuit het verzorgingsgebied en de omvang en 
samenstelling van het aanbod. 

~ overige aspecten: een reeks van eisen waaraan een winkelcentrum moet voldoen ten einde goed te 
functioneren. Deze aspecten worden opgesplitst in de volgende onderwerpen; 

~ Onderwerpen die bepalend zijn voor het functioneren van het centrum; 
~ onderwerpen die de bestaansmogelijkheden van een winkelcentrum 

beïnvloeden; 
~ overige onderwerpen. 

Het doel van het eerste deel is inschatten van de omzet die de winkels met een assortiment van dagelijkse goederen 
in een buurtwinkelcentrum in principe moeten kunnen behalen. Hiermee wordt de vraag beantwoord of een centrum 
nu en in de toekomst bestaansmogelijkheden heeft. In het tweede gedeelte moet duidelijk worden wat theoretisch 
gezien de ideale omvang en branchesamenstelling van een centrum is. Tenslotte zullen in het derde deel de sterke 
en zwakke punten van een winkelcentrum naar voren komen. 

Checklist voor de taxatie van onroerend goed (ABP) 
Om de juiste investeringsbeslissing te kunnen nemen is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in het 
verleden gestart met het taxeren van haar vastgoedbezit Na analyse van een groot aantal taxaties en gesprekken 
met een aantal taxateurs is men echter tot de conclusie gekomen dat het met de eenduidigheid van taxeren in 
Nederland matig gesteld is. Standaardisatie wordt als noodzakelijk gezien om te komen tot eenduidigheid, waardoor 
onder andere betere vergelijking mogelijk wordt met andere investerings-mogelijkheden zoals aandelen en obligaties. 
Een ander aspect dat een rol speelt bij de wens tot standaardisatie van taxatierapporten is het gewenste inzicht in de 
aan vastgoed verbonden risico's. Elk jaar dient immers een beleggingsbeleid te worden uitgezet, waarbij 
risicospreiding een belangrijke rol speelt. [Zimmer 1995] 

Door het ABP is per vastgoedsegment een aantal factoren benoemd, dat een grote invloed heeft op de waarde van 
vastgoed. Deze factoren zijn eenduidig gedefinieerd en verwerkt in een checklist, waarbij een indeling is gehanteerd 
met de volgende categorieën; 

~ Algemene objectgegevens; o.a. stand, ligging, eigendomssituatie en branchering; 
~ Winkelmarkt; referentie huurwaarden en andere concurrerende ontwikkelingen, fysieke en ruimtelijke 

kenmerken en voorzieningen in de winkelomgeving en kenmerken van de locale consument; 
~ Overheid; met name gemeentelijk beleid met betrekking tot zaken als volkshuisvesting, parkeren en 

openbaar vervoer zijn in samenspraak met het gemeentelijk detailhandelsbeleid zeer belangrijk. 
~ Bouwkundig; o.a. constructie en onderhoudstoestand. 
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Macro-, meso- en microfactoren 
Teneinde de werfkracht van een winkelcentrum te vergroten worden er allerlei maatregelen in functionele en fysieke 
zin genomen. Er wordt getracht het beeld, dat doelgroepen zich van een winkelcentrum vormen in de gunstige zin te 
beïnvloeden. Bij het image van een winkelcentrum gaat het om het geheel van terechte of onterechte voorstellingen 
die individuen of groepen zich van een winkelcentrum überhaupt kunnen maken. De beelden worden gevormd door 
een complex geheel aan factoren. De factoren die functie en vorm van een winkelvoorziening bepalen zijn zeer talrijk. 
Bolt onderscheidt ten aanzien van de werfkracht van winkelcentra macro-, meso- en microfactoren: [Bolt 1995] 

~ Macrofactoren; factoren die in het verzorgingsgebied als zodanig spelen. Met name staat de vraag centraal 
hoe inwoners in het verzorgingsgebied van een centrum de situering en bereikbaarheid van dat centrum 
ervaren; 

~ Mesofactoren; factoren die betrekking hebben op het centrum als zodanig. Aspecten als de grootte en 
gevarieerdheid van het aanbodpakket, de brancheopbouw, het trekkerbeeld, de vormgeving en 
overzichtelijkheid van het centrum staan centraal; 

~ Microfactoren; factoren die binnen het centrum zelf spelen. Hierbij valt dan met name te denken aan de 
mate waarin de bedrijven zich naar de consumentensegmenten profileren en wel door hun 
detailhandelsmix. 

In feite wordt met de opsomming van macro-, meso- en microfactoren een globale checklist gepresenteerd. Deze is 
richtinggevend voor de inhoud van de vraagstelling die bij beleids-ondersteunend onderzoek aan de orde komen. 

Indeling van waardebepalende factoren naar een vijftal kwaliteiten 
De waardebepalende factoren worden door Speetjens [Speentjes i 990], Zimmer [Zimmer 1995] en Nanninga 
[Nanninga 2000] ingedeeld in verschillende kwaliteiten. Deze kwaliteiten dienen als uitgangspunt voor het beoordelen 
van de functionering van winkelcentra. Zimmer gaat nog een stap verder. Met deze indeling wordt beoogd om op 
basis van de aspecten die bepalend zijn voor de huidige toekomstige kwaliteit van een winkelcentrum, te komen tot 
een aanzet voor een methodiek ter onderbouwing van de objectspecifieke risico's van het desbetreffende 
winkelcentrum. Elke producteigenschap c.q. kwaliteit beschrijft een reeks van aspecten van het winkelcentrum. Aan 
de hand van alle aspecten tezamen wordt beoogd om oordeel te vormen omtrent de totale kwaliteit van het 
winkelcentrum. Er worden een vijftal kwaliteiten onderscheiden, te weten: 

Omgevingskwaliteit 

Locationele kwaliteit 

Functionele kwaliteit 

Fysieke kwaliteit 

Commerciële kwaliteit 

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

aspecten die betrekking hebben op de ligging en bereikbaarheid van het winkelcentrum 

aspecten die betrekking hebben op de functie/ branchering van het winkelcentrum 

aspecten die betrekking hebben op de verschijningsvorm en het functioneren van het 
winkelcentrum als gebouw 

aspecten die betrekking hebben op de opval waarde, wervingskracht en uitstraling van het 
winkelcentrum 

Tabel 3.1 : Omschrijving van verschillende kwaliteiten . 

A.3.3 Toepasbaarheid en bruikbaarheid van geschetste indelingen 

In de voorgaande paragraaf zijn verschillende indelingen gepresenteerd die worden gebruikt om het functioneren van 
winkelcentra te beoordelen. Afhankelijk van het doel van een dergelijke analyse van een winkelcentrum moet worden 
gekozen voor een toepasselijke structurering. Om de bruikbaarheid van de geschetste indelingen vast te stellen, 
moeten zij in dit verband eveneens worden getoetst aan de doelstelling van het onderzoek. In welke mate zijn de 
benoemde indelingen toepasbaar binnen dit onderzoek? Deze vraag hangt af van het onderliggende doel van het 
onderzoek. 
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At Het doel van het onderzoek is gelegen in het feit dat inzichtelijk wordt gemaakt welke factoren bepalend zijn voor de 
huidige en toekomstige waarde van een planmatig ontwikkeld winkelcentrum om te komen tot een onderbouwing van 
elementaire parameters in het DCF-model met als resultaat de mogelijkheden voor wat betreft sturing op deze 
factoren ten behoeve van rendementsoptimalisatie van de vastgoedbelegging te achterhalen. 

Kroodsma [Kroodsma 1998] en Zimmer [Zimmer 1995] hebben beiden de verschillende indelingen getoetst op 
bruikbaarheid in het kader van het waarderen van winkelcentra. In het onderzoek van Kroodsma worden winkelcentra 
modelmatig beoordeeld ten behoeve van acquisitie. Door Zimmer wordt getracht de onzekerheden voor wat betreft 
waardebepalende factoren mee te nemen in de waardebepaling van winkelcentra. Toetsing door beide auteurs heeft 
opgeleverd dat benadering als marketingmix, indeling naar fysieke en functionele factoren, checklisten van IMK en 
ABP onvoldoende houvast bieden in het beoordelings- en waarderingsproces van het functioneren van winkelcentra. 
Zimmer heeft daarom getracht winkelcentra te waarderen door verschillende waardebepalende factoren te 
structureren op basis van een vijftal kwaliteiten. In het kader van waarderen van winkelcentra onderstrepen 
Kroodsma en Nanninga [Nanninga 2000] beiden deze structurering volgens vijf kwaliteiten van winkelcentra. 

Op basis van dit literatuuronderzoek wordt daarom gesteld dat ten eerste bovengenoemde indelingen voldoende 
getoetst zijn voor wat betreft bruikbaarheid in onderzoek naar waardering van winkelcentra. Ten tweede wordt 
opgemerkt dat in dit verband eveneens wordt aangesloten bij bovengenoemde auteurs, hetgeen betekent dat binnen 
dit onderzoek eveneens wordt uitgegaan van een indeling naar een vijftal kwaliteiten. In de aansluitende paragraaf 
wordt deze indeling nader beschouwd en toegelicht. 

A.3.4 Overzicht waardebepalende factoren ingedeeld o.b.v. de vijf kwaliteiten 

In het kader van dit onderzoek blijkt het zinvol een overzicht van waardebepalende factoren te creëren. Op basis van 
beschikbare onderzoeken en literatuur zijn de relevante factoren gerubriceerd en gestructureerd aan de hand van de 
vijf kwaliteiten, omgevings-, locatie-, functionele, fysieke en commerciële kwaliteit. De individuele kwalitatieve 
eigenschappen van winkelcentra worden beknopt belicht met als resultaat een indeling van waardebepalende 
factoren op basis van deze kwaliteiten. Het is binnen dit onderzoek niet zinvol om stil te staan bij en te verzanden in 
alle individuele waardebepalende factoren. Belangrijk is dat relevante waardebepalende factoren naar een hoger 
niveau worden gebracht middels beschouwing van deze kwaliteiten en hun onderlinge relaties. 
Beschouwing van deze kwaliteiten is een compilatie van de volgende literaire bronnen en onderzoeken van de 
auteurs J.W. Speetjens [Speetjens 1990], Nanninga [Nanninga 2000] en onderzoeksrapporten van de WPM Groep. 
Indien er aanvullende bronnen worden gebruikt, dan wordt daar in de tekst aan gerefereerd. 

A.3.4.1 Omgevingskwaliteit 

De omgeving waarbinnen het winkelcentrum moet functioneren wordt aangeduid als de omgevingskwaliteit. Ook 
wordt gesteld dat de omgevingskwaliteit tezamen met de locatie-kwaliteit de randvoorwaarden zijn voor het 
functioneren van centra. Doorgaans is men in de praktijk van mening dat de omgevingskwaliteit de belangrijkste 
kwalitatieve eigenschap is voor het functioneren en de waarde van het winkelcentrum. 

De omgevingskwaliteit is een randvoorwaarde voor het functioneren van winkelcentra. Dat betekent dat het 
functioneren moet worden afgestemd op de directe omgeving. De moeilijkheid is gelegen in het feit dat deze 
omgeving niet vaststaand is, maar juist zeer dynamisch in velerlei opzichten. Feitelijk is het belang om deze kwaliteit 
goed in beeld te krijgen en te houden behoorlijk groot, aangezien het functioneren van het winkelcentrum sterk door 
deze kwalrteit wordt bepaald. De omgevingskwaliteit geeft inzicht in verschillende relevante waardebepalende 
factoren van de voortdurende veranderende omgeving. De omgevingskwaliteit wordt in de onderstaande tabel verder 
gesplitst in de volgende waardebepalende factoren. 
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A1 

Verzorgingsgebied; 

Bevolkingssamenstelling; 

Draagvlak; 

Aantal inwoners 

Leeftijdsopbouw 

Etniciteit 

Huishoudenssamenstelling 

Besteedbaar inkomen 

Koopkrachtbinding 

Concurrentie (koopkracht af- en toevloeiing) 

Institutionele omgeving; 

Nota Detailhandel 

Overig gemeentelijk beleid (voornamelijk t.a.v. ruimtelijke ordening) 
Tabel 3.2; Waardebepalende factoren binnen de omgevingskwaliteit. 

Verzorgingsgebied 
Eén belangrijke factor ten aanzien van de omgevingskwaliteit van een winkelcentrum is het te verzorgen gebied. In 
het algemeen wordt het te verzorgen gebied onderverdeeld in een primaire verzorgingsgebied, secundair 
verzorgingsgebied en (eventueel) tertiair verzorgingsgebied. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de 
frequentie en de aard van het bezoek van de consument aan het winkelcentrum. Tot het primaire verzorgingsgebied 
wordt gerekend het gebied waar de consumenten dagelijks en doelgericht boodschappen doen in het betreffende 
centrum. Het secundaire verzorgingsgebied wordt gekenmerkt door de consument die niet dagelijks maar wel 
frequent het centrum bezoekt om zijn aankopen te doen. Het tertiaire verzorgingsgebied is het gebied waaruit 
consumenten worden aangetrokken die het winkelcentrum niet frequent bezoeken maar door een speciale functie of 
activiteit tot het centrum worden aangetrokken. 

Met betrekking tot het functioneren van winkelcentra binnen dit verzorgingsgebied zijn twee aspecten van cruciaal 
belang. Ten eerste moet men het gevoel krijgen bij de verschillende aanwezige consumentendoelgroepen, die 
worden bediend door het winkelcentrum, en ten tweede moet men inzicht krijgen in het bestedingsniveau van deze 
consument. 

Bevolkingssamenstelling 
Het aantal inwoners van een verzorgingsgebied is een belangrijk gegeven met betrekking tot de potentie van het 
winkelcentrum. Een winkelcentrum met een verzorgingsgebied met veel mensen heeft duidelijk meer potentie met 
betrekking tot de te verwachten omzet. In die zin geeft het inwonertal een indicatie voor de gewenste omvang van het 
winkelcentrum. In dit verband wordt inzicht in de leeftijdsopbouw, etniciteit en huishoudenssamenstelling ook als zeer 
essentieel ervaren met betrekking tot het in beeld brengen van de doelgroepen in het betreffende verzorgingsgebied. 

Draagvlak 
Een winkelcentrum is enerzijds een op zichzelf staande eenheid, maar maakt anderzijds deel uit van een 
detailhandelsstructuur binnen een bepaalde gemeente en/of regio. Ondanks de zorgvuldige planning van 
winkelcentra moet toch worden geconstateerd dat er veelal sprake is van onderlinge concurrerende centra, waarbij 
wordt geprobeerd de consumenten te binden aan het centrum. Bolt stelt vast dat er een directe samenhang bestaat 
tussen het inkomensniveau en de hoogte van de bestedingen in het winkelcentrum. Hoe hoger de gemiddelde 
besteedbare inkomens zijn, hoe hoger het bestedingsniveau in het winkelcentrum is. Dit blijkt een zeer belangrijk 
gegeven te zijn. Echter als gevolg van de dynamiek van de detailhandel, zullen de besteding en omzet van het 
winkelcentrum fluctueren. Afhankelijk van het aanbod van het winkelcentrum en de verschillende koopmotieven van 
consumenten is de omzet aan fluctuaties onderhevig. [Bolt 1995] 
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tussen verschillende centra. Het begrip, dat in dit kader genoemd kan worden, is de koopkrachtbinding. Onder 
koopkrachtbinding wordt verstaan de mate waarin consumenten, wonend in een bepaald gebied, zich voor hun 
aankopen wenden tot de in dat gebied gevestigde winkels. Wanneer de consumenten uit een bepaald 
verzorgingsgebied minder bestedingen doen in een bepaald winkelcentrum, is er sprake van zogenaamde 
koopkrachtafvloeiing. Consumenten wenden zich tot andere centra om daar hun consumptieve producten te 
betrekken. Daarentegen betekent koopkrachttoevloeiing dat consumenten buiten het verzorgingsgebied meer 
bestedingen doen in het betreffende winkelcentrum. De lokale koopkrachtbinding en de omvang van de toevloeiende 
bestedingen zijn een indicatie voor de te verwachten omzet binnen het lokale winkelapparaat De koopkrachtbinding 
en toe- of afvloeiingen van bestedingen zijn belangrijke aspecten met betrekking tot de beoordeling van de potentie 
van het centrum. 

Institutionele omgeving 
Naast de autonome processen in het verzorgingsgebied van het winkelcentrum is er ook sprake van geplande 
activiteiten door voomarnelijk overheidsinstanties. Het betreft in dit verband de institutionele omgeving van het 
winkelcentrum. Het beleid van gemeentelijke overheid speelt in deze institutionele omgeving een dominante rol. Zo 
ligt de verantwoordelijkheid voor het detailhandelsbeleid primair bij de gemeenten. In de lijn van bestuurlijke 
ontwikkelingen wordt door veel gemeenten het detailhandelsbeleid decentraal vorm gegeven. Op basis van intensief 
overleg met het lokale bedrijfsleven, eigenaren en belangenorganisaties zal een dergelijk beleid worden 
geformuleerd. 

In de Nota Detailhandel legt de gemeente de kaders vast, waarbinnen ontwikkelingen ten aanzien van detailhandel 
mogen plaatsvinden. In de beleving van Haringsma moeten in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde 
komen: [Haringsma 2001] 

~ Economische ontwikkelingspotentie op gemeentelijk niveau (afhankelijk draagvlakontwikkeling, 
concurrentiebeweging en marktbewegingen. 

~ Gewenste ambitieniveau van gemeentelijk voorzieningenapparaat en onderdelen daarvan, met extra 
aandacht voor grootschalige detailhandel. 

~ Typering en kwaliteitsbeoordeling van de afzonderlijke winkelgebieden; 
~ Economisch ontwikkelingsperspectief per winkelgebied, aard en mate van functiemenging; 
~ Ruimtelijke kwaliteit van de diverse winkellocaties en mogelijkheden voor verbetering 
~ Bereikbaarheid, toegepast op ontsluiting, omvang en regulering parkeren; 
~ Kwaliteit van de leef- en bedrijfsomgeving, in termen van uitstraling, leefbaarheid, veiligheid en dergelijke. 

Binnen deze kaders kan de gemeente voor elk initiatief beoordelen of het voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. Is 
dat niet of onvoldoende het geval, dan kunnen beperkingen worden opgelegd of voorwaarden worden geformuleerd. 
De gemeente kan zo de dynamiek danig bevorderen en ongewenste ontwikkelingen voorkomen. 
Naast het stellen van een kader van de detailhandelstructuur moet ook aandacht zijn voor andere beleidsterreinen 
van de gemeente. Het betreft beleid dat minder specifiek is georiënteerd op de detailhandelstructuur. Bijvoorbeeld 
wanneer binnen het beleid van de gemeente goedkeuring kan worden gegeven aan de (her)ontwikkeling van een 
nieuwe buurt of wijk. Het verzorgingsgebied van het betreffende winkelcentrum kan op deze wijze aanzienlijk worden 
uitgebreid of ingekrompen. Zoals het bovenstaande voorbeeld bevestigt, kan het gemeentelijk beleid op verschillende 
manieren, zowel direct als indirect, ingrijpen op de detailhandelsstructuur en een grote invloed krijgen op het 
functioneren van een winkelcentrum. 

A.3.4.2 Locatiekwaliteit 

In zijn algemeenheid heeft vastgoed een aantal unieke karakteristieken, waarvan locatie-gebondenheid één van de 
specifieke eigenschappen is. Voor een winkelcentrum, dat te maken heeft met een zeer dynamische omgeving, is dit 
een zeer belangrijke eigenschap. Naast de keuze die betrekking heeft op de omgeving, wordt met de kwaliteit van de 
locatie op zich. Door verschillende deskundigen en professionals in de vastgoedwereld wordt ook wel gesteld dat de 
locatie één van de belangrijkste kwaliteiten is van het winkelcentrum. Deze kwaliteit van een locatie wordt veelal 
bepaald door de volgende factoren: 
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Absolute ligging 

Bereikbaarheid 

Parkeergelegenheid 

Uitbreidbaarheid 
Tabel 3.3: Waardebepalende factoren binnen de locatiekwaliteit 

Absolute ligging 
De absolute ligging betreft zuiver en alleen de plaats waar het winkelcentrum is neergezet en is ontwikkeld. Allereerst 
wordt bepaald in welke plaats het centrum is gelegen en waar deze plaats zich in Nederland bevindt. Waar moet het 
centrum op de landkaart worden geplaatst? 
Een centrum dient centraal ten opzichte van de te verzorgen bevolking gelegen te zijn. Een ligging in het gebied rond 
het bevolkingszwaartepunt verdient sterk de voorkeur. Bij de inschatting van het potentiële verzorgingsbereik en de 
mate van verzorgingsintensiteit moet men dus zeer zeker rekening houden met de centraliteit van het centrum. 

Bereikbaarheid 
Een ander aspect ten aanzien van de locatiekwaliteit is de bereikbaarheid van het winkelcentrum. Goede 
bereikbaarheid wordt als zeer essentieel ervaren voor het functioneren van winkelcentra. De wijze waarop 
bereikbaarheid door bezoekers van het centrum wordt ervaren, is onder meer afhankelijk van de wijze waarop 
afstand tot het winkelcentrum wordt overbrugd, namelijk per auto, fiets, openbaar vervoer of lopend. Bij beschouwing 
van bereikbaarheid moet terdege rekening worden gehouden met deze verschillende vervoerswijzen. 

In zijn algemeenheid geldt de stelling, dat met het afnemen van de grootte van een winkelcentrum, het percentage 
bezoekers per fiets of lopend toeneemt. Over het algemeen betrekt de consument de dagelijkse benodigdheden van 
de dichtbij gelegen kleinere winkelcentra. Door de nabije ligging is het centrum meestal lopend of fietsend te 
bereiken. Het is dan ook belangrijk dat met name bij klein winkelcentra de nodige aandacht is voor de infrastructuur 
voor fietsers en voetgangers ten behoeve van de bereikbaarheid en veiligheid. 
Voor wat betreft de grotere centra wordt meer gebruik gemaakt van de auto of bus. Uit verschillende 
consumentenenquêtes blijkt dat de overgrote meerderheid van de bezoekers aan (zeker de grotere) winkelcentra per 
auto komt. Uit een studie van het IMK blijkt, dat autobezoekers gemiddeld circa 80% meer per bezoek uitgeven dan 
de overige bezoekers. Hiermee komt 50 à 60% van de omzet in de hoofdwinkelcentra voor rekening van de 
bezoekers per auto. Met name voor bulkaankopen wordt de auto gebruikt als vervoersmiddeL Het is dan ook in het 
belang van het winkelcentrum, dat de automobilist er makkelijk kan komen. 

Parkeergelegenheid 
In het verlengde van het kenmerk bereikbaarheid wordt het kenmerk parkeergelegenheid genoemd. In de vorige 
paragraaf is gewezen op het feit dat vele consumenten het winkelcentrum bezoeken met de auto. Dit betekent dat er 
voldoende parkeergelegenheid aanwezig moet zijn in de directe omgeving van het winkelcentrum. Ten behoeve van 
optimale parkeervoorzieningen bij het winkelcentrum moeten de volgende kenmerken worden beschouwd: 

).- Parkeerkosten; 
).- looptijd tussen parkeerplaats en te bezoeken locatie; 
).- parkeerbeperking in tijd; 
).- bezettingsgraad; 
).- verkeerssituatie. 

Uit onderzoek is gebleken dat de consument de meeste waarde hecht aan de parkeerkosten, de looptijd van de 
parkeerplaats naar het centrum en de bezettingsgraad van de parkeerplaats. Echter wanneer er niet voldoende 
aandacht is geschonken aan de parkeergelegenheid van het winkelcentrum, dan heeft het winkelcentrum al per 
definitie een klant verloren voordat deze het winkelcentrum überhaupt binnen is geweest. Het belang van deze 
waardebepalende factor moet daarmee worden onderkend. 
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Bevoorradingsmogelijkheden 
De bevoorrading van winkels behoort zo dicht mogelijk bij de winkels plaats te vinden. Dit geldt zeer zeker in het 
bijzonder voor winkels met een bulkomzet en branches die kwetsbare artikelen onverpakt laten bezorgen zoals de in 
de rekken aangevoerde bovenkleding. De vestigingsplaatskeuze van detaillisten wordt mede beïnvloed door eisen 
die uit de bevoorrading van winkels voortvloeien. Indien een bepaalde winkelformule om een veelvuldige 
bevoorrading met grote vrachtwagens vraagt, dan mag het duidelijk zijn dat een vestigingsplaats in een fijnmazige 
historische binnenstad en met beperkte bevoorradingstijden uiterst ongewenst is. In het algemeen kan worden 
gesteld dat, in tegenstelling tot historische centra, in planmatig opgezette winkelcentra de bevoorradings
mogelijkheden wel goed zijn georganiseerd. Doorgaans zijn dan winkels direct via de achterzijde van het pand of via 
speciale bevoorradingshoven te bevoorraden. 

Uitbreidbaarheid 
Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen, zoals uitbreiding van de woningvoorraad, waardoor het gewenst kan zijn het 
bestaande winkelapparaat ook verder uit te breiden. Volgens Vrins is uitbreiding van winkelcentra voomarnelijk aan 
de orde bij renovatie. De achterliggende gedachte is dat door middel van de opbrengsten, die ontstaan als gevolg van 
de uitbreiding van het vloeroppervlak, de renovatie en/of upgrading van het centrum grotendeels terugverdiend kan 
worden door beleggers. Echter uitbreiding kan niet onbeperkt worden doorgezet. Enerzijds heeft men natuurlijk te 
maken met de grenzen die door de omgeving worden gesteld, anderzijds heeft men te maken met het richtinggevend 
beleid van de betrokken gemeente. [V rins 1 995] 

A.3.4.3 Functionele kwaliteit 

Bij de bespreking van de omgevingskwaliteit is reeds kort ter sprake gekomen dat een winkelcentrum te maken heeft 
met verschillende consumenten. Deze verschillen uiten zich in de specifieke behoeften van verschillende 
doelgroepen. De taak van het centrum is zo goed mogelijk te voorzien in deze uiteenlopende behoeften, hetgeen 
wordt beoogd met een optimale invulling van de functionele kwaliteit. De relatie tussen de omgevingskwaliteit en de 
functionele kwaliteit is dus overduidelijk aanwezig. Met betrekking tot de functionele kwaliteit worden in het algemeen 
de volgende waardebepalende factoren onderscheiden: 

Brancheringmix; 

aanbod voedings- en genotsmiddelen (vgm) 

aanbod duurzame en overige goederen (dog) 

aanbod diensten 

aanbod horeca 

overige voorzieningen 

landelijk filiaalbedrijf/ midden- en kleinbedrijf 

Kwaliteitsniveau van individuele winkels 

Aanwezigheid van trekkers/ anchors 
Tabel 3.4: Waardebepalende factoren binnen de functionele kwaliteit. 

Gezien het feit dat deze factoren onderling nauw verbonden zijn, moet worden gestreefd naar synergie voor wat 
betreft de functionele kwaliteit. Deze synergie kan extra worden gestimuleerd door de ruimtelijke plaatsing (in 
combinatie met fysieke kwaliteit) van branches en winkelformules. Dit zijn belangrijke elementen die de aard 
respectievelijk het belang van de lokale en/ of bovenlokale verzorgende functie van een centrum bepalen. 

Branchemix binnen winkelcentra 
In zijn algemeenheid wordt gesteld dat de omvang van het verzorgingsgebied bepalend is voor de functie van het 
winkelcentrum en dat deze functie al naar gelang de specifieke behoeften en wensen nader wordt ingevuld middels 
een branchering. Ten aanzien van de branchering binnen een winkelcentrum zijn er verscheidende aandachtspunten 
te formuleren (tabel 3.4). 
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At Het is ongetwijfeld duidelijk dat deze bovenstaande aandachtspunten in grote mate worden beïnvloed door de te 
bekleden functie binnen de winkelstructuur en dit hangt uiteraard weer nauw samen met het te bereiken marktgebied 
met al haar consumenten. Aansluitend bij de reeds genoemde hiërarchische indeling van winkelcentra, kan men 
stellen dat kleinere winkelcentra een verzorgend karakter hebben, waardoor het winkelaanbod hoofdzakelijk bestaat 
uit ondernemers met het assortiment voedings- en genotsmiddelen. Een dergelijk winkelcentrum voorziet in de 
dagelijkse behoefte. Indien het te verzorgen marktgebied groter wordt, zal er ook een verschuiving plaatsvinden 
binnen de branchering. De behoefte aan de dagelijkse aankopen neemt in dit soort centra af en het aandeel 
verschuift naar de overige genoemde branches. 

Kwaliteitsniveau van individuele winkels 
Het is mogelijk dat binnen een bepaalde branchering verschillende ondernemers met een vergelijkbaar assortiment 
zijn opgenomen. In dit geval moet men er echter voor waken dat de concurrentie tussen deze ondernemers niet te 
hoog oploopt en binnen het winkelcentrum een dominerende rol gaat spelen. Er kan beter worden gestreefd naar 
onderling complementair assortiment bijvoorbeeld door elkaar aan te vullen op basis van verschillende prijsniveaus. 
In deze zin kan het kwaliteitsniveau van individuele winkels een belangrijke factor worden. Men moet zich wel bewust 
zijn van het feit dat dit geschetste voorbeeld niet bij alle typen winkelcentra speelt, maar voornamelijk bij middelgrote 
wijkwinkelcentra. 

Aanwezigheid van trekkers c.q. anchors 
Naast het kwaliteitsniveau met betrekking tot het assortiment is het kwaliteitsniveau dat samenhangt met het imago 
van de ondernemer ook een belangrijke factor. In dit verband kan men de trekkers of anchors noemen. Het 
hoofdkenmerk van een trekker is zijn grote bekendheid. De aanwezigheid van een trekker vormt vaak de reden van 
bezoek aan het winkelcentrum. Niet alleen aanwezigheid, maar ook de situering van trekkers is van groot belang. Bij 
invulling van een winkelcentrum dient men rekening te houden met het feit dat publiek 'in elk geval' de trekkers wil 
bezoeken. Wanneer men uitgaat van de consument die gericht afloopt op de trekker, dan is het van belang dat de 
consument op deze route zoveel mogelijk winkels passeert en daardoor de waarde van het overige aanbod onder 
ogen krijgt. 

A.3.4.4 Fysieke kwaliteit 

De fysieke kwaliteit betreft eigenlijk de kwaliteit van uiteenlopende aspecten die directe invloed heeft op de gebruiks
en verblijfsvriendelijkheid. Gebruiks- en verblijfsvriendelijkheid zijn twee begrippen die nauw samenhangen. Naast het 
gebruiksgemak van een winkelcentrum is het essentieel dat de consument zich prettig voelt in het centrum. In de 
onderstaande tabel zijn de belangrijkste aspecten ten aanzien van de fysieke kwaliteit weergegeven: 

Bouwvormt lay-out 

Routing/ circuitvorming 

Entrees 

Pleinvorming 

Netheid/ veiligheid 

Verlichting en klimaat 

Maatvoering winkelunits 
Tabel 3.5: Waardebepalende factoren binnen de fysieke kwaliteit. 

Bouwvorm/ lay-out 
De bouwvorm en lay-out van een winkelcentrum kunnen hetzij planmatig tot stand zijn gekomen, hetzij historisch zijn 
gegroeid. Men onderscheidt binnen de planmatig tot stand gekomen winkelcentra, een drietal basisvormen, waarop in 
de loop der tijd telkens verder 'doorgeborduurd' is. Tegenwoordig bestaan er dan ook nog verschillende varianten, als 
afgeleide van de basisvormen. 

43 



• 

• 

~--------------------------~W~aa~r~de~o~pt~im~a~lis~at~ie~g~es~too~ld~o~o~o~m~ie~ct~co~n~fo~rm~e~in~@~i~nq~-~en~o~u~tg~o~in~g-~ca~p~m~te=s 
~ 

At 
I 

De grote voordelen van de geplande winkelcentra- voor zover het althans de lay-out betreft- waren aanvankelijk dat 
deze geplande centra autovrije voetgangersgebieden combineerden met beschutting biedende overkapping en later 
volledige overdekking van het winkelcentrum. De bevoorrading verliep via de achterzijde. Op deze wijze werden 
stank, lawaai, verkeersoverlast en negatieve weersinvloeden voor het winkelend publiek voorkomen. Ten opzichte 
van de binnenstedelijke winkelgebieden boden deze centra aanvankelijk dan ook grote voordelen. 

Routing 
In nauwe samenhang met de bouwvorm staat de routing binnen een winkelcentrum. Bij de invulling van het 
winkelcentrum gaat het erom dat zoveel mogelijk consumenten langs zoveel mogelijk winkels lopen. Wanneer men 
dit wil bereiken, is het zaak om dergelijke looproutes zo eenvoudig en logisch mogelijk te plannen. Wanneer de 
looproutes te ingewikkeld zijn, is de consument snel geneigd om slechts een deel van het winkelcentrum aan te doen. 
Delen van het centrum worden op die manier 'overgeslagen' met de nodige consequenties van dien. 
Al met al is het dus van groot belang dat de bezoekende consument een complete indruk krijgt van het aanbod. In dit 
verband moet het trekkerbeeld worden genoemd. Het is zaak om alle trekkers zoveel mogelijk uit elkaar te 
lokaliseren, het liefst aan de uiteinden van de gangen of straten, zodat tussen de trekkers enige afstand moet worden 
overbrugd, waardoor de consument het overige aanbod goed onder ogen krijgt. De afstanden mogen ook weer niet te 
groot zijn; in beginsel dient een winkelcentrum compact te zijn. Hierbij zijn de zogenaamde zichtlijnen van belang: de 
consument moet vanaf centrale punten de trekkers kunnen zien liggen. 

Een andere manier om te bewerkstelligen dat de consument het gehele aanbod onder ogen krijgt en om vorming van 
koopeilanden tegen te gaan, is zogenaamde 'circuitvorming'. Men tracht door een wandelcircuit aan te leggen, 
gelijkwaardigheid van looproutes te creëren. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het in het algemeen prettiger 
vindt een rondje te lopen dan twee keer hetzelfde traject (op en neer) te lopen. Hiermee gaat men tevens de vorming 
van A en 8 locaties binnen een winkelgebied tegen. 

Entrees 
Ook weer in nauw verband met zowel lay-out als routing staat de toegankelijkheid van een winkelcentrum. 
Toegankelijkheid in de vorm van entrees omvat de wijze waarop men het winkelcentrum binnenkomt. De entrees 
dienen te zijn gesitueerd daar, waar de consument zijn auto of fiets parkeert en/of waar het openbaar vervoer stopt. 
Men spreekt in dit verband van een 'logische situering' van de entrees. In de centra die hoofdzakelijk per auto worden 
bezocht, dienen er tevens ingangen nabij de parkeerplaatsen gesitueerd te zijn. Vrijwel altijd heeft een winkelcentrum 
meerdere entrees, waarbij het aantal afhankelijk is van de grootte van het centrum. De consument dient zolang 
mogelijk in het centrum te verblijven en daarom wordt gestreefd naar een beperkt aantal entrees. De aanwezige 
entrees dienen duidelijk herkenbaar en aantrekkelijk te zijn voor de bezoekende consument en dienen daarmee bij te 
dragen aan de attentiewaarde van het winkelcentrum als onderdeel van de commerciële kwaliteit. 

Pleinvorming 
Een belangrijk aspect is tevens het centrale plein ofwel het middengebied van een winkelcentrum. Dit centrale gebied 
is niet zelden kaal, open en ongezellig, daar waar deze ruimten juist bij uitstek geschikt zijn om als 'kloppend hart' van 
het centrum te fungeren. Door een dergelijk plein de juiste bestemming te geven is het mogelijk om de 
belevingswaarde voor consumenten aanzienlijk te vergroten . 

Netheid 
Uit verschillende enquêtes komt naar voren dat wanneer het winkelcentrum rommelig of niet schoon is, de consument 
geneigd is om het centrum zo kort mogelijk - in elk geval niet langer dan noodzakelijk- te bezoeken. Nog kwalijker 
wordt het, wanneer de consument uitwijkt naar een ander schoner winkelcentrum. Een 'schoon' winkelcentrum is 
daarom een vereiste. Over het algemeen ziet men dat een winkelcentrum dat schoon is, schoon blijft en omgekeerd. 
Netheid is zeer zeker een belangrijk aspect met betrekking tot de belevingswaarde van de consument. 

Veiligheid 
Wat voor netheid geldt, geldt nog veel sterker voor de veiligheid in een winkelcentrum. Plekken die men niet veilig 
acht, worden zoveel mogelijk gemeden door de consument. Echter een schone omgeving is gemakkelijker te creëren 
dan een veilige omgeving. Praktisch elk winkelcentrum heeft te maken met criminaliteit en vandalisme. Door middel 
van ingrepen in de lay-out kan de veiligheid worden verbeterd en vergroot. Ten aanzien van veiligheid kunnen veel 
problemen worden voorkomen wanneer extensief ruimtegebruik zou worden aangepakt en er wordt gestreefd naar 
enige mate van compactheid. 
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Wanneer gesproken wordt over verblijfsvriendelijkheid, moet er eveneens worden stilgestaan bij het binnenklimaat 
en de verlichting van een winkelcentrum. Overdekte winkelcentra ontstonden in de jaren '70, waarbij men direct 
tegemoet kwam aan het door de consument gewenste comfort. Door winkelcentra te overdekken creëert men een 
eigen binnenklimaat Te allen tijde dient er een constante aangename temperatuur te worden nagestreefd. Echter 
een veelgehoorde klacht is toch dat een winkelcentrum te koud of te warm is. Het is niet moeilijk om zich voor te 
stellen dat dit een directe weerslag heeft op de verblijfsduur van de consumenten. Onder het scheppen van een 
optimaal binnenklimaat hoort ook het realiseren van optimale verlichting van winkelcentra. Over het algemeen heeft 
de consument behoefte aan een open en licht winkelcentrum, hetgeen speciale eisen stelt aan de overkapping of 
overdekking van het betreffende winkelcentrum. 

Maatvoering van winkelunits 
In het algemeen wordt de grootte van winkelunits beschouwd als een succesfactor voor het functioneren van 
winkelcentra. Het variëren van unitgroottes is vaak een ideale manier voor een nieuw winkelcentrum om te 
concurreren met het reeds bestaande winkelgebied. In de historische binnensteden zijn oppervlaktes en 
frontbreedtes vaak beperkt. In de nieuwe winkelcentra kan echter wel in de behoefte van detaillisten worden voorzien. 
Met name de laatste jaren is dit aspect belangrijk geworden, doordat in de retail sterk de behoefte was naar 
schaalvergroting van de winkelformules. 

A.3.4.5 Commerciële kwaliteit 

In dit verband moet commerciële kwaliteit worden geïnterpreteerd als zijnde de kwaliteit ten aanzien van zowel 
uitstraling c.q. representativiteit, als imago, als promotie met als ultieme doel de werfkracht van het winkelcentrum te 
verhogen. De uitstraling van een winkelcentrum moet zowel extern als intern voldoende opvallend en attractief zijn. 
Het aanbod dient qua prijs afgestemd te zijn op het te verzorgen gebied, zowel een te duur als te goedkoop imago 
kunnen beide ongewenst zijn voor een winkelcentrum. Belangrijk is ook de promotie; hoe moet het winkelcentrum 
aan het publiek worden gepresenteerd? Dit zijn de drie kritische succesfactoren ten aanzien van de commerciële 
kwaliteit van het centrum. 

Uitstraling; 

Attentiewaarde 

Bewegwijzering 

Zichtbaarheid/ herkenbaarheid 

Overige blikvangers 

Presentatie 

Kleurgebruik 

Huisstijl 

Prijsimago en -niveau 

Promotie 
Tabel 3.6: Waardebepalende factoren binnen de commerciële kwaliteit. 

Uitstraling 
Met betrekking tot de uitstraling moet er onderscheid worden gemaakt in externe en interne uitstraling. De externe 
uitstraling heeft betrekking op de attentiewaarde van het winkelcentrum. De interne uitstraling heeft daarentegen 
betrekking op de presentatie van het winkelcentrum. 

Bewegwijzering moet worden gezien als een onderdeel van de externe uitstraling van een centrum, waarmee tevens 
het centrum wordt gepromoot. Het primaire doel van bewegwijzering is het publiek te leiden naar het centrum. 
Eenmaal ter plekke dient het winkelcentrum goed zichtbaar en herkenbaar te zijn. Een slechte herkenbaarheid en 
slechte zichtbaarheid gaan veelal samen. Bij wijze van compensatie moet er meer aandacht worden geschonken aan 
de bewegwijzering en attentiewaarde van de entrees. 
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Naast bovengenoemde aspecten kan de attentiewaarde worden verhoogd door het situeren van blikvangers. Veelal 
zijn dit voorzieningen die het winkelcentrum als geheel moeten promoten. Voor kleine en versnipperde winkelcentra 
zijn dergelijke voorzieningen niet of nauwelijks weggelegd. Voorzieningen die in dit verband kunnen worden 
genoemd, zijn logo's, reclamezuilen, vlaggenplan en lichtmasten. 

Gezien het feit dat de consument, eenmaal in het winkelcentrum aanwezig, een prettige winkelomgeving verwacht, is 
de interne uitstraling wellicht nog belangrijker dan de externe uitstraling. Deels wordt dit bepaald door een aantal 
fysieke factoren (voornamelijk verblijfsvriendelijke aspecten). Dit zijn kenmerken van een meer technische aard. 
Tevens zijn er kenmerken, die inspelen op een 'gevoel' (sfeer en ambiance). Om deze uitstraling vorm te geven wordt 
er veelal gebruik gemaakt van decoraties, kleuren en licht. 
Vooral kleur is een belangrijk instrument ten aanzien van presentatie van een winkelcentrum. Met een zekere 
uniformiteit in kleurstelling kan een eigenhuisstijl worden gecreëerd, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de 
uitstraling. Daarnaast heeft men in het centrum ook te maken met verschillende ondernemers met elk een andere 
huisstijl, die wellicht niet overeenkomt met de huisstijl van het centrum. Tevens zijn kleuren zeer trendgevoelig. Dit 
zijn twee complicerende factoren ten aanzien van het neerzetten van een huisstijl van een centrum. 

Prijsimago en -niveau 
De prijs is als kenmerk van een winkelcentrum van groot belang. Een totaalbeeld van de prijs van de aangeboden 
goederen in de individuele winkels is mede bepalend voor de commerciële kwaliteit. Een winkelcentrum, dat ruimtelijk 
geconcentreerd is binnen een bepaald marktgebied, bestaat uit allerlei verschillende consumenten. Aangezien de 
specifieke wensen en behoeften van deze consumenten nogal uiteenlopen, zal dit ook gelden voor het 
bestedingsniveau. Dit betekent dat een winkelcentrum voor wat betreft de prijs een zo neutraal mogelijk aanbod moet 
bieden. Een te duur en te goedkoop aanbod kan potentiële klanten afschrikken. In ieder geval is het van belang dat 
het prijsimago van het centrum en het prijsniveau onderling goed op elkaar worden afgestemd. Het winkelcentrum 
moet aan de verwachtingen voldoen. 

Promotie 
Tegenwoordig is in het dienstenpakket ook de promotie van een winkelcentrum opgenomen, het betreft de 
zogenaamde promotie-coördinatie, waarbij jaarlijks een promotieplan en budget worden vastgesteld. Promotie kan 
verschillende doelstellingen nastreven: 

~ Image-building; verhogen van naamsbekendheid en het creëren van een bepaald image; 
~ Promotie direct gericht op het verhogen van bezoekersstromen; 
~ Institutionele promotie gericht op het uitdragen van de naam en de functie van het centrum. 

Men moet altijd in het achterhoofd houden dat promotie te allen tijde functioneel dient te zijn. Promotie mag het doel 
niet voorbij streven en moet dan ook de bekendheid vergroten en bijdragen aan bezoekerswerving. Om van een 
bezoeker ook een koper te maken moet worden gerekend tot de competenties van de ondernemer en valt buiten de 
functionele invulling van promotie. 

46 



• 

~ 
~--------------------------~W~aa~~~e~op~ti~m~al~isa~ti~e~ge~s~too~ld~o~o~o~m~je~ct~co~n~fo~rm~e~in~oo~in~gL-e~n~o~ut~go~in~g~-c~ap~r~at=es 

A1 
/ A.4 Waarderen van vastgoed 

A.4.1 Taxeren of waarderen [Keeris 2001a] 

Economisch gezien heeft een recht, zaak of goed slechts waarde indien er een prijs voor verkregen kan worden. 
Daarvoor moet het voldoen aan criteria als nuttig, schaars en overdraagbaar zijn, in combinatie met de voorwaarde 
dat er dan ook een vraag naar is. Deze criteria moeten zodoende blijken en van een waarde worden voorzien via de 
parameters in de berekeningsmethode. Vastgoed voldoet aan deze criteria en zodoende wordt aan elke vorm van 
vastgoed een zekere waarde toegekend. De kern van het probleem is echter het tot uitdrukking brengen van die 
waarde. Daarvoor worden de begrippen taxatie- taxeren en waardering- waarderen gehanteerd. 

Zowel bij taxeren, als bij waarderen komt achteraf, wanneer het betreffende vastgoed verkocht is, de werkelijke 
waarde pas tot uitdrukking via de bij die transactie overeengekomen prijs. Maar vaker nog moet de waarde worden 
bepaald zonder dat er sprake is van een koop- I verkoopsituatie als check op die toegekende waarde. Daarbij speelt 
het probleem van waardebepaling niet alleen bij (eventuele) koop- I verkooptransacties, maar eveneens bij 
overeenkomsten aangaande het gebruik, zoals die van huur/verhuur, of intern binnen een onderneming c.q. 
huishouden bij de positie van eigenaar I gebruiker. Dat kan dan de waarde betreffen volgens de "algemeen" 
heersende opvattingen in die submarkt, of de waarde voor een eigenaar annex gebruiker dan wel verhuurder, een 
koper of de verkoper, de fiscus, of noem maar op . 

Er is zodoende sprake van meerdere waarden die aan vastgoed kunnen worden toegekend. Aan het begrip waarde 
zit dan ook direct verbonden de doelstelling voor het willen weten ervan. Met die verschillende doelstellingen moet 
ook letterlijk rekening worden gehouden. 

De bepaalde waarde moet niet worden verward met het begrip 'prijs'. De waarde geeft een aangenomen, mogelijk na 
onderhandelingen te behalen geldwaarde weer. Deze prijs drukt het geldbedrag, of het recht daarop, uit dat 
daadwerkelijk is verkregen en moet worden betaald. Maar dan nog kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de 
daaruit blijkende, door betrokken partijen toegekende waarde. Zo is het bereikte resultaat van de onderhandeling bij 
die transactie onder meer afhankelijk van de geleverde inspanningen en marketingactiviteiten, de daaruit gebleken 
vraag naar dat specifieke aanbod, de ingezette mate van professionaliteit van de beide betrokken partijen en het door 
deze aan het resultaat toegekende belang, of gelet op geldende bijzondere omstandigheden. Bij dit laatste kan 
worden gedacht aan bijvoorbeeld het geval van dwangverkoopsituatie, een parate executie, een "buurmanskoop"
situatie, koop uit een concurrentie overweging, ter plaatse noodzakelijke uitbreiding van het gehuurde oppervlak, en 
dergelijke. 

Tussen de aanname en realiteit zit in het algemeen binnen de vastgoedmarkt een aanzienlijke discrepantie, zowel 
positief als negatief, omdat elke koper, of huurder zijn eigen motieven en beweegredenen heeft voor het aangaan van 
de betreffende overeenkomst tegen een bepaalde prijs en elke verkoper, of verhuurder eveneens zijn eigen 
overwegingen heeft bij het accepteren ervan. Er is dus sprake van een veelheid aan naast elkaar bestaande 
motieven, beweegredenen en overwegingen, zodat het resultaat van een gesloten overeenkomst de matching betreft 
van een min of meer toevallige combinatie. Zodoende kan worden gesteld dat, hoewel de prijs een absolute waarde 
bezit, de informatiewaarde van die prijsbepaling slechts een relatieve waarde heeft. 

De prijs kan zodoende (achteraf) binnen een bepaalde bandbreedte worden vastgesteld. Deze bandbreedte wordt 
bepaald door aan het betreffende vastgoed toe te kennen mogelijke waarden door verschillende partijen en daarbij 
geldende specifieke overwegingen. Binnen deze bandbreedte geven die twee waarden de meest relevante 
informatie, die corresponderen met de hoogst haalbaar en de meest waarschijnlijk geachte te verkrijgen opbrengst. 
Voor een oriëntatie op de mogelijk te realiseren prijs, geredeneerd vanuit de eigen situatie, de bepaling van de toe te 
kennen waarde, moet dan ook rekening gehouden worden met die bestaande verschillende andere drijfveren in de 
markt, omdat die het uiteindelijke resultaat direct beïnvloeden. Dit geheel wordt 'de markt' genoemd. 
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Inzicht in de markt is dus van groot belang en is niet eenvoudig te verkrijgen, aangezien de beeldvorming ervan 
steeds verbonden moet zijn en ontleend moet worden aan feitelijk tot stand gekomen overeenkomsten. En dat binnen 
het gehele spectrum van die betreffende markt, met zijn scala aan gestelde condities, keur aan verschillende partijen 
en palet van locatie-, object- en ruimtekenmerken. Daardoor is het verkrijgen van het totale inzicht en de 
beschikbaarheid van die benodigde informatie een afzonderlijk specialisme geworden, dat verbonden is aan het 
bekleden van een bepaalde positie bij het effectueren van die overeenkomsten. Het betreft dan de positie van de 
makelaar en taxateur in hun adviserende rol. Deze informatie uit de markt wordt "market evidence" genoemd. 

De marketevidence dient uitsluitend als vergelijkingsmateriaal voor steeds andere omstandigheden. Deze vergelijking 
wordt vormgegeven via specifieke en aan de betreffende situatie aangepaste berekeningsmethoden. Deze 
beschikbare marktinformatie wordt dus steeds aangewend bij de oriëntatie op een mogelijk te behalen resultaat uit 
onderhandelingen en wordt voortdurend geactualiseerd op basis van de vervolgens tot stand gekomen prijs. Tot het 
moment van aangaan van de overeenkomst moet men het met de waardebepaling doen, zodat tot dat feitelijke 
transactiemoment men, zowel bij taxeren als waarderen, de waarde zo goed mogelijk moet benaderen via te 
hanteren berekenings- en vergelijkingsmetheden corresponderend met de eigen doelstellingen. 

Door het hanteren van een bepaalde, omschreven berekeningswijze wordt echter de invloed van de markt slechts 
beperkt tot uitdrukking gebracht. De enige mogelijkheid daarvoor wordt geboden via de toekenning van waarden aan 
de parameters, die in die berekening zijn opgenomen. Parameters kunnen echter nooit een volledig beeld weergeven 
van een situatie, waar zij betrekking op hebben. Het blijft een benadering, te meer door de noodzakelijke - dus 
selectieve- beperking in een aantal ervan. Hierdoor krijgt het geheel een subjectief karakter en is er ruimte voor de 
effecten van persoonlijke voorkeuren en visies. Deze vergelijkings- en berekeningsmetheden zijn gehanteerd door 
een interne, dan wel externe deskundige, die daarmee een onderbouwing geeft voor een - naar eigen mening- zo 
goed mogelijke benadering van de 'werkelijke' waarde, geldend voor dat specifieke moment, voor de beoogde 
doelstelling en in de geplaatste context. 

Bij de bepaling van de waarde kan men de situatie dus vanuit verschillende oogmerken benaderen en tevens zijn er 
meerdere methoden om tot een 'goede' waardebepaling te kunnen komen. Zo maakt het verschil uit of het de 
inschatting van de marktwaarde betreft, of een waarde passend bij een beleidsoverweging, zoals een 
(des)investeringsbeslissing, c.q. huur/verhuur-overeenkomst. 

Het hiervoor gestelde heeft zowel betrekking op taxeren, als op waarderen. Het afzonderlijk noemen ervan, houdt in 
dat tussen deze beide begrippen een onderscheid moet worden gemaakt en daarmee tussen die van taxatie en 
waardering. Dit verschil betreft zodoende ook de daarbij behorende toegekende waarden. Dit onderscheid raakt 
echter niet de te gebruiken hulpinstrumenten bij die waardebepaling vergelijkings- en berekeningsmethoden, in de 
vorm van analyse- en rekenmodellen. Het verschil tussen waarderen en taxeren wordt duidelijk bij beide 
begripsomschrijvingen: 

~ Onder waardering wordt verstaan de waardebepaling of het tot uitdrukking brengen van de toegekende waarde. 

Waardering is dus een zogenaamd containerbegrip, dat op zich niet veel zegt. Binnen de vastgoedmarkt wordt het 
echter specifieker geïnterpreteerd. In geval van een waardering wordt de berekende waarde voor dat moment en 
gegeven de context, gestelde condities en gehanteerd vergelijkings- en berekeningsmethodiek, dan gelijk gesteld aan 
de meest waarschijnlijk geachte opbrengst in geval van het aansluitend aangaan van de overeenkomst in die 
betreffende markt. 

~ Onder taxeren wordt verstaan het vaststellen en uitbrengen, volgens de daartoe geldende wettelijke bepalingen 
en algemene richtlijnen binnen de betreffende branche, van de toegedane taxatiewaarde van een recht, zaak, of 
goed door een onafhankelijke deskundige. 

Vanaf het jaar 2000 geldt bij taxeren de wettelijke bepaling niet meer, dat de taxateur door de rechtbank van het 
werkgebied beëdigd moet zijn om dat beroep te mogen uitoefenen. De titel taxateur is zodoende ook niet meer 
beschermd. Maar vakbekwaamheid en integriteit blijven uiteraard van het grootste belang voor de belanghebbenden 
bij de waardebepaling van het vastgoed. In de eerdere omschrijving van het begrip taxeren van voor die wetswijziging 
stond dan ook in de plaats van die genoemde onafhankelijke deskundige: een daartoe gediplomeerd en beëdigd 
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taxateur. De noodzakelijke deskundigheid werd daarbij impliciet verondersteld, maar het discutabel zijn daarvan, 
vormde wel een punt van kritiek op deze beroepsgroep. 

Een taxateur geeft zijn oordeel over de waarde van het getaxeerde af in de vorm van een taxatie. 

~ Onder een taxatie wordt verstaan de waardebepaling van een recht, zaak, of goed door een taxateur volgens de 
in de rapportage weergegeven methode van beoordeling en daarbij aangegeven situationele omstandigheden. 

In geval van een taxatie wordt de berekende waarde voor dat moment en gegeven de context gestelde condities en 
gehanteerd berekeningsmethodiek, dan gelijk gesteld aan de hoogst haalbaar geachte opbrengst in geval van 
aansluitende verkoop in die betreffende markt, in een open situatie, waarbij die verkooptransactie op de gebruikelijke 
wijze wordt ingeleid door de beste voorbereidingen en marketing. De zogenaamde "bestens-waarde". 
Dit dus in tegenstelling tot een waardering, waarbij wordt uitgegaan van de meest waarschijnlijk geachte 
verkoopopbrengst, de meer reële waarde. Bij taxeren is daarbij altijd sprake van afgifte van de taxatiewaarde door 
een onafhankelijke externe partij, terwijl een waardering tot stand kan komen door zowel een externe partij, als de 
daarmee belaste interne deskundige binnen de onderneming. 

A.4.2 Intern versus extern taxeren 

De discussie omtrent het intern of extern waarderen van vastgoedbeleggingen is ook vandaag de dag nog een hot
item in de vastgoedwereld. In relatie tot de voortschrijdende professionalisering stelt Semé [Serné 1998] dat het 
noodzakelijk is om met hoge frequentie en met grote mate van betrouwbaarheid te waarderen. Waarderen moet 
tegemoet komen aan doelstelling van het pro-actief beleggen in vastgoed. Om pro-actief te kunnen sturen is het -nog 
meer dan in het verleden - noodzakelijk gebleken frequent kwalitatief hoogwaardige berekeningen te maken. Een 
bijzonder aandachtspunt vormt de controleerbaarheid van de interne waardering. [Ten Have 1998] Een vergelijking 
van de uitkomsten en een analyse van de scenario's geeft intern het benodigde inzicht in de kansen en risico's. 
Achteraf worden de praktijkuitkomsten gebruikt om de gekozen strategieën te evalueren. De besluitvorming kan 
worden verbeterd door inzichtelijk te maken welke keuzes er aan de orde komen en wat de verwachte gevolgen van 
die keuzes zullen zijn. De voortvloeiende kennis wordt vervolgens weer gebruikt voor beleidsdoeleinden, waarmee 
het belang van intern waarderen moet worden onderkend. 

Naast het intern taxeren is het onder institutionele beleggers in Nederland gebruikelijk om minimaal 20% van de 
portefeuille extern te laten taxeren. Ten dele gebeurt dit om geïnformeerd te blijven over de marktwaarde (in 
verhuurde staat) van de vastgoed-beleggingen. Daarnaast eisen bestuurders en/ of aandeelhouders een extern 
oordeel om de gegevens ten behoeve van benchmarking met de ROZ/IPD-Vastgoedindex te objectiveren. Of extern 
taxeren in de toekomst grotendeels zal komen te vervallen, wordt dan ook betwijfeld. Zowel de Raad voor de 
Jaarverslaglegging als organisaties, die zich bezig houden met performancemeting, bevelen het gebruik van een 
externe taxateur ter bepaling van de marktwaarde aan. Ook is het nog steeds niet goed denkbaar dat een 
portefeuillemanager die verantwoordelijk is voor vastgoedobjecten zelf de waarde kan bepalen, terwijl hij vervolgens 
voor zijn beloningssysteem wellicht gedeeltelijk afhankelijk is van de uitkomst daarvan. Hierbij is immers duidelijk 
sprake van een conflict of interest. Interne en externe taxaties zullen in de Nederlandse situatie altijd naast elkaar 
bestaan, hetgeen in principe geen bezwaar is indien dezelfde taxatierichtlijnen worden gehanteerd. Het gaat daarom 
te ver om de externe taxaties overbodig te verklaren, echter de rol van externe taxaties zal verder evolueren en een 
meer toetsend en controlerend karakter krijgen. [ Hordijk 1998] 

Intern taxeren kan voor professionele vastgoedbeleggers een verantwoord alternatief zijn. Het zal echter niet voor 
iedere belegger in vastgoed tot de mogelijkheden behoren. De belegger dient te beschikken over goede en 
inzichtelijke rekenmodellen die voor waardering van vastgoed worden gehanteerd. Verder zal ook de informatie, die 
als input voor de waardering wordt gehanteerd, op een consistente en professionele wijze moeten worden verzameld 
en geïnterpreteerd. Externe taxateurs zouden op deze ontwikkeling kunnen inspelen en een duidelijke toegevoegde 
waarde kunnen bieden voor de vastgoedbelegger. De beoordeling van een intern taxatierapport door een externe 
taxateur zal duidelijk waarde toevoegen aan de kwaliteit van het interne taxatieproces en de uitkomsten hiervan. De 
combinatie van objectkennis van de interne taxateur en de marktkennis van de externe taxateur zal leiden tot een 
kwalitatief hoogwaardig taxatieproduct [Meulenberg c.s. 1998] 
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A.4.3 Smoothing [Van Gooi c.s. 2001] 

Taxaties hebben een grote invloed op het bepalen van het beleggingsresultaat. Daarom is in het kader van de 
ROZ/IPD-index veel aandacht besteed aan de nauwkeurigheid en eenvormigheid van taxaties. Maar ook de meest 
nauwgezette taxaties kunnen niet voorkomen dat de tijdreeksen van vastgoed worden gekenmerkt door 'smoothing'. 

Met smoothing wordt het verschijnsel aangeduid dat in de rendementsreeksen onvoldoende de werkelijke volatiliteit 
van de onderliggende markt tot uitdrukking komt, met als resultaat een 'afgevlakte' rendementsreeks. Smoelhing leidt 
tot een verkeerde set van beleggingskenmerken; te lage ramingen van risico's, te lage ramingen van de samenhang 
met andere rendementsreeksen en economische tijdreeksen en zelfs van te laag gemiddelde rendement. Smoothing 
treedt altijd op wanneer er aan de berekening van de rendementen onvoldoende of onvolkomen prijssignalen ten 
grondslag liggen. Dat geldt zeker voor vastgoed; vastgoed is heterogeen, er zijn verschillende vastgoedmarkten en 
veel markten kennen geen frequente prijsvorming, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de financiële markten. 
Dit maakt dat er tussen de feitelijke, maar niet-waarneembare prijsontwikkeling en waarderingen veel 'fricties' kunnen 
zitten. Smoelhing kent de volgende vier oorzaken, te weten: 

~ Taxaties volgen de marktontwikkelingen met enige vertraging ('lagging'); 
~ taxaties berusten op onvolledige marktinformatie; 
~ taxaties zijn schattingen van prijzen en geen prijssignalen; 
~ de frequentie van taxaties. 

Lagging 
Het gaat hier om vertragingen bij het incorporeren van marktontwikkelingen in taxaties. Daarbij valt te denken aan het 
gebruiken van oude marktgegevens en oude taxaties. Niet altijd is overigens te vermijden, dat zelfs recente 
marktgegevens soms 'verouderd' zijn. Meer specifiek kan lagging worden veroorzaakt door de volgende zaken: 

~ Bij referentietransacties kijkt men per definitie naar het verleden. Bij een trendmatige ontwikkeling van de 
markt hoeft dat geen bezwaar te zijn. Maar omslagen in de markt worden per definitie vertraagd verwerkt in 
taxaties. Een specifiek transactie wordt niet direct als market evidence beschouwd. De taxateur zal eerst 
voldoende 'market evidence' willen zien van de omslag, alvorens die in de waardebepaling te betrekken. De 
bron van lagging is nauwelijks te voorkomen. 

~ Gerealiseerde transacties en transactieprijzen worden pas na enige tijd bekend bij taxateurs. In deze 
periode kan de situatie op de vastgoedmarkt zijn gewijzigd. Bij gebrek aan informatie zal hiervoor niet altijd 
kunnen worden gecorrigeerd. Een snellere uitwisseling van marktgegevens en transactiegegevens kan 
deze bron van lagging aanzienlijk terugdringen, maar botst vaak met de belangen van de betrokken 
partijen. Een andere mogelijkheid is transacties te standaardiseren en daarmee te anonimiseren. Deze 
bewerking gaat wel gepaard met verlies van echte marktinformatie. 

~ Te taxeren objecten verschillen soms aanzienlijk van recent verhandelde objecten. Dit kan ertoe leiden dat 
taxateurs teruggrijpen op oudere transacties van meer gelijkende objecten, of terugvallen op eerdere 
taxaties. Recente marktontwikkelingen worden dan al snel niet meer meegenomen. 

~ Bij hertaxatie neigen taxateurs zich te richten op de uitkomsten van eerdere taxaties. Zij nemen niet alle 
nieuwe marktinformatie (volledig) mee. Dit blijkt een zeer belangrijke oorzaak te zijn van smoothing, die in 
principe te vermijden is. 

Onvolledige marktinformatie 
~ Veel vastgoedtransacties worden niet bekend gemaakt. Wanneer verkopen wel bekend zijn, zullen 

taxateurs ook niet altijd trachten de gerealiseerde prijzen te achterhalen, bijvoorbeeld door bij het kadaster 
te rade te gaan. Er zijn derhalve niet altijd voldoende referentiegegevens beschikbaar. 

~ Wat bekend wordt over transactieprijzen komt lang niet altijd overeen met de feitelijke gerealiseerde prijzen. 
Verificatie is vaak onmogelijk omdat de transactievoorwaarden niet openbaar worden gemaakt. Zo kan een 
projectontwikkelaar naar buiten brengen dat een project is verkocht tegen een bruto-aanvangsrendement 
(BAR) van 6,5%, terwijl door allerlei tegemoetkomingen aan de belegger, zoals huurgaranties en bijdragen 
in de exploitatie, de feitelijke BAR hoger is. Evenzo kunnen gepubliceerde aanvangshuren vertekend zijn 
door huurvrije perioden, een vergoeding van inrichtingskosten, makelaarskosten enzovoort. Het opbouwen 
van databanken met geverifieerde transacties is een kostbare en moeizame aangelegenheid. 
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);> Te taxeren objecten verschillen van recent verhandelde objecten. In de noodzakelijke vertaalslag gaat 

marktintennatie verloren. Hoe groter de verschillen zijn en hoe kleiner het aantal transacties dat in de 
vergelijking wordt betrokken, hoe meer aanleiding er is tot voorzichtigheid bij de taxateur. Bijzondere 
prijsontwikkelingen zullen derhalve worden gedempt. Deze bron van smoothing is niet helemaal te 
vermijden. Maar een groter aantal transacties in de vergelijking en betere technieken om de relevante 
prijssignalen te destilleren uit ongelijke transacties kunnen smoothing-effecten verkleinen. 

);> Het betrekken van te weinig, te oude of verkeerde referenties in de taxatie is een veelgehoorde klacht van 
opdrachtgevers. Deze bron van smoothing kan in veel gevallen worden venneden. 

Taxatiefrequentie 
);> Naannate de prijssignalen waannee een rendementsreeks wordt opgebouwd minder frequent zijn, neemt 

smoothing toe. Dat effect speelt voor vastgoed heel sterk. Tot voor kort was een vijfjarige taxatiecyclus heel 
gebruikelijk met een extreme smoothing als resultaat. Alhoewel deze bron van smoothing niet te vermijden 
is, zal een verhoging van de frequentie naar kwartaaltaxaties een forse reductie van smoothing te zien 
geven. Opgemerkt moet worden dat frequenter taxeren ter vennindering van smoothing alleen zin heeft, 
indien daannee ook meer markt- en prijssignalen in de taxaties worden verwerkt. 

Taxaties zijn geen prijzen 
);> Smoothing is een onvennijdelijk gevolg van taxeren, dat wil zeggen het schatten van de 'prijs'. De volatiliteit 

in een reeks schattingen is per definitie lager dan de volatiliteit in de onderliggende, onbekende reeks. Dit 
staat echter geheel los van de kwaliteit van de schattingen, in casu de kwaliteit van de taxaties en de 
taxateurs. 

);> Taxateurs zullen met het oog op een goede relatie met hun opdrachtgever een waardeontwikkeling willen 
schetsen die niet voor onverwachte tegenvallers zorgt. In een opgaande markt en bij objecten die op de 
verkooplijst staan, zullen de waarderingen eerder een voorzichtige schatting van waarschijnlijke prijzen zijn 
dan een optimistische. In een opgaande markt ogen de rendementen toch al goed en bij een marktomslag 
hoeft niet meteen te worden afgewaardeerd. En bij verkoop kan gemakkelijker een plezierig ogende 
verkoopwinst worden getoond. In een neergaande markt of bij pas verworven objecten zal er daarentegen 
eerder de neiging bestaan een meer rooskleurige waardering af te geven. Dit geldt zowel voor externe als 
interne taxateurs. 

);> Institutionele vastgoedbeleggers neigen ertoe aandeelhouders en andere belanghebbenden te geven wat 
zij van vastgoed in een gemengde portefeuille verwachten, namelijk stabiele resultaten. Die kunnen zij 
tonen door schommelingen in de waarderingen bewust af te vlakken. Daarmee wordt niet alleen die 
belanghebbenden een rad voor ogen gedraaid, maar zetten ze ook zichzelf op het verkeerde spoor. In een 
neergaande markt wordt verkopen ontmoedigd omdat zij dan of een boekverlies moeten tonen of 
voorgaand aan de verkoop meer dan de markt moet afwaarderen. In een opgaande markt kan te goedkoop 
worden verkocht, terwijl acquisities worden bemoeilijkt omdat de eigen taxaties lager uitkomen dan de te 
betalen marktprijzen. 

Al met al kan men wijzen op factoren als de aard van vastgoed, onvolledige informatie, vertragingen in de 
informatievoorziening, alsmede het onbewust en bewust afvlakken van de waardeontwikkelingen. Dit leidt tot de 
waardeontwikkelingen, die veelal naijlen op de marktontwikkelingen. In een markt met een haussé stemming zijn 
waarderingen doorgaans hoger dan bij een in mineur verkerende markt. Onderzoek heeft geleerd dat er hier sprake 
kan zijn van relatief grote verschillen. Tevens is de mate van smoothing door de tijd heen niet gelijk. Smoothing 
neemt toe naarmate vastgoedmarkten volatieler zijn, de te waarderen objecten minder courant zijn, er minder 
referentiemateriaal voorhanden is, de kwaliteit van de marktintennatie slechter is en er meer onzekerheid is over de 
gang van zaken op de markten. 

Betere taxaties en frequenter taxeren kunnen smoothing wel venninderen. In dit kader heeft de ROZ zeer recentelijk 
besloten elk kwartaal de gerealiseerde rendementreeksen te rapporteren, waannee eveneens de taxatiefrequentie 
omhoog moet om het predikaat 'valide benchmark' te. behouden. Betere taxaties kunnen worden gerealiseerd met 
betere uitwisseling van marktinformatie, een groter aantal transactie- en marktgegevens en betere methoden om de 
relevante prijssignalen uit ongelijke transacties te destilleren. Toch zal er altijd enige mate van smoothing te 
bespeuren zijn in de waarderingen. 
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A1 A.4.5 Voor- en nadelen van de beschouwde waarderingstechnieken 

In deze appendix worden de in de rapportage besproken waarderingstechnieken nader onder de loep genomen om 
de beide technieken te kunnen karakteriseren op grond van voor- en nadelen, zoals onderstaand is weergegeven. 
Ten eerste wordt de BAR/NAR-benadering beschouwd en aansluitend de DCF-methode. 

BAR/NAR-methode 
De BAR/NAR-methode kan worden gebruikt ter bepaling van de marktwaarde en kent de volgende voordelen: 

);> Het is een relatief eenvoudige methode; 
);> markttechnisch biedt de methode een goede vergelijkingsmaatstaf. Van gerealiseerde transacties worden 

in veel gevallen slechts de BAR'en en NAR'en opgegeven. Disconteringsvoeten die benodigd zijn voor de 
DCF-methode zijn niet af te leiden uit deze marktgegevens; 

);> de methode is goed communiceerbaar. 

De BAR/NAR-methode kent daarentegen de volgende nadelen: 
);> Als er weinig market evidence is wordt de methode onbetrouwbaar. 
);> er kunnen verborgen aannamen worden gedaan; 
);> er wordt in beginsel uitgegaan van een oneindige huurstroom waarbij er in theorie geen verschil zit tussen 

de groeivoet van de huur en die van andere cashflows, zoals eindwaarde. 
);> het betreft een momentopname, want zo wordt de op één tijdstip geldende brutohuur gebruikt; 
);> er moet, zoals eerder is gezegd, worden gecorrigeerd voor onder- of overhuur en voor bijzondere 

onderhouds- en andere exploitatiekosten. Wanneer die niet gemiddeld zijn, of zich niet gemiddeld zullen 
ontwikkelen, bijvoorbeeld omdat over acht jaar een grote onderhoudsingreep valt te verwachten, levert dit 
een vertekend beeld op. 

);> er is weinig vrijheid om al dan niet correctieposten op te voeren. 

DCF-methode 
De DCF-methode is voor het berekenen van de markt- of beleggingswaarde van vastgoedbeleggingen zeer geschikt. 
Ten opzichte van andere veel gebruikte methoden als de BAR- en NAR-methode zijn de volgende voordelen van 
toepassing: 

);> De DCF houdt er rekening mee dat de waarde van elke belegging in de toekomst ligt en niet in het recente 
verleden; 

);> de methode is ook toepasbaar bij incourant1 vastgoed; 
);> de methode is ook te gebruiken wanneer er sprake is van sterk variërende stromen van inkomsten en 

uitgaven en bij bijzondere huurovereenkomsten; 
);> de waarde is gebaseerd op de te verwachten toekomstige netto-inkomensstroom. De met deze methode 

berekende waarde geeft derhalve een betere weergave van de toekomstige opbrengsten dan de BAR
methode die meer uitgaat van impliciete veronderstellingen; 

);> de methode geeft een goed inzicht in het verloop van de opbrengsten en kosten in de tijd gezien en de 
methode sluit aan bij de cashflowprognoses. Er is derhalve een directe koppeling met het interne beleid van 
de belegger, bijvoorbeeld ten aanzien van onderhoud; 

);> risico's kunnen worden gekwantificeerd. Zo kan een verwachte leegstand na het aflopen van een contract 
over bijvoorbeeld tien jaar, tot uitdrukking worden gebracht in een halfjaar geen huurinkomsten in dat 
betreffende jaar; 

);> er zijn weinig verborgen aannamen mogelijk; 
);> de berekende waarde is - afhankelijk van de wijze waarop de disconteringsvoet wordt bepaald - minder 

gevoelig voor marktsentimenten. Dit draagt bij aan een relatief stabiel verloop van de totale 
beleggingsresultaten; 

);> market evidence is voor het bepalen van de beleggingswaarde in beginsel niet nodig. Derhalve is de 
belegger minder aangewezen op externe taxateurs; 

);> de methode is ook de basis voor IRA-berekening, die bij investeringsbeslissingen veel wordt gebruikt; 
);> bij woningtaxaties kan goed gekwantificeerd rekening worden gehouden met 

uitpondscenario's. 

1 
'incourant' is een begrip waarmee wordt aangeduid of er voor de betreffende en vergelijkbare vastgoedobjecten marktinformatie beschikbaar is. 
Kortom: worden er regelmatig vergelijkbare vastgoedobjecten verhandeld, is de betreffende huurmarkt gewillig. 
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A1 
I Tegenover de bovengenoemde voordelen kleven er eveneens enkele nadelen aan het gebruik van de DCF-methode 

om te komen tot een waardering van de vastgoedbelegging. Dit zijn de volgende nadelen: 
>- De disconteringsvoet moet worden bepaald. 
>- Er moet wel een samenhangende toekomstvisie voorhanden zijn met redelijke ramingen voor de 

toekomstige opbrengsten en kosten. 
>- De methode leidt al snel tot uitkomsten die losstaan van recente marktbewegingen en -ontwikkelingen. 

BAR-en van recente transacties in vergelijkbaar vastgoed kunnen worden vertaald in een door de markt 
gehanteerde disconteringsvoet, maar daarvoor moeten dan wel tal van veronderstellingen worden gemaakt, 
omdat men vaak niet alle details van de betreffende objecten kent. 

>- Er zijn relatief veel meer input-variabelen nodig dan bij de BAR-methode en die zijn - zoals reeds is 
aangegeven - vaak lastig te bepalen. Mede door de vele variabelen kunnen de mogelijke uitkomsten sterk 
variëren. Ergens naartoe rekenen is dan verleidelijk . 

>- Het bepalen van de eindwaarde is een vraagstuk op zich. In appendix A.4.8 worden verschillende 
berekeningswijzen gepresenteerd. 

A.4.6 Schaalniveaus verbonden aan de huurprijsvaststelling 

In deze appendix worden de verschillende schaalniveaus die ten grondslag liggen aan het door WPM gehanteerde 
huurmodel nader gespecificeerd en bestudeerd. In de navolgende paragrafen worden de onderscheiden 
schaalniveaus gestructureerd. 

A.4.6.1 Schaalniveau 1: vergelijking huurprijs met die van vergelijkbare winkelcentra 

In de ontwikkelde methode voor huurprijsvaststelling voor een winkelcentrum is vergelijking eveneens de basis. 
Uitgangspunt bij de vergelijking moet echter zijn dat de winkelcentra waarmee wordt vergeleken, op een aantal 
essentiële punten met elkaar overeenstemmen, dit om te voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Het 
huurniveau van een winkelcentrum moet dus worden benaderd middels vergelijking met huurniveaus van 
vergelijkbare winkelcentra. Op basis van deze vergelijking kan worden vastgesteld welk huurniveaus reëel is, 
alsmede in hoeverre het afwijkt van het gemiddelde in vergelijkbare winkelcentra. 

De vraag is uiteraard welke winkelcentra in aanmerking komen voor vergelijking. Aangezien elk winkelcentrum 'uniek' 
is qua ligging, omvang, verzorgingsgebied, oppervlak, branchering, en dergelijke, zijn de vergelijkingsobjecten nooit 
volledig vergelijkbaar, maar altijd slechts bij benadering. Daarom is het nodig minimaal 5 tot 10 vergelijkingsobjecten 
in de vergelijking te betrekken. Hoewel elk object uniek is, is het wel toe te delen naar gemeenschappelijke 
kenmerken. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk is de functie van het winkelcentrum: het gaat om een 
hoofd- of nevencentrum en van welke orde is dit centrum (positie in de verzorgingshiërarchie), hoe groot is het 
verzorgingsgebied en hoe ziet de branchering eruit. Winkelcentra met dezelfde functie zijn in beginsel ook qua 
huurprijs vergelijkbaar, zoals uit onderzoek is gebleken. 

Van groot belang is vervolgens in welke regio binnen Nederland het winkelcentrum is gelegen. Regionale verschillen 
in huurprijzen kunnen aanzienlijk zijn. Vergelijking dient bij voorkeur binnen dezelfde regio plaats te vinden. Voorts is 
de eigendomssituatie van belang. Het huurniveau binnen een planmatig winkelcentrum is veelal hoger dan in een 
historisch gegroeide winkelconcentratie. De huurder betaalt een premie voor het feit dat hij deel uitmaakt van een 
uitgebalanceerd totaalconcept (goede uitstraling, doordachte branchering, voldoende parkeerplaatsen, overdekt 
winkelen, promotie, en dergelijke). Tot slot is eveneens de leeftijd van het centrum belangrijk. Een nieuw of onlangs 
gerenoveerd winkelcentrum realiseert hogere huren dan een oud winkelcentrum. De vergelijkbaarheid wordt dus 
bepaald door de combinatie van onderstaande aspecten: 

>- Functie en verzorgingsgebied, branchering; 
>- lokatie (bij voorkeur in dezelfde regio) ; 
>- eigendom; 
>- leeftijd van het winkelcentrum. 
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Met deze vier criteria (ligging, functie, eigendomssituatie en leeftijd) dienen minimaal vijf tot tien winkelcentra te 
worden geselecteerd, waarbij telkens een bepaalde huurprijsbandbreedte moet worden aangegeven. 

Functie 
De functie van een winkelcentrum wordt vanuit de distributie-planologie gedefinieerd naar de omvang van het 
verzorgingsgebied. Zo is de functie van een wijkwinkelcentrum het bedienen van consumenten woonachtig in de 
omliggende wijk. Een wijkwinkelcentrum is distributie-planologisch bezien geen op zichzelf staande entiteit, maar 
maakt deel uit van een netwerk van - grotere en kleine - winkelvoorzieningen. Dit netwerk is in Nederland van 
oudsher fijnmazig en sterk hiërarchisch opgebouwd. 

Functie wordt daarmee gedefinieerd als 'nut voor de bezoekende consument' en de relatie tussen functie en 
huurprijsniveau is dan ook tweeledig: 

~ Er bestaat een duidelijke relatie tussen functie en huurprijs van een winkelcentrum. Elk van de genoemde 
typen winkelcentra heeft zijn eigen huumiveau-bandbreedte. Op basis van analyse van de WPM
beheerportefeuille, bestaande uit circa 75 winkelcentra, verspreid over geheel Nederland, van buurtstrip tot 
binnenstedelijke centra, is empirisch komen vast te staan dat naarmate het functieniveau van een 
winkelcentrum hoger wordt, ook de huurprijs hoger wordt. [La Fors 1997] 

~ Hoe dichter een bepaald winkelcentrum de ideaaltypering benadert, des te beter het centrum voldoet aan 
de verwachtingen die de bezoekende consument heeft. Hiervan profiteert ook de huurder/ ondernemer 
maximaal, waardoor de huurprijs navenant hoger mag zijn. 

Ligging 
Uit de bovenstaande tabel met huurprijzen per type winkelcentrum blijkt duidelijk dat de prijzen in de Randstad hoger 
zijn dan die daarbuiten. Dit heeft te maken met de hoogte van de inkomens en daarmee bestedingen, alsmede met 
de bevolkingsdichtheden, beiden zijn hoger in de Randstad dan daarbuiten. Maar ook tussen verschillende regio's of 
tussen verschillende steden, kunnen de verschillen aanzienlijk zijn. Zo laat een Amsterdams wijkwinkelcentrum zich 
niet zonder meer vergelijken met een Rotterdams wijkwinkelcentrum. 
Teneinde de vergelijking zo correct mogelijk te maken, verdient het de aanbeveling te vergelijken met winkelcentra 
binnen dezelfde regio, bij voorkeur binnen of rond dezelfde stad. Indien binnen de stad of regio te weinig 
vergelijkingsobjecten voorhanden zijn, kunnen eventueel objecten van buiten de regio in de vergelijking worden 
betrokken, echter met de nodige omzichtigheid. Het verdient geen aanbeveling om winkelcentra binnen de Randstad 
te vergelijken met centra binnen de Randstad. 

Eigendom 
Nadeel van Bolt is dat hij geen onderscheid maakt tussen (historisch gegroeide) winkelstraten en planmatig 
opgezette winkelcentra. Een planmatig ontwikkeld winkelcentrum is (meestal) in handen van een eigenares. Deze 
eigenares bepaalt wat er met het winkelcentrum gebeurt, vanuit de doelstelling stabiele huuropbrengsten en 
waardegroei op termijn. [Bolt 1 995] 

De huurder die in een planmatig winkelcentrum een unit huurt, loopt in een aantal opzichten minder risico dan de 
huurder, die in een historisch gegroeide winkelstraat c.q. -concentratie is gevestigd. Zo is er in een winkelstraat geen 
branche patroon van toepassing en heeft de ondernemer geen enkele zekerheid inzake te verwachten concurrentie. 
Maar ook is er in een winkelstraat geen overkapping, geen uniformiteit in uitstraling, geen centraal geregelde 
schoonmaak en onderhoud, geen doordachte consumentenrouting, etc. 

Gezien het geringere risico voor detaillisten is het reëel dat de huurprijs in een planmatig winkelcentrum hoger is dan 
in vergelijkbare winkelconcentraties, die niet in handen zijn van een en dezelfde eigenares. Dit is ook realiteit: de 
huren van de planmatige winkelcentra uit de WPM beheerportefeuille liggen veelal op een hoger niveau dan die van 
qua functie vergelijkbare historische gegroeide winkelconcentraties. Om die reden dienen bij vergelijking bij voorkeur 
geen winkelstraten, maar slechts planmatig gerealiseerde winkelcentra te worden betrokken. 

Uitzondering geldt voor de binnenstedelijke winkelcentra, die fysiek en functioneel aansluiten op omliggend 
winkelgebied. Hier dienen de omliggende straten wel betrokken te worden in de vergelijking, omdat hier de 
huurprijzen afhankelijk zijn van de passantenstromen in de directe omgeving, die per straat sterk verschillend zijn. 
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Veelal worden de nieuwe winkelcentra gekenmerkt door een relatief hoog huurniveau. Men betaalt een premie voor 
het gegeven dat het centrum een moderne uitstraling heeft en naar de laatste inzichten is gebouwd. Ook is het zo dat 
een gerenoveerd winkelcentrum door de renovatie-toeslag( en) een hogere huur realiseert dan een winkelcentrum van 
dezelfde leeftijd dat niet is gerenoveerd. 

A.4.6.2 Schaalniveau 2: sterkte/zwakte analyse van o.b.v. kwaliteiten 

Het probleem dat zich voordoet na vergelijking van huurprijzen met die van vergelijkbare winkelcentra is dat slechts 
een bandbreedte wordt gegeven waartussen het huurprijsniveau voor dat type winkelcentra zich beweegt. In de 
praktijk gaat de adviseur gemakshalve meestal 'in het midden van de bandbreedte' zitten. Daarbij wordt volledig 
voorbijgegaan aan de specifieke kwaliteiten waarover een winkelcentrum beschikt. De vraag die moet worden 
beantwoord luidt derhalve: 

~ Geldt voor het onderhavige winkelcentrum een huurprijsniveau aan de top of aan de onderkant binnen die 
vastgestelde bandbreedte en 

~ Waarvan hangt dit onder meer af? 

Teneinde deze vragen te kunnen beantwoorden, dient het winkelcentrum in zijn geheel te worden beoordeeld. 
Immers het winkelcentrum als geheel is meer dan slechts de som der delen: het geheel bepaalt de attractiviteit. Een 
winkelcentrum is vanuit die benadering te beschouwen als een totaalproduct dat als het ware moet worden verkocht 
aan de consument. Het gaat echter niet om een eenvoudig en ééndimensionaal, maar om een complex en multi
dimensionaal product. Het functioneren van winkelcentra wordt heden ten dage beoordeeld op basis van specifieke 
eigenschappen welke in een winkelcentra zijn verenigd, de zogenaamde (product}kwaliteiten. Door middel van dit 
instrument kunnen de verschillende dimensies van winkelcentra worden beoordeeld vanuit het perspectief van de 
bezoekende consument, middels het besproken vijftal kwaliteiten in appendix A.3.3. 

Middels het totaaloordeel op deze kwaliteiten kan een uitspraak worden gedaan omtrent de kwaliteit van een 
winkelcentrum als geheel, om daarmee het bijbehorende huurprijsniveau verder aan te scherpen. Eenvoudig gesteld: 
wanneer het oordeel goed is, bevindt de huurprijs zich hoog binnen de vastgestelde bandbreedte, wanneer het 
oordeel slechts is, laag binnen de vastgestelde bandbreedte. Dit is echter wel kort door de bocht, zodat nadere 
nuancering moet worden aangebracht. De vraag die moet worden beantwoord is, hoe zwaar de onderscheiden 
kwaliteiten elk meewegen in de totaalbeoordeling? 

Zimmer [Zimmer 1995] heeft een eerste aanzet gegeven tot de onderstaande indicatieve weging van de 
kwaliteitsaspecten van planmatige winkelcentra. Niet te beïnvloeden factoren wegen het zwaarst mee in de 
beoordeling, te beïnvloeden factoren wegen slechts licht mee. Speetjens en Van der Steen [Speetjens c.s. 1998] zijn 
thans een stap verder gegaan. Naast een indicatieweging van deze kwaliteiten hebben zij getracht de mening van 
een belegger, een ontwikkelaar en een beheerder in kaart te brengen ten aanzien van deze aspecten, waaraan 
voorts een relatief belang wordt toegekend. Geconcludeerd kan worden dat de drie partijen redelijk eensgezind zijn 
inzake de toekenning van gewichten. In vergelijking met het onderzoek van Zimmer valt op dat de ondervraagden de 
omgeving het zwaarst laten meewegen, gevolgd door functie en pas op de derde plaats lokatie. Daarbij is men van 
mening dat functie (winkelaanbod) het meest bepalend is voor de consument, reden om het centrum überhaupt wel of 
niet te bezoeken. Fysiek en commercieel zijn beiden relatief gemakkelijk te verbeteren (beheersbaar) en wegen bij 
ondervraagden duidelijk minder zwaar. Opvallend is dat belegger en beheerder vrij zware gewichten toekennen aan 
de bezoekerskwaliteit en de beheerkwaliteit 

Middels het toegekende belang per kwaliteit en de indicatieve weging op basis van beïnvloedingsmogelijkheden kan 
per type winkelcentrum de positie binnen de marktconforme huurprijsbandbreedte worden bepaald. Middels een 
puntentelling, waarbij het gewicht en belang met elkaar zijn vermenigvuldigd, wordt het exacte huurprijsniveau van 
het beschouwde centrum vastgesteld, zoals navolgend schematisch is weergegeven: 
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Illustratie 4.1 : Huurprijsniveau in relate tot de functie van het winkelcentrum. 

Indien een winkelcentrum de maximale score per kwaliteit zou behalen, betekent dat dat het (bijna) volledig 
beantwoordt aan de eisen die aan dat type winkelcentrum worden gesteld. Daarmee bevindt de huurprijs zich aan de 
top van de bandbreedte. In het schema bevindt het winkelcentrum zich geheel rechtsboven in de rechthoek van 
'convenience 2'. Echter veelal wordt het ideaalbeeld niet gehaald en scoort het winkelcentrum minder punten. Het 
centrum beantwoordt in redelijke mate aan het gestelde ideaalbeeld. De huurprijs bevindt zich dan halverwege de 
bandbreedte. In het schema bevindt het winkelcentrum zich ergens in het midden in de rechthoek van 'convenience 
2'. Bij een slechte score bevindt de huurprijs zich logischerwijze geheel onderin de bandbreedte, in het schema 
linksonder in de rechthoek van 'convenience 2'. 

In de praktijk kan sprake zijn van een situatie van over- of underpricing van het huurprijsniveau van het beschouwde 
planmatige centrum, waarbij de huurprijs zich buiten de aangegeven bandbreedte bevindt, in het schema de 
driehoeken linksboven of rechtsonder (gearceerde delen) 

~ Linksboven stelt de situatie voor van een winkelcentrum dat slecht scoort, maar waar niettemin hoge 
huurprijzen gelden (overpricing). De huurprijs moet eigenlijk omlaag. 

~ Rechtsonder stelt de situatie voor van een winkelcentrum dat goed scoort, maar waar niettemin lage 
huurprijzen gelden (underpricing). De huurprijs kan in dit geval omhoog. 

A.4.6.3 Schaalniveau 3: deelgebieden binnen een winkelcentrum 

Wanneer op basis van de score op de sterkte-zwakte analyse is bepaald op welk niveau binnen de bandbreedte de 
huurprijs voor het winkelcentrum als geheel ligt, moet deze huurprijs vervolgens worden vertaald naar een huurprijs 
per deelgebied binnen het winkelcentrum. Evenals in een historisch centrumgebied is in een planmatig winkelcentrum 
ook sprake van verschillen in standkwaliteit, hetgeen samenhangt met de lay-out, het trekkerbeeld en branche
patroon binnen het centrum en zich uiteindelijk vertaalt in de routing van de consumenten binnen een winkelcentrum. 

~ Lay-ouV bronpunten/trekkerbeeld 
De ruimtelijke structuur van een winkelcentrum - lay-out, bronpunten, ligging van trekkers - is van belang 
voor de routing. Tussen de verschillende 'polen' is veelal sprake van een spanningsveld. 

~ Branche-patroon 
Binnen een winkelcentrum is soms wel , soms geen duidelijke clustering van branches aangebracht. 
Clustering betekent voor de winkels dat zij kunnen profiteren van de cumulatieve attractie, de situatie 
waarbij meer consumenten op het cluster van winkels afkomen dan op elke winkel afzonderlijk. 

~ Resultante: de consumentenrouting 
De ruimtelijke structuur en het branche-patroon van het winkelcentrum bepalen hoe de consument zich 
door het winkelcentrum beweegt. Hierbij geldt: hoe meer passanten, des te groter de kans op bestedingen, 
des te hoger de waarde van de lokatie, des te hoger het huumiveau. Immers: de ondernemer kan bij een 
hogere omzet meer huur opbrengen.Periodiek te houden passantentellingen geven inzicht in de 
ontwikkeling van het druktebeeld. 
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Op basis van de hier gedefinieerde criteria, dient het winkelcentrum nader te worden onderverdeeld in verschillende 
stand-kwaliteiten. In een groot binnenstedelijk winkelcentrum kunnen de verschillen tussen de deelgebieden enorm 
zijn. Per meter buiten de hoofdroute maakt de huurprijs een vrije val. Binnen een kleiner winkelcentrum zijn de 
verschillen tussen de deelgebieden - zo überhaupt al aanwezig - veel kleiner. De verschillende standkwaliteiten 
binnen een winkelcentrum kunnen worden aangeduid met A 1, A2 en B-gebied. 

A.4.6.4 Schaalniveau 4: vaststelling huurprijs per unit 

Wanneer eenmaal per deelgebied een huurprijs is bepaald, is de laatste stap om deze te vertalen naar unitniveau. Op 
de huurprijs voor het betreffende deelgebied worden opwaartse en/of neerwaartse correcties aangebracht voor: 

~ Oppervlakte (m2) van de unit: 
Algemeen gebruikelijk is de huurprijscorrectie voor het aantal vierkante meters dat wordt gehuurd. De 
gedachte hierachter is dat grote huurders belangrijk zijn voor het centrum en bovendien veel meters tegelijk 
afnemen, waarvoor zij een korting krijgen. Op basis van onderzoek naar de winkelportefeuille is empirisch 
vastgesteld dat de huurprijs oploopt naarmate de unit-grootte kleiner is. 

t/m 50m2 246 34% 
51- 100m2 191 4% 
101- 200m2 183 
201-400 m2 172 -6% 
401-800 m2 131 -29% 
801 en meer m2 121 -35% 

Tabel 4.1: De gemiddelde huurprijs van op unitgrootte vergelijkbare winkelunits. 

Wanneer een unit van 101-200 m2 als standaard-maatvoering wordt gezien en op 100% wordt gesteld, kan 
worden waargenomen dat de huurprijs van een kleine unit (51 -1 00 m2) gemiddeld slechts 4% hoger is en 
van een grote unit (201 - 400 m2) slechts 6% lager ligt. Bij zeer kleine units (minder dan 50 m2) 

respectievelijk zeer grote units (401 - 800 m2) bedraagt de correctiefactor ca. 30%. Het gaat hier wel om de 
gehele portefeuille, zonder onderscheid naar functie van het winkelcentrum. 
Uit onderzoek blijkt eveneens dat de verschillen tussen kleine en grote units in shopping centers (tussen € 
100 en € 290) veel groter zijn dan in convenience centers (tussen €100 en € 140). In een convenience 
center is relatief weinig verschil in prijs per m2 tussen kleine en grote units. Per type winkelcentrum 
verschillen de gehanteerde correctie-percentages voor de unit-oppervlakten 

~ Unit-vorm (kwaliteit van de m2) 

Naast een correctie voor kwantiteit, wordt er eveneens een correctie voor kwaliteit toegepast. Een goede 
winkelunit heeft enerzijds een hoge opvalwaarde en is anderzijds functioneel. Een hoge opvalwaarde kan 
worden bereikt door ligging op een hoek, aan een plein of aan het einde van een zichtlijn. In de praktijk 
wordt voor dergelijke units een hogere huurprijs gerealiseerd. 
Functionaliteit wil zeggen de mate waarin de unit beantwoordt aan de gebruikseisen van de huurder. 
Hoewel deze per branche enigermate verschilt, kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat er een 
standaard-afmeting bestaat: 1/3 breed, 2/3 diep. Deze standaardmaat kan op 100% worden gesteld. 
Wanneer ten positieve wordt afgeweken van deze standaard (ondiepe unit met breed front) dient een 
opwaartse correctie plaats te vinden van circa +5% (convenience center) tot + 15% ( shopping center). 
Indien ten negatieve wordt afgeweken van deze standaard (diepe unit, smal front) is een neerwaartse 
correctie van circa -5% (convenience center) tot -15% (shopping center) op zijn plaats. De percentages 
zijn gebaseerd op eigen onderzoek van de WPM-beheerportefeuille. 
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JM ; · Doordat de eisen per branche verschillen, is het genoemde percentage echter niet meer dan een indicatie. Sommige 

branches willen juist een smalle, diepe unit en zijn dus niet bereid een premie te betalen voor een brede, ondiepe 
unit. Het gaat er dan ook om de juiste branche bij de juiste unit te zoeken. 

A.4.6.5 Schaalniveau 5: correctie naar branche 

Uitgangspunt bij de huurprijsvaststelling vormt de waarde van de lokatie, waarbij in principe geen rekening wordt 
gehouden met in hoeverre de branche deze huur kan opbrengen of niet. Een branche die geen A 1 huur kan 
opbrengen, hoort in beginsel gesitueerd te zijn binnen een A2 of B-gebied. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen: 

);> In sommige gevallen zijn er vanuit de historie situaties gegroeid, waarbij weinig draagkrachtige huurders 
zich op dure lokaties bevinden (bijvoorbeeld na een renovatie). 

);> In andere gevallen is geen sprake van toevalligheid, maar juist van een bewuste keuze om een weinig 
draagkrachtige branche, die echter wel veel toevoegt aan het branche-patroon, te situeren op een dure 
lokatie. 

In beide gevallen dient rekening te worden gehouden met de draagkracht van de branche. Dit kan door een 
normatieve huurquote te hanteren bij een normatieve omzet. De norm kan worden gehaald uit branche-gegevens, als 
een EIM-brancheverkenning. Tegelijkertijd dient echter te worden bestudeerd of deze winkel wellicht kan worden 
verplaatst naar een minder dure lokatie. 

A.4.7 Huurprijsvaststelling en -toetsing voor 1624-bedrijfsruimten [Kousemaeker 1994] 

In beginsel geldt bij de verhuur van een 1624-bedrijfsruimte tussen partijen contractvrijheid. Partijen zijn vrij om bij het 
aangaan van de huurovereenkomst prijsafspraken te maken. Door een aantal wettelijke bepalingen wordt dit beginsel 
van contractvrijheid echter doorbroken. Hierdoor hebben partijen, indien de huurprijs door tijdsverloop niet langer 
overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, en zij niet onderling tot overeenstemming over de 
nieuwe prijs kunnen komen, de mogelijkheid om bij de rechter een vordering in te dienen tot nadere vaststelling van 
die huurprijs. 

De vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs kan aan de kantonrechter worden gedaan in het geval van: 
);> Verlenging van rechtswege van de huurovereenkomst (artt 7A:1626, lid 3; 7A:1630, lid 4; 7A:1631c, lid 2 

BW); 
);> Verlenging van de huurovereenkomst door de rechter (artt 7A:1627, lid 3; 7A:1631a, lid 8; 7A1631b, lid 2 

BW); 
);> Overeenkomsten voor onbepaalde tijd, na afloop van de looptijd van de overeenkomst en als de huur voor 

onbepaalde tijd geldt, telkens na verloop van vijf jaar vanaf de datum waarop de overeenkomst is ingegaan 
(art. 7A:1632a BW). 

Bij verlenging van de huurovereenkomst van rechtswege kunnen de navolgende situaties worden onderscheiden: 
);> Verlenging van de huur na vijf jaar of, als de overeenkomst voor een langere termijn is aangegaan, na 

afloop van die termijn. De vordering tot vaststelling van de huurprijs moet uiterlijk drie maanden na 
verlenging c.q. afwijzing van de beëindigingsvordering worden ingesteld (art. 7 A: 1626, lid 3 BW); 

);> Voortzetting van de huurovereenkomst van twee jaar of korter. De vordering tot vaststelling van de huurprijs 
dient te worden ingesteld uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de twee-jarentermijn (art. 7A:1630, lid 
4 BW) Als de vordering niet tijdig wordt ingesteld, blijft de oorspronkelijke huurprijs gelden; 

);> Verlenging van de huur na tien jaar of na afloop van een langer overeengekomen periode (artt. 7A:1631c, 
lid 2 jo; 7A:1631a, lid 8 en 7A:1631 , lid 3 jo; 7A1631a, lid 8 BW). Ook in deze gevallen dient er, hoewel dit 
niet uitdrukkelijk uit artikel 7 A: 1631 a, lid 8 BW blijkt, rekening mee te worden gehouden dat de vordering tot 
uiterlijk drie maanden na datum van verlenging kan worden ingesteld. 

Ook bij een verlenging van de huurovereenkomst door de rechter, na afwijzing van de vordering tot huurbeëindiging, 
kan iedere partij een nadere vaststelling van de huurprijs vorderen. De verhuurder zal in de praktijk een dergelijke 
vordering tegelijkertijd (subsidiair) met de beëindigingsvordering instellen, namelijk voor het geval dat die 
beëindigingsvordering wordt afgewezen. 
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Een vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs kan volgens artikei7A:1632a BW worden ingesteld: 

» Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de looptijd van de overeenkomst; 
» Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, telkens wanneer vijf jaren zijn verstreken sinds de datum 

waarop de overeenkomsten is ingegaan. 

Het instellen van een vordering ex artikel 7A:1632a BW is niet gebonden aan een termijn. Wel kan het tijdstip van 
indiening van de vordering van belang zijn voor de datum van ingang van de gewijzigde huurprijs. De rechter kan de 
wijziging niet eerder doen ingaan dan op de dag, volgend op het einde van de eerste huurperiode, en voorts niet 
eerder dan de dag van indiening van de vordering (HA 13 oktober 1989, NJ 1990, 494). De huurprijsvaststelling ex 
artikel 7 A: 1632a BW heeft derhalve geen terugwerkende kracht. Wel kan de rechter de huurprijs op grond van 
bijzondere omstandigheden op verzoek van een van partijen op een later tijdstip doen ingaan (HA 18 januari, NJ 
1991 , 609). Zo kan een later tijdstip door de rechter bijvoorbeeld worden vastgesteld, als de verhuurder in niet 
geringe mate tekort is geschoten in zijn onderhoudsverplichting (HA 6 maart 1992, NJ 192, 373). 

De zinsnede 'telkens wanneer vijf jaren zijn verstreken', houdt in dat partijen zich slechts eenmaal per vijf jaren tot 
nadere huurprijsvaststelling tot de rechter kunnen wenden. Zij kunnen dat ook doen op een tijdstip, gelegen tussen 
twee tijdstippen waarop de huurovereenkomst, sinds haar aanvang, een veelvoud van vijf heeft geduurd. Na een 
nadere vaststell ing van de huurprijs, of het nader overeenkomen van een nieuwe huurprijs op een zodanig 
tussenliggend tijdstip, zullen dan weer minimaal vijf jaren verstreken moeten zijn, voordat opnieuw nadere vaststelling 
van de huurprijs kan worden gevorderd (HA 27 september 1996, NJ 1997, 81 ). 

Aangezien de vordering ex artikel 7 A: 1632a, lid 1 BW in geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan 
worden ingesteld telkens wanneer vijf jaren zijn verstreken sinds de datum waarop de overeenkomst is ingegaan, kan 
er samenloop optreden met de vorderingen tot huuraanpassing ex artikel 7 A: 1631 a, lid 8 BW of artikel 7 A: 1626 lid 3 
BW. Als dat het geval is, dan dient te worden gelet op de verschillen in toepassing van de betreffende wetsartikelen. 
Hiervoor werd al genoemd dat bij artikei7A:1632a BW, anders dan bij artikei7A:16261id 3 BW en 7A:1631a lid 8 BW, 
de huurprijs niet met terugwerkende kracht kan worden vastgesteld. Verder geldt dat bij artikel 7 A: 1632a BW de 
driemaandentermijn van artikel 7A:1626 lid 3 BW niet. Het ligt echter voor de hand dat slechts een vordering tot 
nadere vaststelling van de huurprijs kan worden ingesteld: er dient te worden gekozen tussen artikel 7 A: 1626 lid 3 
BW, 7A:1631a lid 8 BW of 7A:1632a BW. 

Het komt voor dat een huurovereenkomst voor een periode van een bepaalde tijd, bijvoorbeeld vijf jaar, wordt 
afgesloten met een optie om de overeenkomst na afloop van de contractperiode het contract te verlengen, 
bijvoorbeeld weer met vijf jaar. Is er sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd van vijf jaar, namelijk de eerste 
huurtermijn, of is er sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd van tien jaar, de eerste huurtermijn plus 
optiejaren? De Hoge Raad heeft zich op het standpunt gesteld, dat optiejaren buiten beschouwing moeten blijven in 
het kader van de toepassing van artikel 7 A: 1632a lid 1 BW. Onder 'overeengekomen duur' moet worden verstaan 'de 
duur waarvoor de overeenkomst in eerste aanleg, dat wil zeggen ongeacht een eventuele mogelijkheid tot verlenging 
door gebruikmaking van een optie, is aangegaan' (HA 10 november 1989, NJ 1990, 11 0). Het gevolg daarvan is 
derhalve, dat na de overeengekomen duur, vijf jaar, een vordering tot huurprijswijziging kan worden ingediend. 

Om een nadere vaststelling van de huurprijs op grond van artikei7A:1632a BW te vorderen, is vereist dat een van de 
partijen zich niet meer met de geldende huurprijs kan verenigen en de ander niet bereid is met een wijziging in te 
stemmen (HA 22 oktober 1993, NJ 1994, 212). 

De wetsartikelen, betreffende het instellen van een vordering tot nadere huurprijsvaststelling, zijn van dwingend recht. 
Ze kunnen niet bij overeenkomst worden uitgesloten. Zij gelden ongeacht enig ander beding. 

Wettelijk criterium 
Verhuurder of huurder kunnen een nadere vaststelling vorderen van de huurprijs, indien deze niet overeenstemt met 
die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. 

De hoogte van de oorspronkelijke huurprijs is bij nadere vaststelling van de huurprijs niet van belang (HA 15 juli 1986, 
NJ 1987, 20), ook indien de huurder bij aanvang van de huur heeft ingestemd met een relatief hoge huur. De grond 
daarvoor is, dat er sprake is van een niet op een overeenkomst van partijen gebaseerde, van rechtswege geldende 
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At verlenging van de aanvankelijke huurovereenkomst. Daarbij moet een objectieve maatstaf in acht worden genomen. 
De rechter heeft wel de vrijheid met bijzondere omstandigheden, gelegen in de desbetreffende overeenkomst, 
rekening te houden. Het kan dan gaan om het gemengde karakter van de overeenkomst, bijzondere 
huurverhogingsclausules, afwijkende onderhoudsverplichting of een huurprijs gebaseerd op een annuïteitenregeling 
(HA 22 december 1978, NJ 1979, 231 en HA 13 oktober 1989, NJ 1990, 494, HA 6 november 1992, NJ 1993, 578 en 
HA 18 februari 1994, NJ 1994, 423). 

Ook heeft de rechter een grote mate van vrijheid bij zijn oordeel of er wel of niet sprake is van een vergelijkbare 
bedrijfsruimte. Vele factoren, waaronder grootte, ouderdom, ligging, gevelbreedte, parkeergelegenheid, kunnen een 
rol spelen. De vergelijkingsobjecten hoeven niet exact aan elkaar gelijk te zijn, mits met de verschillen maar rekening 
wordt gehouden (HA 26 oktober 1972, NJ 1973, 48 en HA 10 november 1982, NJ 1983, 215). 
Verschillen in bestemming van een pand (bijvoorbeeld horeca enerzijds, detailhandel anderzijds) zijn niet van invloed 
op de vraag of de bedrijfsruimten vergelijkbaar zijn, mits de verschillen maar niet tot uitdrukking komen in de 
bouwkundige gedaante van de betrokken bedrijfsruimte (HA 25 oktober 1985, NJ 1986, 71 ). 

Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, kan een bepaald winkelgebied zijn, maar ook, indien geen 
vergelijkingsobjecten ter plaatse aanwezig zijn, bedrijfsruimten elders op vergelijkbare plaatsen. Welke andere 
plaatsen de rechter dan in zijn beoordeling betrekt, hangt af van de vraag of deze, wat betreft lokatie, 
levensomstandigheden en gewoonten, maatschappelijke en culturele opvattingen, prijspeil e.d. in grote lijnen als 
homogeen worden beschouwd. Als noch ter plaatse, noch in de vergelijkbare regio, vergelijkbare bedrijfsruimte 
voorhanden blijkt te zijn, kan ook gebruik worden gemaakt van huurprijzen van andere aldaar aanwezige 
bedrijfsruimte (HA 10 december 1982, NJ 1983, 215). De rechter kan ook al dan niet rekening houden met een 
monopolie positie van de verhuurder. Dit is met name aan de orde, als een 'grote' verhuurder bijvoorbeeld eigenaar is 
van een geheel winkelcentrum (HA 24 februari 1984, NJ 1984, 788 en HA 11 mei 1990, NJ 1990, 530). Tot slot wordt 
opgemerkt dat de huurprijs van de bedrijfsruimte waarvan de huurprijs thans nader moet worden vastgesteld, niet 
mag meetellen in de vergelijking (HA 18 januari 1991 , NJ1991 , 609). 

Een ander onderdeel van de richtlijn die de rechter hanteert bij de nadere vaststelling van de huurprijs, is het 
gemiddelde van de huurprijzen die zich hebben voorgedaan in het tijdvak van vijf jaren, voorafgaande aan de dag 
van indiening van het inleidende verzoek. De aldus in de vergelijking te betrekken huurprijs, wordt herleid volgens de 
algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag waarop de huurprijs gold tot aan die van het instellen van de 
vordering. De huurprijzen kunnen tijdens de referentieperiode constant zijn gebleven, dan wel krachtens indexering 
veranderd of door de rechter aangepast. Ook huurprijzen van nieuwe overeenkomsten mogen meewegen in de 
referentieperiode, dan echter slechts voor dat gedeelte van de vijfjarige periode, waarvoor de overeenkomst heeft 
gegolden. Verschil in lengte tussen de tijdvakken waarover de huurprijzen van vergelijkingspanden gelden, en het 
wettelijk tijdvak van vijf jaar, is een omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van de 
vergelijkingsmethode (HA 18 februari 1994, NJ 1994, 423). Met de ontwikkeling van het huurprijspeil sinds het einde 
van de referentieperiode tot aan de dag waarop de huurprijs opnieuw wordt vastgesteld, mag de rechter geen 
rekening houden (HA 11 oktober 1985, NJ 1986, 40). 

In praktijk gebruikt de rechter het 'prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptiereeks voor werknemersgezinnen' om de 
huurprijzen te herleiden volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil. Als berekeningswijze worden eerst alle 
prijzen, zowel nieuwe als de oude, in de referentieperiode op basis van het voormelde indexcijfer herleid: vervolgens 
opgeteld en gedeeld door het desbetreffende aantal huurprijzen, zodat de gemiddelde huurprijs volgt. Overigens kan 
de rechter ook van deze formule afwijken. 

De rechter mag bij vaststelling van de nadere huurprijs een indexeringsclausule opnemen. Het is echter 
onwaarschijnlijk, dat een rechter een huurprijs zal vaststellen die gerelateerd wordt aan de omzet (HA 26 februari 
1993, NJ 1993, 579). Overigens staat het partijen wel vrij af te spreken dat de huurprijs ook van de behaalde 
opbrengst zal afhangen. Ook bij gemengde overeenkomsten kan de rechter de huurprijs wijzigen, doch slechts 
voorzover het gaat om de vergoeding voor het gebruik van de onroerende zaak. 

60 



• 

~--------------------------~w~a~ar~de~o~pt~im~a~lis~a~tie~g~e~st~oo~ld~o~o~o~ro~je~ct~co~n~fo~rm~e~in~®~i~no~·~e~n~ou~to~o~in~g-~ca~p~rn~te=s 
At 

I A.4.8 Specificatie van de kostensoorten in de exploitatie 

De eerste tweedeling die kan worden gemaakt in de totale exploitatiekosten is die tussen variabele kosten en vaste 
kosten: 

~ Variabele kosten zijn kosten die meestal in een bepaalde mate zijn te beïnvloeden. Het hangt af van het 
beleid van de belegger hoe hoog deze kosten zijn. Maar ook kosten die niet te beïnvloeden zijn kunnen er 
onder vallen, deze kosten zijn dan het gevolg van incidenten. Het onderscheid tussen kostensoorten die 
hieronder vallen is niet altijd even helder. 

~ Vaste kosten zijn kosten die nauwelijks te beïnvloeden zijn en waarbij van te voren de hoogte ervan kan 
worden bepaald. De kostensoorten binnen deze groep zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. 

Het zal duidelijk zijn dat binnen de groep variabele kosten de verschillende kostensoorten minder duidelijk van elkaar 
zijn te onderscheiden dan binnen de groep vaste kosten. Het gaat om uitgaven die worden gedaan en worden 
vertaald naar een kostensoort die binnen de administratie is opgenomen. Op het niveau van property management 
worden tientallen kostensoorten onderscheiden. Deze kostensoorten zijn gecodeerd. Uitgaven die worden gedaan, 
worden geboekt op een van deze 'aardbedragcodes'. Deze kosten kunnen worden vertaald naar een hoger niveau. 

Er bestaan op dat niveau ongeveer twintig verschillende kostensoorten. Dit is ook het niveau waarop 
exploitatiekosten worden opgenomen in de cashflowoverzichten. Deze twintig verschillende kostensoorten kunnen 
worden opgedeeld in hoofdcategorieën. In dit kader wordt verwezen naar Van Stek, die de exploitatiekosten van 
winkelvastgoed heeft gerubriceerd en gestructureerd. [Van Stek 1998] 

A.4.8.1 Onderhoudskosten 

Onderhoud betreft dat deel van de werkzaamheden dat erop is gericht 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. De onderhoudskosten die worden 
geprognosticeerd zijn hieraan gerelateerd. 
De geprognosticeerde onderhoudskosten van een object zijn niet gelijkmatig verdeeld over de beschouwde periode. 
De jaarlijks benodigde onderhoudsactiviteiten zijn namelijk niet gelijkmatig verdeeld. Bovendien zullen de jaarlijkse 
kosten logischerwijs toenemen naarmate de ouderdom van het betreffende object toeneemt. 

De onderhoudscyclus voor een planmatig opgezet winkelcentrum valt uiteen in een drietal fasen. 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 markt op termijn te waarborgen. Het betreft vooral schilderwerk en ander klein onderhoud. Na een jaar of 
tien vindt vaak de eerste renovatie plaats. De renovatie heeft veelal betrekking op vervanging van bouwelementen. 
Denk hierbij aan winkelpuien, bestrating en verlichting. 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 wordt er 
bovendien sterker ingespeeld op nieuwe commerciële eisen. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is er een 
renovatiegolf geweest waarbij veel buurt- en wijkwinkelcentra uit de jaren zestig en zeventig volledig werden 
gerevitaliseerd. Overkappingen werden vervangen, nieuwe routings werden aangebracht en zichtlijnen werden 
verbeterd. 
Winkelvastgoed is te divers om deze geschetste onderhoudscycli als enige juiste te beschouwen. De cycli die 
genoemd zijn, zijn erg kort. Deze zijn vooral van toepassing op hoogwaardig winkelvastgoed dat sterk aan 
concurrentie onderhevig is. Bij 'normale' wijkwinkelcentra zijn de cycli langer. 

Onderhoudbeleid is gerelateerd aan de doelstelling van de belegger. Er kan worden gekozen om het object in staat 
van nieuw te houden, in stand te houden of voor functie te behouden. Er kan sprake zijn van actief of passief beleid. 
Ook de visie van de verantwoordelijke technicus is van belang. Er wordt onderscheid gemaakt tussen planmatig
renovatie/ projectmatig-, correctief- en mutatieonderhoud. 
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At Planmatig onderhoud 
Planmatig onderhoud betreft de onderhoudsacties die te voorzien zijn en na voorbereidingsinspeetje in het 
meerjarenplan kunnen worden opgenomen. De definitie van planmatig onderhoud wordt als volgt gedefinieerd: 

Die instandhoudingwerkzaamheden, die worden uitgevoerd voordat een storing is opgetreden en gericht zijn op het 
tijdig voorkomen daarvan, met als doel de kans te verkleinen op het optreden van die storing in de daarop volgende 
periode van de cyclus van die betreffende instandhoudingwerkzaamheden. 

Mogelijkheden om deze kosten te beïnvloeden zijn beperkt. De belegger zou zijn doelstelling en beleid moeten 
veranderen om hier wat meer speelruimte te hebben. Bij onderhoud zou de belegger een bovengrens en een 
acceptabele ondergrens moeten stellen waartussen de onderhoudsteestand zich moet bevinden. Het is het beleid 
van de belegger om te bepalen op welk niveau deze grenzen worden gelegd. Wanneer hoogwaardige kwaliteit hoog 
in het vaandel staat, zal deze ondergrens van het acceptabele onderhoudsniveau zeer hoog liggen. Gezien de 
reputatie die deze belegger heeft opgebouwd zal een verandering van het onderhoudsbeleid (te) grote risico's met 
zich meebrengen. Veranderingen van het onderhoudsbeleid is in dat opzicht vaak geen reële mogelijkheid. 
Bij nieuwbouw is het voor de belegger belangrijk dat hij in een vroeg stadium betrokken is bij het ontwerp van het 
winkelcentrum. Dan kan de belegger met de ontwikkelaar zijn wensen bespreken en voorkeur aangeven voor de 
materialen die worden toegepast. De onderhoudsintensiteit kan daarbij zwaar meewegen. 

Renovatieonderhoud 
Renovatie/ projectmatig onderhoud heeft betrekking op ingrijpende onderhoudsoperaties. Vaak gaat het hierbij om 
kwaliteitsverbetering of indelingsveranderingen. Het prestatieniveau van het vastgoedobject wordt verhoogd, maar de 
functie van het object blijft onveranderd. Deze vorm van onderhoud wordt toegepast om het object beter in de markt 
te positioneren, dan wel zijn positie te laten behouden. 

Renovatieonderhoud wordt gedefinieerd als het onderhoudsgedeelte dat gedeeltelijk als investering en gedeeltelijk 
als onderhoud moet worden beschouwd volgens beheerovereenkomst 

Renovatieonderhoud is beïnvloedbaar, indien de eigenares er voor kiest onderhoud uit te voeren met kwalitatief 
betere producten. Wanneer er slechts regulier onderhoud wordt geboekt, bestaat het risico dat het object zijn positie 
in de markt verliest. Het is mogelijk dat tegen deze hogere onderhoudsuilgaven ook een hogere huursom komt te 
staan, hetgeen niet noodzakelijk is. 

Correctief onderhoud 
Correctief onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten van hurende partijen, eigen inspectie of 
calamiteiten. Correctief onderhoud wordt gespecificeerd als zijnde het niet vooraf te plannen onderhoud dat is gericht 
op het verhelpen van storingen of is gebaseerd op een inspectie, waarbij onmiddellijke actie is vereist. Ook wel: het 
totaal aan kosten, dan wel - afhankelijk van de context - aan activiteiten die zijn gericht op herstel van onvoorzien, 
opgetreden gebreken, storingen en/ of schade aan het vastgoedobject of bouwdelen ervan, met als doel die storing 
op te heffen en het kwaliteitsverlies te herstellen. Deze kostenpost is nauwelijks te beïnvloeden, zeker wanneer 
achterstallig onderhoud wordt vermeden. 

Mutatieonderhoud 
Mutatieonderhoud tenslotte betreft de werkzaamheden die nodig zijn om de ruimte weer in verhuurbare staat te 
brengen na beëindiging van de huurovereenkomst. Planmatig onderhoud en renovatie/projectmatig onderhoud zijn 
voorspelbare onderhoudsprocessen, in tegenstelling tot correctief- en mutatieonderhoud. 

Mutatieonderhoud is het totaal aan kosten, dan wel - afhankelijk van de context - aan instandhoudingsactiviteiten, 
c.q. het aan de nieuwe huurder te betalen afkoopbedrag voor deze werkzaamheden, die noodzakelijk worden geacht 
na het vertrek van de oude huurder in verband met het (zoveel mogelijk) terugbrengen in de oorspronkelijke staat en 
op het beoogde prestatieniveau van het gehuurde, met het oog op het opnieuw verhuren van die ruimte. 

Mutatieonderhoud is een afgeleide van de mutatiegraad. Mutaties kunnen worden beperkt door actief management 
en zorgvuldig verhuur. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt. 
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At A.4.8.2 Promotiekosten 

De belegger besteedt in principe de sturing voor wat betreft de promotieactiviteiten uit aan een beheerorganisatie. De 
rol van belegger is controlerend. Soms leveren beleggers een incidentele of structurele bijdrage. In principe leveren 
alleen de huurders dus een bijdrage aan de winkeliersvereniging voor het promotiebudget Deze kosten komen voort 
uit activiteiten die tot doel hebben het aan de man brengen van de sterke en aantrekkelijke aspecten van het 
winkelcentrum. Het winkelcentrum wordt als product gezien, waarvan de communicatie naar buiten sterker is dan de 
communicatie van de som der delen. 
Het promotiebudget bestaat uit drie componenten, te weten: promotiebijdrage leden, promotiebijdrage verhuurder en 
reserve. Slechts een klein deel (of helemaal niets) van het totale promotiebudget staat dus in de boeken van de 
belegger. 

De promotiekosten kunnen worden onderverdeeld naar vier hoofdgroepen: vaste kosten, publiciteitskosten, promotie 
activiteiten en administratie/ managementkosten. 

Promotiekosten 
Dit is de bijdrage van de belegger aan het promotiebudget dat wordt beheerd door de belangenvereniging, 
winkeliersvereniging of commercieel verhuurder. Deze kostenpost is in zekere zin te beïnvloeden. Het is het beleid 
van de belegger dat de wijze aangeeft waarop met dit budget moet worden omgegaan. Er zijn beleggers die een vast 
bedrag per vierkante meter vloeroppervlakte bijdragen. Andere beschouwen elk individueel object en maken dan een 
keuze. 

Commerciële kosten 
Dit zijn advies- en onderzoekskosten, advertentiekosten en drukwerkkosten, betrekking hebbende op de door de 
opdrachtgever geïnitieerde acties. Deze kosten zijn goed te beïnvloeden, omdat het om acties gaat die door de 
belegger zelf zijn geïnitieerd. 

A.4.8.3 Beheerkosten 

Onder deze kosten worden alle door derden gemaakte kosten verstaan die te relateren zijn aan dienstverlening ten 
behoeve van het beheren en verhuren van vastgoed. De totale beheerkosten zijn onder te verdelen in 
beheervergoeding, verhuurcourtage en overige beheerkosten. 

Beheervergoeding 
Deze kosten zijn van toepassing wanneer de belegger beheeractiviteiten voor een bepaald vastgoedobject uit handen 
geeft aan een extern aangetrokken beheerorganisatie. De taken die de beheerder op zich neemt vallen uiteen in 
administratief, technisch, commercieel en promotioneel beheer. De beheerorganisatie ontvangt hiervoor een 
vergoeding. Er bestaan grote verschillen in tarieven, mede door de complexiteit en de bewerkelijkheid/ grootte van 
het te beheren object. Voor winkelcentra, afhankelijk van het huurniveau bedragen deze kosten 2 tot 4% van de kale 
huursom. Voor winkelcentra met voornamelijk technisch beheer zal het percentage ongeveer 1 ,5% tot 2% bedragen, 
afhankelijk van de kale huur. 
Bij complexe hoogwaardige winkelcentra is het niet ongebruikelijk dat een deel van de beheervergoeding wordt 
opgenomen in de stook· en servicekosten. Een deel van de beheeractiviteiten kan namelijk rechtstreeks ten gunste 
komen van de huurder. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld één derde deel van het commercieel beheer en een kwart 
van het technisch beheer. 
Wanneer er sprake is van een vereniging van eigenaren, dan kan de beheervergoeding ook lager uitvallen, omdat 
een deel van het administratief beheer onder VVE kan vallen. 

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. Deze 
vergoeding is een afrekening van nader en (intern of extern) opgedragen vastgoedwerkzaamheden, berekend 
volgens bepalingen in de daartoe gesloten beheerovereenkomst, alsmede de aanvullend te leveren inspanningen, 
separaat ad hoc te vergoeden. 
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At De kosten die hier gemaakt zijn, zijn geheel te reduceren door het beheer niet uit te besteden maar zelf te doen. 
Daartegenover staat dat de kennis wel in huis moet zijn. Het vereist een bredere organisatie. De keuze voor in- of 
outsourcing is in veel gevallen afhankelijk van de omvang van de portefeuille en de aard van het vastgoed. Er moet 
een bepaald draagvlak zijn, willen de besparingen op de beheervergoeding opwegen tegen de hogere interne kosten. 
Daarnaast dient het vastgoed niet te complex te zijn. Open stadsdeelcentra zijn gemakkelijker te beheren dan 
complexe, overdekte winkelcentra met klimaatinstallaties. 
Andere beleggers menen dat zij zich slechts zouden moeten richten op hun kernactiviteit, financieel management. 
Het beheren van commercieel vastgoed vereist een heel andere discipline die zij niet voldoende beheersen. 

Verhuurcourtage 
Daarnaast ontvangt de beheerder een verhuurcourtage. 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. Dit is slechts 
een indicatie waarvan mag worden afgeweken. Het percentage dat doorgaans wordt gehanteerd, ligt rond de 9 tot 
16% van de huuropbrengsten van het eerste jaar (exclusief huurconcessies). Dit is mede afhankelijk van de 
contractlengte en de situatie op de markt. 

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 contraetaring van de gerede partij. 

Ook hiervoor geldt dat op deze kosten kan worden gekort door zelf deze activiteiten te ontplooien. Er is wel specifieke 
kennis vereist van de deelmarkt waarin het object is gelegen. 

Overige beheerkosten 
Dit zijn de aan de beheerders toegekende vergoedingen die niet vallen onder de eerder genoemde kostenposten. 
Deze kostenpost is niet te beïnvloeden. 

A.4.8.4 Diverse exploitatiekosten 

Deze kostenpost bestaat uit overige exploitatielasten, bijdrage aan de vereniging van eigenaren, onverzekerde 
schade, stook- en servicekosten ten laste van de eigenares. 

Overige exploitatiekosten 
Deze kostenpost bestaat uit de volgende subposten: 

)- Deurwaarderskosten:de aan de deurwaarders en incassobureaus te betalen kosten, voor zover deze niet 
kunnen worden verhaald op de huurders of voor rekening van de beheerder komen. 

)- Advies en taxatiekosten: de aan derden te betalen advies· en taxatiekosten 
)- Meten en tekenen van commercieel onroerend goed: de kosten van het door derden laten opmeten en in 

tekening brengen van commercieel onroerend goed. 
)- Overige exploitatiekosten: overige exploitatiekosten, die niet onder bovengenoemde vallen. 

Bij enkele van deze kosten zou men zich kunnen afvragen of het ook werkelijk exploitatiekosten zijn, zoals 
exploitatiekosten gedefinieerd zijn . 

Bijdrage van Vereniging van Eigenaren 
De kosten die onder deze post vallen zijn dus van diverse aard en hebben betrekking op onderhoud, Vereniging van 
Eigenaren(VvE) administratie, belastingen en verzekeringen. Het is echter niet altijd duidelijk welke kosten in de 
bijdrage zitten. 

Voor deze kostensoort bestaat er geen mogelijkheid tot sturing wanneer je niet de meerderheid hebt. De kosten 
worden vastgesteld door de vereniging van eigenaren zelf en zijn afhankelijk van overheidsbepalingen en de kwaliteit 
van het object. Een vereniging van eigenaren wordt regelmatig aangetroffen bij solitaire winkelpanden, waarbij het 
pand deel uitmaakt van een groter geheel. 
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Onverzekerde schade 
Dit is de sommering van de volgende kostenposten: 

~ Stormschade 
~ Inbraakschade 
~ Overige schade 
~ Eigen risico verzekerde schade 

Er bestaat ook hier in principe mogelijkheid tot sturing. Alleen het opnemen van een van deze schadeposten in de 
verzekeringspolis zou een optie kunnen zijn. Maar in feite is dat alleen een verplaatsing van de uitgaven. 

Stook- en servicekosten ten laste van de eigenaar 
Het gedeelte van de stook en servicekosten dat niet aan de huurder kan worden doorberekend in hoofdzaak als 
gevolg van leegstand. Dit betreft niet het overeengekomen deel van de servicekosten met betrekking tot het aandeel 
in de huismeesterkosten en service-abonnementen dat ten laste van de eigenaar wordt geboekt. 

De sturingsmogelijkheden binnen deze kostensoort zijn zeer beperkt Actief management zou mogelijkerwijs de 
leegstand kunnen terugdringen. De kwaliteit van het vastgoed speelt hierbij ook een grote rol, hoogwaardige kwaliteit 
verhoogt verhuurbaarheid. 
Wat aansluit op het beleid van de belegger is het volgende. Er zijn beleggers die bewust alleen het casco van een 
object in eigendom hebben en verhuren. Bij leegstand ontstaan er dan geen extra kosten. Bij een overdekt en 
geklimatiseerd winkelcentrum gaat deze strategie meestal niet op. 

A.4.8.5 Vaste lasten 

De vaste lasten kennen geen mogelijkheden tot sturing. Zij worden vastgesteld door enerzijds de overheid 
(gebruikersdeel onroerende zaakbelasting, erfpacht en overige belastingen) en anderzijds het bedrijfsleven 
(assurantiën). 

Onroerende zaakbelasting 
Sinds 1997 wordt voor de gemeentelijke onroerende zaakbelasting de waarde gebruikt die op basis van de Wet 
Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is vastgesteld. De Wet WOZ is op januari 1 januari 1995 in werking 
gesteld.Voor alle onroerende goederen (met als uitzondering woningen) moet de waardebepaling plaatsvinden naar 
de waarde in het economisch verkeer dan wel de gecorrigeerde vervangingswaarde, al naargelang de hoogste van 
deze twee. Het belangrijke verschil bij de bepaling van deze twee waarden is de positie van de eigenaar/ gebruiker. 
Bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt uitgegaan van de eigenaar/ gebruiker. Bij de bepaling 
van de economische waarde wordt uitgegaan van andere gegadigden. Voor courante objecten hoeft alleen de 
waarde in het economische verkeer te worden bepaald, bij incourante objecten alleen de gecorrigeerde 
vervangingswaarde. Bij twijfel worden beide waarden bepaald en is de hoogste bepalend. Bij winkelvastgoed komt 
het er op neer dat meestal slechts de waarde in het economisch verkeer moet worden bepaald. 

Erfpacht 
Dit betreft de erfpacht met betrekking tot het lopende boekjaar, hetzij gebaseerd op de te betalen canon. Er zijn geen 
sturingsmogelijkheden binnen deze kostensoort. Het tarief wordt vastgesteld door de betreffende gemeente. Er zijn 
nauwelijks sturingsmogelijkheden binnen deze kostenpost. Wanneer bijvoorbeeld iedere vijf jaar het erfpachtcanon 
wordt vastgesteld, dan kan bezwaar worden ingediend tegen het vastgestelde canon. Het is mogelijk dat er dan een 
'deskundigeprocedure' wordt opgestart. 

Overige belastingen 
Deze kostenpost bestaat uit waterschapslasten en overige gemeentebelastingen. De tarieven daarvan worden per 
gemeente vastgesteld. Het in rekening gebrachte bedrag berust op dezelfde taxatiewaarde als die bij de WOZ. Er zijn 
nauwelijks sturingsmogelijkheden. 
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Assurantiën 
De totale kosten ten gevolge van de doorberekening van de (omslag van de) verschuldigde jaarlijkse 
verzekeringspremie(s) voor het betreffende vastgoedobject, ten behoeve van de (op portefeuille niveau collectief) 
gesloten verzekering(en), exclusief de dekking daarbij van het eigen risico. Ten behoeve van de ROZ-IPD index 
wordt onderscheid gemaakt in de volgende verzekeringen: 

~ Opstalverzekering 
~ Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid 
~ Verzekering tegen schade door huurderving 
~ Glasverzekering 

Sturingsmogelijkheden van deze kostenpost zijn er nauwelijks. Bij een nieuw af te sluiten polis is het natuurlijk wel 
een zaak premies van verschillende verzekeringsorganisaties goed met elkaar te vergelijken. Verschillen daartussen 
kunnen aanzienlijk zijn. 

A.4.9 Methodieken ter bepaling van de eindwaarde 

Een zeer lastig aspect met betrekking tot het waarderen met de Discounted Cashflow-methode is de schatting van de 
eindwaarde. In de taxatiepraktijk zijn er verschillende methoden en technieken beschikbaar om de eindwaarde te 
bepalen, bijvoorbeeld als volgt: 

~ Grond-opstal-methode. Deze methode gaat ervan uit dat de grondwaarde gerelateerd is aan de inflatie en 
dat de opstal gaandeweg minder wordt. Een probleem hierbij vormt veelal de te veronderstellen afschrijving 
van de opstal. 

~ De waarde-ontwikkelingsmethode. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van het totale vastgoed 
(grond plus opstal) een aan de inflatie gerelateerde ontwikkeling kent. Deze methode wordt vaak toegepast 
bij woningen. Bij ander commercieel vastgoed is deze methode minder goed toepasbaar omdat er vaak 
eerder sprake is van technische, economische en functionele veroudering. Toepassing met een 
veronderstelde inflatie leidt dan vaak tot te optimistische uitkomsten. 

~ De huidige-waarde-methode. Bij deze methode wordt de eindwaarde over x jaar bepaald door te kijken 
naar de huidige waarde van soortgelijke, maar reeds oudere gebouwen. De vraag is dan vaak hoe moet 
worden omgegaan met het tijdsverschil en de gevolgen van de geldontwaarding. 

~ De aanvangsrendement-methode. Hierbij wordt de eindwaarde bepaald door de bruto- of netto cashflow in 
het laatste exploitatiejaar contant te maken tegen een BAR respectievelijk een NAR als een 'exit yield. 
Daarbij wordt de BAR of de NAR dan vaak bepaald op basis van de huidige BAR of NAR, vermeerderd met 
een verouderingsopslag. Eveneens wordt dan in aftrek genomen de kosten koper die de koper zal moeten 
betalen, alsmede de verkoopkosten voor de verkoper. Problemen vormen onder ander het bepalen van de 
verouderingsopslag en de maatgevendheid van de cashflow in het laatste exploitatiejaar (die kan 
bijvoorbeeld zijn vertekend door groot onderhoud of extra mutatiekosten). Desalniettemin wordt deze 
methode bij commercieel vastgoed veel toegepast. 

~ De rendementswaarde-methode. Deze methode komt erop neer dat de eindwaarde wordt bepaald als de 
contante waarde van de cashflows in de daaropvolgende periode. Deze methode is theoretisch gezien het 
best, maar de methode verschuift het probleem naar het voorspellen van de netto-inkomsten in de verdere 
toekomst. 

66 



( 




