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Voorwoord 

Dit onderzoek is geschreven in het kader van mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Architecture, 
Building and Planning (specialisatie Real Estate Management & Development) aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven. 

Met dit onderzoek hoop ik vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle te helpen in het doorontwikkelen van 
hun marktexpertise. Daarnaast hoop ik dat dit kwantitatieve onderzoek naar de, tot nu toe 
onderbelichte, ontwikkeling van individuele kantoorlocaties, als startpunt kan dienen voor collega
studenten om dieper op deze ontwikkelingen in te gaan. Dit alles met het oog op het verder transparant 
maken van de krachten achter de werking van de kantorenmarkt. 

Mijn dank gaat uit naar mijn afstudeerbegeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven: de heer 
Robert Weisz en de heer Wim Heijs. Zij hebben mij ondersteund en waar nodig geholpen op het juiste 
pad te blijven. Daarnaast wil ik graag mijn begeleiders vanuit Jones Lang LaSalle, Robert Koot en Ruben 
Langbroek, bedanken voor hun positieve kritische houding. De marktkennis, het inzicht in de werking 
van de kantorenmarkt en de rondleiding over de Amsterdamse kantoorlocaties hebben bijgedragen aan 
de beeldvorming bij de cijfers . Dit is uiteraard onmisbaar wanneer men uitspraken wil doen over 
toekomstige ontwikkelingen op deze locaties. 

Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die mij gedurende mijn studie 
gesteund heeft te badanken. Speciale dank gaat uit naar mijn ouders voor hun vertrouwen, steun en 
geduld. 

lk wens u veel plezier met het lezen van de afstudeerscriptie . Voor diegenen met weinig tijd : aan het 
eind van ieder hoofdstuk is een rood kader opgenomen met de belangrijkste bevindingen uit het 
betreffende hoofdstuk. 

Leender Massier 

leender.massier@gmail.com 

Amsterdam, juni 2009 
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Samenvatting 

Onderzoek naar de werking van stedelijke en landelijke kantorenmarkten is veelvuldig uitgevoerd. Er 
zijn echter binnen elke stad winnende en verliezende kantorenlocaties. Het ene kantorengebied kampt 
met ruim 20% leegstand, terwijl op een steenworp afstand geen vloer meer beschikbaar is. Waar tot op 
heden voorspellingen vaak worden gedaan op stadsniveau, is er een toenemende vraag naar 
onderbouwde voorspellingen op deellocatieniveau. 

Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op het modelleren van de werking van de kantorenmarkt op 
deellocatieniveau. Vanuit de theorie is een aantal variabelen geselecteerd ten behoeve van het verklaren 
van huurprijzen, netto absorptievolumes en opnamevolumes op individuele kantoorlocaties. De 
geselecteerde variabelen hebben in de bestaande literatuur bewezen invloed uit te oefenen op de 
werking van de kantorenmarkt op stedelijk niveau. Echter, de vraag rest of deze variabelen ook de 
dynamiek op kantoren deellocaties verklaren. 

De werking van de kantorenmarkt op deellocatieniveau is In kaart gebracht met behulp van acht 
vergelijkingen . Drie vergelijkingen worden hierbij geschat middels multiple regressieanalyses. Het gaat 
om de vergelijkingen voor het netto absorptievolume, de tophuur en het opnamevolume. Daamaast 
kent het model een vergelijking voor het nieuwbouwvolume en vier structurele vergelijkingen voor het 
bepalen van de voorraad, de bezette voorraad, de leegstand/aanbod en het leegstandspercentage. 
Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de vergelijkingen die met behulp van multiple regressie 
worden geschat. 

Melhodiek 
Het modelleren van kantorenmarkten, met het oog op het uitbrengen van voorspellingen, stelt een 
aantal eisen aan de te gebruiken data. Het gebruik van multiple regressieanalyse vereist een bepaalde 
historische cijferreeks teneinde gegronde uitspraken te doen betreffende toekomstige ontwikkelingen. 
Betrouwbare vastgoedreeksen van voldoende lengte zijn voor de grote steden in Nederland inmiddels 
beschikbaar. Op individuele kantoorlocaties binnen een stad gaan deze vastgoedreeksen echter minder 
ver terug in de tijd. De historische datareeks op deellocatieniveau is vooralsnog niet toereikend voor het 
toepassen van multiple regressieanalyses. Het succes van het gebruik van de methodiek in de bestaande 
literatuur heeft er toe geleid om toch gebruik te maken van multiple regressieanalyses. Het onderzoek 
heeft hiermee een 'virtueel' karakter gekregen. De resultaten van de multiple regressieanalyses moeten 
derhalve als voorlopige resultaten worden ge·interpreteerd. Het onderzoek geeft aan hoe de werking 
van de kantorenmarkt op deellocatieniveau in de toekomst kan worden gemodelleerd, indien 
voldoende data voor handen zijn. 

De werking van individuele kantoorlocaties 
De 'standaard' variabelen die in de literatuur gebruikt worden om de werking van de kantorenmarkt op 
stadsniveau te modelleren, bJijken tevens op individuele kantoorlocaties van belang. De ontwikkelingen 
van indiduele deellocaties binnen een stad verschillen echter onderling sterk en laten dan ook andere 
verbanden zien met de verklarende variabelen. Het is derhalve noodzakelijk om voor iedere 
kantoorlocatie een eigen model te construeren. Deze conclusie sluit aan bij eerdere bevindingen van 
Pollakowski et al. (1992), DiPasquale & Wheaton (1996), Wheaton et al. (1997) en Stevenson (2007) . 

Dit onderzoek toont aan dat grotere, meer volwassen en dynamische kantorenmarkten beter te 
modelleren zijn met behulp van de geselecteerde variabelen. Bovendien zijn de meer volwassen 
markten sneller in staat zich aan te passen in geval van veranderingen in de markt. Verandering in 
bijvoorbeeld de werkgelegenheid en het BBP worden sneller in tophuren en netto absorptievolumes 
verwerkt. Bovendien blijken de meer traditionele kantoorlocaties beter te worden beschreven door 
werkgelegenheidscijfers en BBP cijfers toegespitst op de kantoorhoudende sectoren. Deellocaties met 
een relatief stabiel huurprijsverloop en geringe netto absorptie- en opnamevolumes zijn daarentegen 
moeilijker te modelleren. 
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De netto op kantoren deellocaties zijn redelijk te verklaren met behulp van de 
variabelen. Gemiddeld wordt 62% van de variantie in de netto absorptie op de 

verschillende deellocaties verklaard door de modellen. dient te worden 
dat voor de deellocaties Oost en Zuid het niet mogelijk is gebleken om een model te construeren. De 

verschilt echter sterk per deellocatie. Ook dat over het 
genomen het verloop van de neUo op volwassen deellocaties beter te modelleren 

tot de geanalyseerde modellen uit de literatuur, blijkt uit dit onderzoek dat de 
van de tophuur op een deellocatie nagenoeg geen invloed uitoefent op nelto 

Wellicht zijn huurprijzen beter in staat om de op 
deellocaties te verklaren. Netto significant verklaard door het 
aanbod aan het van de van de Hierbij heeft een 
of van de werkgelegenheid pas na hjd een 

van een van de werkgelegenheid gaan in eerste instantie over tot 
binnen de bestaande kantoorruimte alvorens over te gaan tot uitbreiding. 

Tophuren op deeJJocabes verklaarbaar met van de geselecteerde variabelen. 
Gemiddeld verklaren de modellen 86% van de variantie in de Opvallend is hierbij de invloed 
van het op de De bestaande literatuur laat veelvuldig een 

en de huurprijs. In dit onderzoek wordt dit verband echter 
ontkracht. De oorzaak Iigt wellicht in het van in van gemiddelde 
De wordt op de Nederlandse kantorenmarkt belnvloed door incentives. 
Hierdoor worden tophuren vaak hoog door het weggeven van 

in overeenstemming met de Iiteratuur op aile deellocaties 
succesvol in het verklaren van de ontwikkeling van de Hierbij gaat het voornamelijk om 
werkgelegenheidscijfers uit het jaar. Er is dus van enige vertraging in de ""I"V,"::>::>11 

van de tophuur in het geval van een verandering van de Volwassen markten als de 
Zuidas en Sioterdijk-Teleport reageren sneller op in de werkgelegenheid. De tophuur 
laat nog in hetzelfde jaar een zien. 

un eerder onderzoek van Guissiani et al. (1993) en Chin blijkt dat het 
heeft dat de economische activiteit (cyclus) minder invloed uitoefent op de 

hen worden tophuren wellicht meer door in Jocatie en kwaliteit. In dit onderzoek 
is het nieuwbouwvolume opgenomen in de vergelijking als weerspiegeling van de kwaliteit van het 

op een deellocatie. De reJatie tussen het nieuwbouwvolume en de tophuur wordt in dit 
onderzoek op meerdere deellocaties 

op kantoren deellocaties zijn zeer vola tieL De in dit onderzoek 
om het te verklaren. De 

een 
hier om met op 

wilsovereenstemming. De transactiecijfers monden derhalve pas later uit in een 
van de ruimte. Hierdoor de ontwikkeling van de opname vooruit op de netto 

Ondanks het voorlopige karakter van de geconstrueerde modellen geeft dit onderzoek een bruikbare 
eerste aanzet voor het van individuele kantoorlocaties. De (voorlopige) 
verbanden geven een eerste indruk van de krachten die spelen op individuele kantoorlocaties. 
Bovendien geeft het onderzoek inzicht in de voor- en nadelen van het gebruik van multiple regressie 
het op deellocatieniveau. Daarnaast biedt het onderzoek een 

model voor het genereren en van de op 
kantoren deellocaties. 

De consequenties van de economische recessie op de ontwikkeling van de vastgoedmarkten is 
uitermate interessant. Extreme gebeurtenissen in de economie en op herbergen 

een schat aan informatie voar het modelleren van deze markten. 
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Introductie 

1.1 Aanleiding 
Vee I vastgoedprofessionals zouden graag een glazen bol op hun bureau willen hebben. Hoe gaan de 
indicatoren aanbod, opname en huurprijsniveau zich naar verwachting ontwikkelen de komende jaren7 
De algemene trends zijn in hoofdlijnen meestal weI bekend en worden in vee I publica ties uitvoerig 
beschreven. De algemene informatie wordt zeer gewaardeerd door vastgoedpartijen, maar de markt 
schreeuwt daarnaast om gedetailleerde voorspellende informatie op deellocatieniveau. 

Zoals bekend zijn er ook binnen elke stad winnende en verliezende kantorenlocaties. Het ene 
kantorengebied kampt met ruim 20% leegstand, terwijl op een steenworp afstand geen vloer meer 
beschikbaar is. Waar tot op heden voorspellingen vaak worden gedaan op stadsniveau, is er een 
stijgende vraag naar onderbouwde voorspellingen op deellocatieniveau. Beleggers, ontwikkelaars, 
overheden en andere partijen willen specifieke vragen beantwoord zien. Hoe zijn de 
marktomstandigheden voor mijn kantorenbelegging over twee, drie of vijf jaar7 Wat is een realistisch 
huurprijsniveau en verkoopprijs voor mijn ontwikkeling bij oplevering in 20107 Het zijn vragen die 
eenvoudigweg niet beantwoord kunnen worden op basis van algemene publicaties. 

Belangrijke indicatoren van de kantorenmarkt zijn onder meer aanbod, opname en huurprijs. De 
indicatoren hangen nauw met elkaar samen. Het aanbod van kantoorruimte in de markt stijgt 
bijvoorbeeld als partijen vertrekken, geen ruimte wordt opgenomen en gebouwen op risico worden 
neergezet. De ontwikkeling van de tophuur hangt weer nauw samen met de vraag en het beschikbare 
aanbod. Het voorspellen van de indicatoren in deze vereenvoudigde voorbeelden kunnen een verdere 
verdiepingsslag ondergaan. Waar tot op heden vaak kwalitatieve aspecten en gevoel de voorspelling 
bepaalt, is er behoefte vanuit de markt aan kwantitatief onderbouwde voorspellingen op 
deellocatieniveau. 

1.2 Probleembeschrijving 
De afdeling Research & Consultancy (R&C) van Jones Lang LaSalle (JLL) wordt veelvuldig 
ingeschakeld om uitspraken te doen over de ontwikkelingen op bepaalde kantoorlocaties. In de 
rapportages worden de laatste cijfers (aanbod, opname, tophuur etc.) en de toekomstige plannen voor 
het gebied besproken. Deze cijfers worden door JLL al geruime tijd zorgvuldig in kaart gebracht. 

R&C ondersteunt interne afdelingen in het leveren van ad vies en informatie en werkt daarnaast ook in 
opdracht van externe partijen. De afdeling is constant bezig met het verder door ontwikkelen van haar 
marktexpertise. Vanuit de verschillende partijen is behoefte gebleken aan onderbouwde cijfers 
betreffende de toekomstige ontwikkelingen op deellocatieniveau. De belangrijkste marktindicatoren 
aanbod, opname en huurprijs moeten in de vorm van een gebruiks- en tijdsvriendelijk instrument vijf 
jaar vooruit voorspeld worden. Het instrument kan, naast de aanwezige kennis en ervaring binnen de 
afdeling, als hulpmiddel worden gebruikt bij het in kaart brengen van de toekomstige ontwikkelingen 
op de verschillende deellocaties van de kantorenmarkt. 

1.3 Probleemstelling 
De bovenstaande constateringen leiden tot de formulering van de volgende probleemstelling: 
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Hoe kim de werking van de kantorenll1arkt op deellocatieniveall wordell gemodelleerd ell hoe kan dit worden 
omgezet in een instrument dat de marktindicatoren aanbod, opname en hllurprijs vijf jaar vooruit voorspelt 
voor de kantorenmarkt op deellocatieniveau? 



1.4 Doelstelling 
Uit bovenstaande probleemstelling is een tweetal doelstellingen geformuleerd. Hierbij is onderscheid 
gemaakt in een theoretische doelstelling en een praktische doelstelling: 

Theoretisch 

Inzicht krijgen in de werking van de kantorenmarkt ten einde een model te ontwikkeIen dat de 
marktindicatoren aanbod, opnarne en huurprijs beschrijft. 

Praktisch 

Het ontwikkeIen van een instrument voor het voorspellen van de marktindicatoren aanbod, apname en 
huurprijs voor de kantorenmarkt ap deellocatieniveau ten einde marktpartijen in staat te stellen een 
onderbouwd oordeel te geven over toekomstige ontwikkelingen op deellocaties. 

Aan de hand van de probleemstelling en de doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

• Welke factoren zijn potentieel van invloed op de werking van de kantorenmarkt? 

• Hoe kan de werking van de kantorenmarkt op deellocatieniveau worden gemodelleerd met 
behulp van de gevonden factoren? 

• Hoe kan het model van de kantorenmarkt op deellocatieniveau worden omgezet in een 
gebruiksvriendelijk instrument dat de belangrijkste marktindicatoren aanbod, opname en 
huurprijs voorspelt? 

1.5 Plan van aanpak 

(1) 

(2) 

(3) 

De onderzoeksopzet is opgedeeld in drie delen (figuur 1.1). Deel I betreft een introductie en het 
theoretische kader van het onderzoek. In deel II wordt het in deel I samengetelde theoretische model 
gebruikt om de Amsterdamse kantoorlocaties te modelleren. Dit model wordt in deel III gebruikte om 

voorspellingen te doen over de toekomstige ontwikkelingen op deze deellocaties. De drie delen worden 
hiema kort besproken. 

Deel I Introductie & Theoretisch kader 

In dit deel wordt onderzoek gedaan naar de 
variabelen die potentieel van invloed zijn op de 
werking van de kantorenmarkt. Tevens wordt 
onderzocht wat de onderlinge samenhang is tussen 
deze variabelen. De variabelen van de kantorenmarkt 

worden in kaart gebracht ten behoeve van een te 
ontwikkelen model dat de kantorenmarkt beschrijft. 
Dit model moet tevens in staat zijn tot het voorspellen 
van de markt voor de komende vijf jaar. Daarvoor 
wordt in dit deel ook aandacht geschonken aan de 
verschillende methoden voor het voorspellen van 
vastgoedmarkten. De bevindingen van het onderzoek 
naar de variabelen, de onderlinge samenhang en de 
voorspellingsmethoden worden gebundeld in een 
theoretisch model dat de kantorenmarkt op 
deellocatieniveau beschrijft. Het model wordt in het 
tweede en derde deel van dit onderzoek gebruikt om 
de marktindicatoren vijf jaar vooruit te voorspellen. 

Data drivers 
kantorenmarkt 

Statistische analyse 
drivers 

kantorenmarkt 

Modelvorming 
kanlorenmarkt 

Figuur 1.1: Onderzoeksopzet 
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In deel II wordt het theoretische model uit deel I Dit gebeurt met behulp van het statistische 
pakket SPSS. Als input voor deze toets worden de data gebruikt van 10 kantoren deellocaties in 

Amsterdam. Voor het uitvoeren van de worden de historische data verzameld van de 
geselecteerde variabelen in het model. wordt uiteraard gestreefd naar een zo 
mogelijke dataserie om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. Na de wordt een 
definitief model opgesteld wat in deel III wordt voor het doen van voorspellingen. 

Het doel van het onderzoek is het construeren van een tijds- en gebruiksvriendelijk instrument dat de 
marktindicatoren aanbod, opname en huurprijs vijf vooruit voorspelt voor de kantorenmarkt op 
deellocatieniveau. Hierbij wordt van het in deel II samengestelde model. 
wordt het instrument van de ontwikkelingen op de Amsterdamse 
deellocaties. 

1.6 Afbakening 
Om een maken ten van de bestaande theorieen en modellen voor het 

wordt het onderzoek afgebakend. 

Allereerst richt het onderzoek zich op de markt voor kantoorobjecten. De verschillende 
(kantoren, winkels, e.a.) gedragen zich anders op de v" ... cv'np(1 

markt. De markt kenmerkt zich in 
segmenten door een marktfluctuatie. Een model dat de 
bruikbaar binnen de kantorenmarkt. 

Onderzoeken binnen LaSalle richten zich traditioneel op de vijf steden in Nederland, 
te weten Amsterdam, Den Utrecht en Eindhoven. Het verschil in van 
deellocaties binnen eenzelfde stad maakt het noodzakelijk om onderscheid te maken in de voorspelling 
naar deze verschillende locaties. Dit onderzoek beperkt zich tot 10 kantoorlocaties binnen Amsterdam. 

Vl-''''~'~~'''~ worden in de gebruikersmarkt en de (en eventueel 
van de deellocaties worden in dit onderzoek verwoord in de 

opname en huurprijs, Het onderzoek richt zich dus 
indicator op de het 

in dit onderzoek buiten 
laat onderscheiden op de grote invloed van 

wordt dan ook niet op deellocatieniveau 
Anderzijds zou het onderzoek te complex en uitgebreid wrW(1,.,,., 

be'invloed door een aantal andere factoren dan de 

10 

door de Research afdeling, 
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Theoretisch kader 

Het voorspellen van kantorenmarkten kan een verdere verdiepingsslag ondergaan. Dit hoofdstuk richt 
zich op de relevante theorieen en onderzoeken uit de bestaande literatuur. Allereerst wordt ingegaan op 
de algemene werking van de kantorenmarkt. Specifieke aandacht gaat uit naar het 'driemarkten' model 
van DiPasquale & Wheaton (1996). Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de verschillende 
methoden voor het voorspellen van vastgoedmarkten. De bestaande modellen van de kantorenmarkt 
worden behandeld en er wordt dieper ingegaan op het modelleren en voorspellen van de 
kantorenmarkt op deellocatieniveau. Het hoofdstu.k sluit af met een overzicht van de belangrijkste 
bevindingen. 

2.1 De werking van de kantorenmarkt 
De kantorenmarkt kenmerkt zicht net als elke andere markt door een afstemming van vraag en aanbod, 
het marktmechanisme. Aanbod en vraag zijn echter zelden in evenwicht. Dit zorgt voor een 
conjunctureel terugkerende mismatch tussen vraag en aanbod, ook wei de varkenscyclus genoemd. Het 
cyclische karakter van de markt wordt veroorzaakt door golfbewegingen in de algemene economie en 
het inelastische karakter van het aanbod. Vol gens Van Gool et al. (2001) wordt het cyclische karakter 
van de vastgoedmarkt vooral veroorzaakt door: 

• de lange voorbereidings- en bouwtijd van gebouwen 

Het aanbod is op korte termijn inelastisch en een kleine verandering in de vraag zorgt voor een relatief 
grote verandering in de prijs. Het aanbod past zich met vertraging aan . Verwerving van grond, 
verkrijgen van vergunningen, ontwikkeling van plannen door de architect en de bouwtijd zorgen in 
eerste ins tan tie voor de vertraging. 

• marktimperfecties en emoties 

Een voorbeeld van deze marktimperfectie is het stijgen van de vastgoedprijzen en huren terwijl er 
sprake is van een aanbod overschot. Er bestaat geen optimaal prijsvormingsproces dat vraag en aanbod 
gelijk stelt. Beleggers richten zich vaak op recente resultaten bij hun beslissingen en verwachten dat een 
opgaande markt met stijgende prijzen zich voortzet. Emoties veroorzaakt door de aantrekkelijke 
rendementen spelen hierbij een ro!. Stedebouwkundige plannen die voor meerdere jaren vastliggen en 
beleggers die afnamegaranties geven voor op te leveren pan den, be·invloeden tevens de ontwikkeling 
van kantoorruimten. 

• economische schommelingen 

De economie is bepalend voor de werkgelegenheid, welke op zijn beurt weer de vraag naar ruimte 
be"invloedt en dus het bouwvolume. Personeelsuitbreiding in een opgaande economie zorgt niet direct 
voor een vraag naar nieuw bouwvolume. Werkgevers gaan eerst over tot indikking van het personeel 
alvorens het aantal m2 kantoorruimten uit te breiden. Daamaast heeft een lage rentestand bijvoorbeeld 
invloed op de kosten van het aantrekken van kapitaal, wat het ontwikkelen op risico aantrekkelijker 
maakt. 

Een goede verklaring voor de schommelingen op de vastgoedmarkt wordt gegeven door het model van 
Barras (1994). Barras verklaart de schommelingen op de vastgoedmarkt door de schommelingen in de 
algemene economie en op de financieringsmarkt (figuur 2.1). Het model wordt in het kort doorlopen. 
Het begint met een sterke opwaartse ontwikkeling van de economie. Er is sprake van een stijgende 
vraag, het aanbod is echter beperkt. Dit zorgt voor een sterk stijgende huurprijs en beleggingswaarde 
wat de potentiele winstgevendheid van ontwikkelingen verbeterd. Dit creeert een eerste golf van 
bouwontwikkelingen. 
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Wanneer de opwaartse economie samen valt met een toename van het beschikbare krediet, de banken 
helpen met funderen van bouwactiviteiten, kan dit leiden tot een enorme explosie aan 
bouwontwikkelingen. Echter, vanwege de karakteristieke vertraging van het bouwproces komt er nog 
weinig nieuw aanbod daadwerkelijk op de markt, waardoor huurprijs en beleggingswaarde blijven 
stijgen. Tegen de tijd dat het gros van de nieuwe ontwikkelingen tegen voltooiing loopt, is de opwaartse 
trend van de economie omgeslagen in een 
neerwaartse trend. De oms lag zorgt ervoor dat 
banken strengere eisen stellen aan kredieten en 
de rente stijgt. De vraag naar vastgoed neemt af, 
er komt echter nog steeds nieuwe voorraad op de 
markt. Huurprijzen en beleggingswaarden dalen 
en er ontstaat meer leegstand. Een economische 
recessie is in aantocht wat de prijzen nog sneller 
doet dalen . Beleggers en ontwikkelaars worden 
geraakt door de kredietbeperkingen en krijgen te 
maken met onverhuurde panden en hogere 
kosten ten gevolge van de rentestijging. Het 
gevolg is een ineenstorting van de vastgoedmarkt 
gekarakteriseerd door onderdrukte waarden, een 
hoog leegstandspercentage en fa.illissementen in 
de vastgoedmarkt. 

Real Eoonomy Property Mar1l:et 

Figuur 2.1: Werking van dt:! bouwcyclus (Barras, 19941 

Money Economy 

De vastgoedmarkt is onderhevig aan meerdere cyC\i. Deze zijn van verschillende lengte, soms elkaar 
uitdovend (in tegenfase) en soms eLkaar versterkend (in fase). Al deze cycli be·invloeden de vraag en het 
aanbod op de vastgoedmarkt. De bestaande literatuur onderscheid vier cyC\i (Barras, 1994) waarvan 
twee cyC\i in het kader van dit onderzoek van belang zijn. 

• Korte cyC\i (4-5 jaar) die worden veroorzaakt door aile facetten van economische activiteit en 
werken door op de vastgoedmarkt middels de vraag van gebruikers. 

• Lange cyC\i van 9 tot 10 jaar veroorzaakt door de lange productietijd van vastgoedontwikkelingen 
met als gevolg dat het aanbod elke andere korte cyC\i de vraag overschiet. 

Daamaast bestaan er lange schommelingen met een periode van 20 jaar veroorzaakt door grootschalige 
bouwontwikkelingen. Deze hebben de neiging om de andere lange cyC\i terug te keren en zijn meestal 
speculatief van aard. De schommelingen zijn van voldoende grootte om onderscheidende nieuwe fasen 
in de stedenbouwkundige ontwikkeling te veroorzaken. Tot slot worden lange golven tot 50 jaar 
voorgesteld als veroorzaker van verschillende fasen van hoge en lage groei in de ge·industrialiseerde 
wereldeconomie. Het begin van een nieuwe golf valt samen met de komst van een nieuwe technologie, 
bijvoorbeeld de stoommachine of elektronica. 

De gevolgen van de vastgoedcyC\i zijn groot. Zowel voor de actoren op de vastgoedmarkt als voor de 
economie en de maatschappij zijn deze gevolgen merkbaar. Naast eerder genoemde leegstand, 
waardedalingen en faillissementen kan verder gedacht worden aan ruimtetekorten, verpaupering van 
stadsdelen, overmatig milieubelastende bouwactiviteiten, stijging van de huisvestingslasten en 
problemen voor banken (Van Gool et aI., 2001). Mueller (1999) zet in een overzichtelijk figuur het 
aanbod van vastgoed uit over de tijd (figuur 2.2) . Per fasen (herstel, expansie, overaanbod, recessie) 
wordt in de figuur toegelicht wat de uitwerking is op de vastgoedmarkt. 

In een herstellende markt is sprake van een nieuwe 
vraag naar kantoorruimten. Deze vraag wordt 
echter nog niet bevestigd door de markt. De 
bezettingsgraad ligt onder het langjarig gemiddelde 
en er is sprake van een hoog leegstandspercentage. 
De vraag blijft groeien en wordt uiteindelijk 
opgepikt door de markt. In eerste instantie wordt 
deze vraag gevoed door het bestaande aanbod 
waardoor het leegstandspercentage daalt. Op den 
duur ontstaat er krapte op de markt waardoor Figuur 2.2: Fasen van de vastgoedc),cl us I Mueller, 1999) 
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huren stijgen en de realisatie van nieuwbouw winstgevend wordt. De markt is in expansie. Na het 
passeren van het evenwicht tussen vraag en aanbod overtreft de groei van het aanbod de vraag. Het 
overaanbod zorgt voor een stijging van de leegstand en een afzwakkende huurgroei . De markt raakt in 
recessie en er is sprake van een negatieve vraaggroei. De nieuwbouwproductie is tot stilstand gekomen 
en de markt typeert zich door een hoog leegstandspercentage. Het wachten is op marktherstel. 

Een gedetailleerde omschrijving van de uiteindelijke uitwerking op de vastgoedmarkt wordt door 
Wheaton & DiPasquale (1996) in de vonn van een 'driemarkten' model gegeven. De simpele en 
overzichtelijke weergave van het model heeft er voor gezorgd dat het veelvuldig wordt gebruikt om 
marktwerkingen te verklaren. 

DiPa quale & Wheaton model -1996 

De vastgoedmarkt bestaat eigenlijk niet, maar is het resultaat van interacties tussen aparte 
handelingsmarkten. Daarom gaat het model van Wheaton & DiPasquale (1996) uit van de onderlinge 
relaties tussen de gebruikersmarkt, de beleggersmarkt en de nieuwbouwmarkt, waarbij laatstgenoemde 
onderdeel is van zowel de gebruikers- als de beleggingsmarkt. Het model maakt duidelijk hoe de 
verschillende markten invloed op elkaar uitoefenen en hoe de markt telkens terugkeert naar een 
theorehsche evenwichtsituatie. Markten zijn zelden in evenwicht in de praktijk. Met behulp van vier 
figuren wordt het model toegelicht (figuur 2.3 tim 2.6). Binnen de figuren beschrijven de twee rechter 
kwadranten de gebruikersmarkt en de twee linker kwadranten de beleggingsmarkt. 

De basissituatie 

De basissituatie beschrijft de onderlinge relaties tussen de markten (figuur 2.3). In het kwadrant 
rechtsboven wordt verondersteld dat in een evenwichtsmarkt de huurprijs (R) zodanig bepaald wordt 
dat de vraag (D) gelijk is aan de voorraad (5). De huurprijs bepaald op zijn beurt de waarde van het 
vastgoed (P) in het kwadrant linksboven. Dit gebeurd door de huurprijs te delen door een 
kapitalisatiefactor (yield). De kapitaiisatiefactor wordt bepaald door de lange terrnijn rentevoet, 
verwachte huurprijsstijgingen, belastingen en het specifieke beleggingsrisico. 

In het kwadrant Iinksonder wordt verondersteld dat de vervangingskosten (bouwkosten) van vastgoed 
stijgen met een stijging van de bouwactiviteiten. De beleggingswaarde van het vastgoed (P) is hierbij 
een functie van de vervangingskosten f(C) . Bij een bepaalde beleggingswaarde van het vastgoed en 
kosten voor vervanging, wordt een zeker volume aan (nieuw)bouwplannen gerealiseerd. In het 
kwadrant rechtsonder vindt de bijstelling van de voorraad plaats . Het nieuwe voorraadniveau wordt 
bepaald door het volume aan (nieuw)bouwplannen minus de onttrekking aan de voorraad (depretiation 
of removal rate; b). 

5amengevat leidt een bepaald voorraadniveau tot een zekere huurprijs op de verhuurmarkt, welke 
resulteert in een vastgoedprijs op de beleggingsmarkt. De prijzen ontlokken (of weerhouden) de 
ontwikkeling van vastgoed waardoor de voorraad wordt bijgesteld. Wanneer de beginvoorraad gelijk is 
aan de eindvoorraad, dan zijn de verhuunnarkt en de beleggingsmarkt in evenwicht. Als de 
beginvoorraad lager ligt dat de eindvoorraad, moe ten huurprijs, vastgoedprijs en bouwvolume afnemen 
om terug te keren naar het marktevenwicht. Omgekeerd, ingeval van een hoger liggende beginvoorraad 
ten opzicht van de eindvoorraad, nemen huurprijzen, vastgoedprijzen en bouwvolume toe om tot het 
marktevenwicht te komen. 

Stijgende vraag naar ruimte 

Een groeiende economie zorgt voor een greei van de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dit leidt tot een 
stijging van de vraag naar kantoorruimten op de gebruikersmarkt (figuur 2.4). Hier kan op korte termijn 
niet aan worden voldaan gezien de ontwikkelingstijd van vastgoed. Het tekort aan ruimte leidt tot een 
stijging van de huurprijs, en dus een stijging van de prijzen van vastgoed . De prijsshjging van het 
vastgoed wordt versterkt wanneer er nog een verdere huurstijging wordt verwacht. Wanneer de hogere 
marktprijzen boven de stichtingskosten van het vastgoed uitstijgen, wordt het interessant om te 
ontwikkelen. Dit leidt op den duur tot een hoger voorraadniveau. Echter, het aanbod overstijgt op een 
zeker moment de vraag wat leidt tot leegstand. De leegstand treedt voomamelijk op bij gedateerde 
kantoorgebouwen op minder aantrekkelijke locaties. 
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Ondanks dat de conjunctuur is omgeslagen zijn er nog steeds nieuwe ontwikkeling in de pijplijn 
waardoor de leegstand verder toeneemt. Huurprijzen en marktprijzen gaan dalen, versterkt door 
beleggers die door het verhogen van de rendementen anticiperen op verdere waardedaling. 

Huumiveau (t.) 

BeJegg"'9smarkt. GebfUI/(ersmarid 
HUUfprijsvorming 

~~ 
Pn}S (t=j -------r-''k---------VOorTsad (m:l') 

J 
& Ieggtngsmarkt 
NI8ulNbouw 

Nieuwe plannen (m1 

lIS- C -b S 

Gebruikersmarkt 
Voorraad blJstelling 

Figuur 2.3: 8as iss ituatie model (Wheaton & DiPasquale, 1996( 

Beleggjng..vnand. 
PliJsvormiflg 

p ::: R I I 

Huumtveau (t., 

Gobruikersm8f1d. 
HUurprljsvormlng 

~o.,._,., 
PnJS (t)-------,..-'k-------- Voon aad (m' ) 

P = I (C) 
Belegglngsmarld. 
NielfwbolJV'I 

Nieuwe plannen (nl) 

Gebfwkersmorkt. 
VoorralJd bljSrellmg 

Figuur 2.4: Stijgende vraag naar ruimte (Wheaton & DiPasquale, 1996( 

Stijgende vraag naar vastgoed op de beJeggingsmarkt 

Een stijging van de vraag naar vastgoed op de beleggingsmarkt heeft een andere uitwerking dan een 
stijgende vraag naar ruimte op de gebruikersmarkt (figuur 25) , De figuur schets de situatie van een 
dalende yield/kapitalisatiefactor. Dit zorgt voor een stijging in de prijzen van vastgoed in het kwadrant 
linksboven. De gestegen waarde van vastgoed heeft tot gevolg dat ontwikkelaars en beleggers sneller 
overgaan tot ontwikkeling wat een stijging van het bouwvolume betekend, Dit vergroot de voorraad in 
het kwadrant rechtsonder. Om tot een nieuw evenwicht te komen moeten de huren zijn gedaald, De 
nieuwe situatie (de rechthoek) kenmerkt zich door hogere prijzen van vastgoed, lagere huurprijzen, een 
groter bouwvolume en een grotere voorraad vastgoed, 
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Figuur 2.5: Slijgcndc vraa.g naar vastgo .... d IVVht'aton & DiPasquale, 19961 
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Figuur 2.6: Stijgende s tichtingskosten (Whealon & DiPasquale, 19961 

Stijging van de stichtingskosten op de nieuwbouwmarkt 

Een stijging van de korte rente of een tekort aan bouwkrediet zorgt voor een duurdere financiering, Dit 
zorgt voor een stijging van de bouwkosten wat zich uit in een verschuiving van de rechte lijn in het 
kwadrant linksonder (figuur 2,6), Daamaast kunnen ook strengere bouwregelgeving en verzwaring van 
de procedures de bouwkosten doen stijgen, De curve f(C), de vervangingskosten van vastgoed, 
verschuift hierdoor naar links, Het bouwvolume gaat zakken door de hogere kosten wat zorgt voort een 
daling van de voorraad in het kwadrant rechtsonder. De krappere markt heeft een stijging van de 
huurprijzen tot gevolg en daarmee een stijging van de prijzen van vastgoed , 
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2.2 Forecastingtechnieken van vastgoedmarkten 
De bestaande literatuur betreffende forecasting maakt onderscheid in kwalitaheve en kwantitaheve 
forecastingtechnieken . De kwalitatieve technieken zijn gebaseerd op het oordeel van experts en worden 
voornamelijk gebruikt wanneer historische data ontbreekt. Afhankelijk van de bekwaamheid van de 
expert kan een redeJijk goede voorspelling voor de korte termijn worden gegeven. De voorspelling heeft 
vaak een richtinggevend karakter en is daarmee globaler van aard dan de kwantitatieve voorspelling. 
Gezien het doel van dit onderzoek is een kwalitatieve inslag niet toereikend , In de verdere beschouwing 
worden dan ook de kwalitatieve technieken achterwege gelaten , 

Kwantitatieve voorspellingsmodellen maken gebruik van historische datareeksen. De modellen 
proberen trends of relaties op te sporen in de datareeks om deze vervolgens te gebruiken in de 
voorspelling. De kwantitatieve modellen kunnen onderverdeeld worden in twee typen. Allereerst zijn 
er samenhang of causale modellen. Deze modellen trachten een wiskundige relatie te schatten tussen 
een of meerdere afhankelijke en een of meerdere onafhankelijke variabelen. Met afhankelijke variabelen 
worden de te verklaren marktindicatoren als huurprijs en nieuwbouw bedoeld. Onafhankelijke 
variabelen zijn de factoren die invloed uitoefenen op deze marktindicatoren. Deze worden ook wei 
verklarende variabelen of predictoren genoemd. Daamaast bestaan er time-serie modellen. Time-serie 
modellen trachten trends in de datareeks te herkennen om deze vervolgens door te trekken naar de 
toekomst. 

Bij de keuze voor een bepaalde voorspellingstechniek moet op een aantal dingen gelet worden. 
AJlereerst is het doel van het onderzoek belangrijk. A1s men inzicht in de relaties en effecten tussen de 
verschillende variabelen wil bepalen, dan moet gebruik worden gemaakt van causale of samenhang 
modellen. Time-serie modellen zijn hier niet toe in staat. Daamaast is de nauwkeurigheid van de 
voorspelling van belang. Zoals eerder vermeld zijn de kwantitatieve modellen beter in staat een meer 
gedetailleerde voorspelling te geven, waarbij de causale modellen het meest nauwkeurig zijn. Tevens 
moet gelet worden op de voorspellingstermijn. Is het de bedoeling slechts een jaar vooruit te kijken, of 
wordt een voorspelling voor meerdere jaren gevraagd? Als laatst speelt de complexiteit van de 
modellen een rol. De ene techniek vereist meer kennis/tijd/geld dan de ander. 

~ Of: lYIu r.lll 'Be" A;mgef'kJI~1'\ SC'I1111nu 'l'/til enl 
:S ,ttt~q of .::3lISiii.l<!! 17HJ1.j~'!'I rllltll ~,.lls.:l\e M!f11.e W9.'3I!tI r:-en .~LJnhlfftq t!n foHnl1! II\I4i'fUmw 

onail lankltf"~:D '1'.n.1t1elrm 

Correlalie melhoden Forecasl op basis van bepaalde male van correlalie 

Lineaire regressiemodeHen 
Forecast op basis van een aangenomen smatting van een relatie tussen 
eon on.fhankellJ ke en eon afhankelijke vaMabele 

Muilipele regressiemodellen 
Forecast op basis van een schalling van een retatie lussen.en 
a!hankehjke en !Wee of meerdere onalhankelijke variabelen 

Leading indicators inschatten van toekomstige omslagen in de econom:e 

Economelrische modellen Forecast op basis van een schalling van een retalie lussen !Wee of 
(Simullaneous Equalion Models) meerdere ona!hankehjke en alhankelijka variabete 

Inpul-Oulpul modetlen Forecast op basis van het inzicht in reraties tussen twee regia's 

Naive modellen 
Time-serio forecast op basis van axlrapolatie van de laalsl voorkomende 
waarde 

Mean forecast modeUen 
Time-serie forecast op basis van extrapolatie van de faatst voorkomende 
waarde 

Time Serio Decomposition Forecasl op basis van een IreOOoomponenl, seizoen-componen~ cydi-
(Meervoudg time-serie model) component en een onregelmaliglleid-componenl 

Moving averages model 
Forecast op basis van gemiddelde van meest recenie historische time-
serie waarden 

Gewogen movrng averages model Forecaslop basis van gemiddelde van meest recenle histofische hme-
(ARIMA model. Box JenlOOs serie waarden, waarbij het belang van de verschilende woamen kan 
approaell) vershillen 

Trend projectie Schallen van het lange lerrnijn gedrag van een time-serie 

Exponential smoothing 
Forecast op basis van gewogen gemiddetde van llistofische lime-serio 
waarden 

TabeI2.1: Forecashngmelhoden en hun karaklerisl ickcn IAben, 20011 
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v.a. 24 mnd veel gemidldeld 

v.a. 24 mnd veel complex 

v.a. 24 moo veel complex 

6-24mdn reer veel complex 

v.a. 24 moo zaer veel zeercomplex 

v.a.24 mnd zeerveel zeer complex 

n.vl zeer wetnl9 zaer eenvoudig 

n.v.t. zeer wemig zeer eenvoudig 

1016 mOO veal complex 

tot 24 mnd weinig eenvoudig 

lot 6 mOO gemldldeld complex 

tot 24 mnd weinig gemlddeld 

lot 24 mnd gemidldeld complex 



In tabel 2.1 zijn de verschillende kwantitatieve technieken met hun karakteristieken op een rijtje gezet. 
Het doel van het onderzoek is het van de belangrijkste marktindicatoren van de 
kantorenmarkt op deellocatieniveau. Het model moet in staat de onderlinge verschillen in 
van deellocaties te verklaren. Derhalve moet er worden naar variabelen die deze verschillen 
verklaren. Op basis van deze moet er worden voor een samenhang of causaal 
model. Daarnaast is het streven om de verschillende marktindicatoren voor een periode van vijf 
vooruit te voorspellen. Ook hier vaH de keuze op de of causale modellen. Time-serie 
modellen zijn beter geschikt voor het doen van op de korte termijn. 

Het onderzoek vraagt om een techniek die de variabelen, de marktindicatoren, weet te 
voorspellen uit de een of meerdere varia belen. De multipeJe rperrP"""PTY'I 

hiertoe in staat. Daarnaast econometrische modellen Zij maken 
techniek. Er wordt een op basis van een aangenomen schatting van een relatie 
tussen een of meerdere afhankelijke variabelen en een of meer onafhankeJijke variabelen. 
econometrische modellen kan de variabele in de ene vergelijking als 
variabele optreden in een De nauwkeurigheid en lange 
waartoe de modellen in staat vereist echter veel van de data. 

2.3 Bestaande modellen van de kantorenmarkt 
De bestaande literatuur betreffende het modelleren van kantorenmarkten kan ruwweg 
worden in vier r"t'Po,C),.;,piin 

• Ontwikkeling van 100pme'np markt framewerken (vraag en aanbod). 

• Theoretische zoekmodellen en evenwicht in vastgoedmarkten. 
.. Studies naar de van de huurprijs van de kantorenmarkt. 
.. Complete econometrische modellen van de kantorenmarkt 

op de eerste twee categorieen. Deze concentreert zich op de 
overige twee. 
eveneens gebruik 
deze categorieen ter 
zogenaamde 
equation modellen. 

de van huurprijsmodellen en econometrische modellen wordt 
van vraag en aanbod framewerken en evenwichtsmodellen waardoor ook 

komen. De studies naar de huurprijsontwikkeling maken van 
terwijl econometrische modellen maken van multi-

De modellen bestaan uit een vergelijking met een de 
huurprijs) en variabelen. Deze modellen voor in de 

over het algemeen de relatie tussen de economische activiteit en de 
huurprijs van kantoren te met behulp van een vraag en aanbod framewerk. De multi-equation 
modellen bestaan uit meerdere variabelen en meerdere variabelen. Hierbij 
kan de variabele in de ene vergelijking, als variabele in de andere 
vergelijking meedoen. Deze methode is vooral in de Amerikaanse literatuur en bestaat meestal 
uit voor de het aanbod in de vorm van nieuwbouw en de vraag in de vorm 

In totaal zijn 4 modellen en 19 single-equation modellen 
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2.3.1 Econometrische modellen (multi-equation modellen) 
Publicaties van econometrische modellen die de volledige kantorenmarkt modelleren zijn schaars. Er 
zijn vier vooraanstaande modellen geanalyseerd die het meest succesvol zijn gebleken in het beschrijven 
van de verschillende kantorenmarkten. De overige Iiteratuur betreffende econometrische modellen 
gebruikt in vee I gevallen een aangepaste versie van een van deze modellen. Deze aanpassingen worden 
gemaakt om het model beter af te stellen op de specifieke kantorenmarkt waar het onderzoek 
be trekking op heeft. De volgende modellen zijn geanalyseerd: 

• Pollakowski, Wachter & Lynford model (1992) 

• Wheaton, Torto & Evans model (1997) 

• Hendershott, Lizieri & Matysiak model (1999) 

• MacFarlane, Parker & Murray model (2001) (RlCS model) 

De modellen maken gebruik van multiple regressie voor het modelleren van de kantorenmarkt. Voor 
een uitleg van de beg rip pen en statistieken die worden gebruikt bij de analyse van deze modellen wordt 
verwezen bijlage V. Hier wordt de werking van multiple regressie uitvoerig beschreven. Bij de analyse 
van de modellen is op de volgenden zaken gelet: 

• Theoretische onderbouwing; 

• Verklarende variabelen in de vergelijkingen; 

• Significantie en richting van verklarende variabelen; 

• Verklaringskracht van de vergelijkingen binnen het model; 

• De aanwezigheid van autocorrelatie binnen de vergelijkingen. 

Pollakowski, Wachter & Lynfurd model, 1992 

Dit specifieke onderzoek probeert de verschillen tussen grote en kleine markten aan te tonen. Hiervoor 
zijn groepen samengesteld naar grootte die in de vergelijkingen van het model zijn opgenomen. In het 
kader van dit onderzoek zijn deze groepen buiten beschouwing gelaten. In totaal zijn van 21 metropolen 
voor de periode van 1981 tot 1990 de data verzameld . Het onderzoek toont aan dat er duidelijke 
verschillen bestaan tussen de onderzochte metropolen. Het gebruik van eenzelfde standaard model 
voor aile metropolen wordt dan ook afgeraden. Het model bestaat uit vergelijkingen voor de netto 
absorptie, de huurprijs en de nieuwbouw. De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden 
hieronder besproken. Het volledige model met een bespreking van de gebruikte vergelijkingen is te 
vinden in bijlage 1. 

Netto absorptie 
De vraag naar kantoorruimten wordt in het model uitgedrukt in de netto absorptie. De netto absorptie 
geeft de verandering in de bezette voorraad aan en wordt in het model verklaard door de 
werkgelegenheid in de kantorensector, de groei van deze werkgelegenheid uit het voorgaande jaar en 
de huurprijs (gecorrigeerd voor inflatie). Het model verondersteld dat in iedere periode slechts een deel 
van de gewenste bezette voorraad daadwerkelijk wordt opgenomen door de markt. Hiervoor is in de 
vergelijking een aanpassingsterm opgenomen (zie bijlage I). De resultaten van het onderzoek geven 
echter geen krachtig bewijs dat de invoering van deze aanpassingsterm juist is . Een model zonder deze 
term presteert dus nagenoeg even goed . De werkgelegenheid in de kantorensector en de groei van de 
werkgelegenheid (een jaar vertraagd) hebben een positieve invloed op de netto absorptie en zijn beiden 
significant (respectievelijk p S 0.01 en p S 0.05). De huurprijs blijkt niet significant in het model en 
verminderd de significantie van de overige variabelen. De vergelijking kent een R2 van 0.69. 

Huurprijs 
Het model veronderstelt dat de huurprijs zich telkens aanpast naar een theoretisch marktevenwicht. De 
groei van de huurprijs wordt veroorzaakt door het gat tussen het werkelijke leegstandspercentage en 
het leegstandspercentage dat in een evenwichtsmarkt naar boven komt. Econometrische modellen 
maken in hun vergelijkingen veelvuldig gebruik van dit marktevenwicht. In bijlage II wordt dan ook 
een uitgebreide beschrijving gegeven van de aanpassing van de huurprijs naar een theoretisch 
evenwicht. De vergelijking impliceert dat een werkelijk leegstandspercentage boven het langjarige 
gemiddelde leegstandspercentage een stijging van de huurprijs tot gevolg heeft. De leegstandsvariabele 
neemt in het model echter een negatieve waarde aan en is significant (p S 0.01). Volgens McDonald 
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(2002) is dit niet verwonderlijk. McDonald acht het waarschijnlijker dat de huurprijs stijgt wanneer er 
sprake is van een laag leegstandspercentage. Dit zorgt voor een stijging van de nieuwbouw wat op den 
duur een daling van de huurprijs tot gevolg heeft alvorens het leegstandspercentage weer in evenwicht 
is . De verklaringskracht van de vergelijking is laag (R2 = 0.277). 

Nieuwbouw 

De nieuwbouw wordt in het model verklaard door de huurprijs, de groei van de werkgelegenheid in de 
kantorensector en een variabele die de bouwkosten en de gebruikerkosten combineert (drie jaar 
vertraagd). De huurprijs en de groei van de werkgelegenheid, die de opbrengsten van het vastgoed 
refiecteren, zijn significant in het model en nemen positieve waarden aan (p 5 0.01). De gecombineerde 
variabele die de kosten van het vastgoed voorstellen (bouwkosten en gebruikerskosten) neemt in het 
model een negatieve waarde aan is significant (p 50.01) . De vergelijking heeft een verklaringskracht van 
R2 = 0.62. 

Wheaton, Torlo & Evan model,1997 

Het onderzoek van Wheaton et al. (1997) beschrijft en voorspelt de kantorenmarkt van Londen. 
Hiervoor wordt een tijdreeks gebruikt van 1970 tot 1995. Het model omvat drie vergelijkingen voor de 
netto absorptie, de verandering van de huurprijs en het aantal m2 nieuwbouw. Deze drie vergelijkingen 
worden met behulp van regressieanalyses geschat. Daamaast wordt middels eenvoudige berekeningen 
de voorraad, de bezette voorraad, de leegstand (aanbod) en het leegstandspercentage bepaald. Een 
volledig overzicht van de vergelijkingen is te vinden in bijlage 1. 

Netto absorptie 

De netto absorptie wordt evenals in het model van Pollakowski et al. (1992) vertaald in een percentage 
van de gewenste bezette voorraad dat iedere periode door de markt wordt opgenomen. De groei van de 
bezette voorraad wordt vertaald door de werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren en een 
gecombineerde variabele die het gewenste aantal m2 per kantoormedewerker reflecteert. De vraag naar 
kantoorruimte wordt hier gedefinieerd als het product van het aantal kantoormedewerkers en het 
aantal m2 per kantoormedewerker die bedrijven op lange termijn graag willen bezetten. Dit gewenste 
aantal m2 per kantoormedewerker moet afhangen van de recente huurprijs. De gecombineerde variabele 
bestaat zodoende uit de werkgelegenheid in de kantorensector en de huurprijs in de voorgaande 
periode. De werkgelegenheid in de kantorensector heeft een positief effect op de netto absorptie. De 
huurprijs heeft een negatief effect. Beiden variabelen zijn significant en de vergelijking kent een R2 van 
0.41. De vergelijking weet het verloop van de netto absorptie niet geheel te vangen. 

Huurprijs 

Voor een gegeven leegstandsniveau en een gegeven aantal zoekende huurders, komt een stabiel 
markthuumiveau naar boven. Het model verondersteld dat gemiddeld gezien het aantal huurders dat 
op zoek is naar kantoorruimten gelijk moet zijn aan het aantal huurders dat zich verplaatst, of wei de 
bruto absorptie. Bruto absorptie cijfers zijn binnen dit onderzoek niet bekend . Echter, netto absorptie 
cijfers geven ook de mobiliteit van huurders weer en wordt derhalve toegepast in de vergelijking. De 
aanpassing van de huurprijs wordt verklaard door het leegstandspercentage en de netto absorptie (als 
percentage van de bezette voorraad) uit de voorgaande periode. De twee variabelen moeten de 
huurprijs voorstellen die in een evenwichtsmarkt naar boven komt. 

Huurprijzen dalen (of stijgen) niet continu in reactie op een teveel (of gebrek) aan aanbod (Wheaton and 
Torto, 1993). Huurprijzen passen zich met een bepaalde snelheid aan. De werkelijke huurprijs wordt 
door de vergelijking dan ook deels bepaald uit de huurprijs uit voorgaande periode en deels uit de 
huurprijs in een evenwichtsituatie. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar bijlage 1. 
Het leegstandspercentage en de netto absorptie halen beiden niet hun gewenste significantie in de 
vergelijking. Daamaast neemt de leegstandsvariabele niet de gewenste richting aan . De vergelijking 
past goed met een R2 van 0.89, er is echter wei sprake van autocorrelatie . 

Nieuwbouw 

Het model veronderstelt dat het aantal m2 nieuwbouw af hangt van de waarde van kantoorgebouwen 
en de vervangingskosten. De waarde van een kantoorgebouw is op zijn beurt weer gebaseerd op netto 
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huuropbrengsten (rekening houdend met leegstand) en een kapitalisatiefactor. De vergelijking voor het 
aantal m 2 nieuwbouw bevat derhalve de variabelen huurprijs, leegstand, rentevoet (of een meer 
gecompliceerde kapitalisatiefactor) en een maat voor de vervangingskosten. Voor de rentevoet wordt 
gewerkt met het rendement op een 10-jarige staatsobligatie. Voor de vervangingskosten is uiteindelijk 
gekozen om te werken met de bouwkosten. De verklaringskracht van de vergelijking is hoog, namelijk 
een R2 van 0.88. Aileen de bouwkosten haalt in de vergelijking niet de gewenste significantie en neemt 
tevens niet de verwachte richting aan. De test voor autocorrelatie geeft geen doorslaggevend antwoord. 
Dat wi! zeggen dat er geen autocorrelatie wordt aangetoond. De aanwezigheid kan echter niet met 
zekerheid worden uitgesloten. 

Hender hotl, Lizieri & Matysiak model, 1999 

Het onderzoek gebruikt een dynamisch aanpassingsmodel gebaseerd op een marktevenwicht. De 
werking tussen vraag en aanbod worden gebruikt om nieuwbouw, netto absorptie, huurprijs en 
leegstand te koppelen aan de werkgelegenheid en de rentevoet. Het model integreert hiermee de 
werking van de gebruikersmarkt, de nieuwbouwmarkt en de beleggingsmarkt en bestaat uit zeven 
vergelijkingen. Voor het schatten van de vergelijkingen zijn de data van de kantorenmarkt in Londen 
over de periode 1977-1996 gebruikt. De vergelijking voor het aanpassingsgedrag van de huurprijs, de 
vergelijking voor de nieuwbouw en de vergelijking voor de netto absorptie worden met behulp van 
linea ire regressie geschat. De totale voorraad, de bezette voorraad en de leegstand kunnen doormiddel 
van drie eenvoudige vergelijkingen naderhand worden bepaald. 

Netto absorptie 

In het model wordt de netto absorptie, of de groei van de bezette voorraad, positief be·invloed door de 
huidige groei van de werkgelegenheid in de kantorensector en negatief be·invloed door de huidige 
werkelijke huurprijs. Het model haalt een R2 van 0.69 en beiden variabelen nemen de verwachte richting 

aan en zijn significant. 

Huurprijs 

Wanneer er sprake is van marktevenwicht, moeten de werkelijke huurprijzen in vergelijking staan met 
de prijs van het vastgoed (de huurprijs in evenwichtssituatie) De huurprijs in evenwichtssituatie is het 
product van de vervangingskosten met de som van de rente, het afschrijvingspercentage op het 
vastgoed en de gebruikerskosten van het vastgoed (Hendershott, 1996b). Het model relateert de groei 
van de werkelijke huurprijs aan zowel het verschil tussen het leegstandspercentage in een 
evenwichtssituatie en het werkelijke leegstandspercentage, evenals het verschil tussen de huurprijs in 
evenwichtssituatie en de werkelijke huurprijs (Hendershott, 1995). Het model veronderstelt de huurprijs 
in 1983 als evenwichtshuurprijs. Het model maakt niet goed duidelijk waarom de huurprijs zich moet 
aanpassen aan de evenwichtshuurprijs (McDonald, 2002). De leegstands- en huurprijsvariabelen nemen 
beiden de verwachte richting aan en zijn significant (p ~ 0.05). De vergelijking kent een R2 van 0.69. 

Nieuwbouw 

In een opgaande markt (waar het werkelijke leegstandspercentage lager Iigt dan het 
leegstandspercentage in evenwicht en de werkelijke huurprijs hoger Iigt dan de evenwichtshuurprijs) 
stijgt de waarde van het vastgoed boven die van de vervangingskosten. Wanneer dit verschil voldoende 
groot is vindt er nieuwbouw plaats. De optie om te wachten met bouwen wordt overtroffen. 
Omgedraaid zijn in een verzadigde markt nieuwbouwplannen gering. Dit beschrijft de relatie tussen de 
leegstand, de huurprijs en de nieuwbouw. De vergelijking relateert de nieuwbouw aan het verschil 
tussen het werkelijke leegstandspercentage en het percentage in evenwicht en het verschil tussen de 
werkelijke huurprijs en de huurprijs in evenwicht. Dit gebeurt echter met een vertraging als gevolg van 
de tijd die verstrijkt tussen initiatie en daadwerkelijke oplevering van de nieuwbouw. In de vergelijking 
wordt een vertraging van anderhalf jaar aangehouden. Het verschil in leegstandspercentages blijkt niet 
significant te zijn en wordt derhalve buiten de vergelijking gelaten. Het huurprijsverschil is weI 
significant (p ~ 0.05) en neemt de verwachte richting aan. De vergelijking haalt een R2 van 0.82. 
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Macfarlane, Parker & Murray, 2001 (RIC model) 

Het RICS model is vervaardigd voor de kantorenmarkt in Londen door de RICS Research Foundation in 
2000 en is een van de vooraanstaande en meest geavanceerde modellen van deze tijd . Het model 
borduurt voort op de al eerder besproken modellen van Wheaton et al. (1997) en Hendershott et a\. 
(1999). Het RICS model is niet openbaar beschikbaar. Het onderzoek van MacFarlane et al (2001) heeft 
toestemming gekregen om het RICS model te gebruiken voor het modelleren van de kantorenmarkt van 
Sydney. Met gebruik van 10 vergelijkingen wordt met behulp van data voor de periode 1979 tot en met 
2000 de kantorenmarkt gemodelleerd. De publicatie van MacFariene et a\. (2001) beschrijft de werking 
van het RICS model, maar de volledige reeks aan vergelijkingen is helaas niet beschikbaar. In bijlage I 
wordt de werking van het model toegelicht en zijn tevens de beschikbare vergelijkingen opgenomen 
voor zover relevant voor dit onderzoek. Hier wordt volstaan met de belangrijkste conclusies uit het 
onderzoek. 

Huurprijs 

In tegenstelling tot voorgaande modellen wordt de huurprijs in dit model beschreven door variabelen 
die de vraag naar en het aanbod van kantoren verwoorden, zonder gebruik te maken van een 
aanpassingsterm. Huurprijzen worden gedreven door de hoeveelheid werkgelegenheid en de 
hoeveelheid beschikbare voorraad (leegstand) uit de voorgaande periode. Het model gebruikt tevens de 
verandering in werkgelegenheid van kantoorhoudende en niet kantoorhoudende sectoren. De 
vergelijking laat vooral een sterke relatie zien tussen het leegstandspercentage en de huurprijs. De 
vergelijking haalt een R2 van 0.91 en een R2 adjusted van 0.90. Het RICS model gaat na het bepalen van 
de reele huurprijzen nog een stap verder door te corrigeren voor huurvrije period en en duur van het 
huurcontract. 

Nieuwbouw 

De nieuwbouw vergelijking wijkt af van het originele RICS model door het gebrek aan gegevens over 
het aantal m2 aan nieuwbouwplannen. De nieuwbouw wordt derhalve bepaald aan de hand van de 
hoeveelheid onttrekkingen aan de voorraad in de afgelopen drie jaren, het leegstandspercentage (drie 
jaaJ verrraagd) en de huurprijs (drie jaar vertraagd). Daamaast wordt ook de verandering van het 
leegstandspercentage en de verandering van de huurprijs (heiden drie jaar vertraagd) meegenomen. De 
vergelijking gaat uit van een gemiddelde bouwtijd van drie jaar Er wordt aangenomen dat de 
onttrekkingen aan de voorraad een voorbode zijn voor de start van nieuwe bouwplannen. Hierbij 
worden zoals gezegd de onttrekkingen van de afgelopen drie jaar meegenomen. Op deze manier wordt 
zowel voorzien in nieuwbouw in de vorm van grondige renovatie (een a twee jaar), als sloop gevolgd 
door nieuwbouw (twee a drie jaar). De variabelen zijn allen significant en nemen de verwachte richting 
aan, met uitzondering van de verandering in de huurprijs. Deze haalt niet de beoogde significantie (p $ 

0.05) . Het leegstandspercentage en de huurprijs zijn het meest significant en bepalend. De vergelijking 
haalt een R2 van 0.86. 

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de variabelen die in de hierboven besproken econometrische modellen 
worden gebruikt om de verschillende marktindicatoren te verklaren. 

Pollakowsk, W?thle, & Wr.ealOn Torte do E'la". Hende"hall LtlJI!Il & MJ(F.Hlanc P.rter & 
Lynlon11992 1997 Malysldk 1999 Murray 2()Ol 

Netto absorptie • huurprijs • huurprijs • huurprijs 

• werkgelegenheid • wer1lgelegenheid • werkgelegenheidsgroei 

• werkgetegenheidsgroei • bezette voorraad • bezette voorraad 

• bezette voorraad 

Huurprijs • leegslandspercenlage • leegslandspercenlage • leegslandspercenlage ·Ieegsland 

• leegslandspercenlage in • huurprijs • leegslandspercenlage in • werkgelegenheid 

evenwicht • ne"o absorplie evenwichl 

• bezette voorraad • huurprijs 

• huurprijs in evenwichl 

Nieuwbouw • huurprijs • huurprijs • huurprijs • huurprijs 

• werkgelegenheidsgroei 'Ieegstand • huurprijs in evenwichl • leegslandspercenlage 

• bouwkosten • bouwkoslen • leegstandspercenlage • ontrekkingen aan de 

• (entevoet • (entevoet • leegstandspercentage in voorraad 

evenwichl 

Tab~1 2.2: Ovenicht gebruikt l! variabelcn in modelJen 
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2.3.2 HuurprijsmodeUen (single-equation modellen) 
Naast de ruerboven beschreven modellen die de volledige werking van de kantorenmarkt beschrijven is 
er in de bestaande literatuur veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de huurprijs op 
kantoorlocaties. In totaal zijn 19 huurprijsmodellen geanalyseerd. Bijlage III geeft een overzicht van 
deze modellen met een beschrijving van de vergelijking, de gebruikte data en de belangrijkste resultaten 
van het onderzoek. 

Zoals al eerder naar voren is gekomen zijn er grofweg twee varianten aanwezig in de bestaande 
Iiteratuur betreffende huurprijsmodellen. Allereerst bestaan er modellen die aannemen dat de huurprijs 
constant terugkeert naar een evenwichtshuurprijs (zie hiervoor ook bijlage II). Daamaast bestaan er 
meer eenvoudige modellen die aannemen dat de huurprijs wordt bepaald door een serie variabelen die 
de vraag naar, en het aanbod van kantoren in kaart brengt. 

De basis van de aanpassingsmodellen ligt in de aanname van het bestaan van een natuurlijk 
leegstandspercentage. Afwijkingen van dit natuurlijke leegstandspercentage worden gebruikt als maat 
voor de verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt op de korte termijn en be palen 
derhalve de huurprijs. De snelheid waarmee de huurprijs zich aanpast wordt meestal in verband 
gebracht met het verschil tussen het werkelijke leegstandspercentage en het natuurlijke 
leegstandspercentage (Rosen, 1984; Shilling et al. 1987; Wheaton & Torto, 1988; Tse & Fisher, 2003). Er 
bestaan ook modellen die het aanpassingsgedrag laten afhangen van het verschil in de werkelijke 
huurprijs en de huurprijs in een evenwichtsmarkt (Gardiner & Henneberry, 1991; Wheaton et al. 1997). 
Daamaast maken Hendershott et al. (1996) en Hendershott (1997) gebruik van zowel het verschil in 
leegstand als het verschil in huurprijzen in hun vergelijkingen. 

De meeste modellen maken echter gebruik van een meer eenvoudige vraag-aanbod vergelijking 
(Hekman, 1985; Gardiner & Henneberry, 1989; Dobson & Goddard, 1992; Guissani & Tsolacos, 1993, 
Giussani et ai., 1993; D' Arcy et al. 1999; Brown et al. 2000; Chaplin 2000; Fuerst, 2006; McGough & 

Hicks, 2007; Stevenson, 2007). 

Na analyse van de huurprijsmodellen valt een aantal dingen op: 

• Het leegstandspercentage wordt in vee I mod ell en met succes gebruikt om huurprijsveranderingen 
te verklaren; 

• De vraag naar kantoren wordt vaak vertaald in werkgelegenheidscijfers en haalt veelvuldig de 
gewenste significantie. Vee I modellen gebruiken werkgelegenheidscijfers toegespitst op de 
kantoorhoudende sectoren. Enkele modellen gebruiken met succes het werkloosheidspercentage; 

• Daamaast wordt het Bruto Sinnenlands Product (SSP) of de BBP output van de kantoorhoudende 
sectoren gebruikt om de vraag te verwoorden; 

• Het aanbod van kantoren wordt vooral vertaald door het aantal m2 meters nieuwbouw. Daamaast 
wordt een enkele keer de totale voorraad aan m2 kantoorruimte gebruikt; 

• De vraag-aanbod vergelijkingen bereiken op een meer constant niveau een hoge verklaringskracht 
ten opzichte van huurprijsmodellen die gebruik maken van evenwichtshuurprijzen en -
leegstandspercentages; 

• Een aantal modellen werkt met de eerste verschillen van de variabelen (huidig niveau minus het 
niveau uit de voorgaande periode) en/of maakt gebruikt van het natuurlijke logaritme van de 
variabelen. Hier wordt voor gekozen om aan de voorwaarden te voldoen van de gekozen 
voorspellingsteclmiek. In paragraaf 3.4 wordt dieper op de methodologie in gegaan; 

• De verklarende variabelen worden veelvuldig met enige vertraging in de vergelijking opgenomen. 
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Een verandering in bijvoorbeeld leegstand hoeft zich niet direct te uiten in een aanpassing van de 
huurprijs. Hier kan enige tijd overheen gaan. Daarnaast kunnen factoren als de lengte van 
huurcontracten en de bouwtijd meespelen. 



2.4 Modelleren en voorspellen op deellocatieniveau 
"",>n()pcy alle bestaande onderzoeken naar het modelleren en van kantorenmarkten richten 

zich op nationale of stedelijke kantorenmarkten. Uit het onderzoek van Pollakowski et al komt 
naar voren dat het gebruik van een standaard model voor verschillende steden niet wordt 

Daamaast is het model van Wheaton et al. (1997), van voor de kantorenmarkt van 
door DiPasquale en Wheaton (1996) in een op de kantorenmarkt 

van San Francisco. Het nagenoeg zelfde model voor de kantorenmarkt van 
Londen. De literatuur suggereert dat de vervaardiging van een standaard model voor het verklaren van 
verschillende stedelijke of nationale kantorenmarkten niet haalbaar is. McDonald (2002) pleit in zijn 

dan ook voor meer onderzoek naar kantoren onderverdeeld naar locaties 
binnen een metropool. Stevenson (2007) is hier in onderzoek op in gegaan. De publica tie 
toont aan dat de kantorenmarkt van Londen kan worden in verschillende deellocaties die 
elk hun karakteristieken hebben. 

Wanneer kantorenmarkten worden bekeken op het niveau van deellocaties gaan bepaalde 
omgevingsvariabelen een rol spelen. In de hlerboven onderzoeken wordt telkens gebruik 
gemcla.l<~t van marktvariabelen als opname en voorraad en van economische en financieJe 
variabelen als werkgelegenheid en Bruto Binnenlands Product om kantorenmarkten te modelleren. 
Onderzoek toont echter aan dat een rol spelen in de 
huurprijsvorming op de kantorenmarkt. een overzicht van een reeks onderzoeken naar 
de invloed van deze De onderzoeken uit op het verklaren van 
de verschillen in huurprijzen. De inventarisatie bestaat uit een van de data. Hieruit 
worden vervolgens conclusies over de invloed van de verschillende omgevingsvariabelen op 
de huurprijs. Een aantal in meerdere onderzoeken significant de 
huurprijs te verklaren en komen derhalve vaak in de Iiteratuur Het gaat hier vooral om de 
bereikbaarheid en de aantrekkingskracht van een de van voorzieningen en de 
kwaliteit van de omgeving. 

Binnen dit onderzoek is het niet am te houden met deze Voor 
het kwantitatief van kantorenmarkten wordt een hlstorische datareeks van de 
verklarende variabelen vereist. Er echter geen datareeksen bekend die deze omgevingsvariabelen 
periodiek in kaart brengen. Daamaast is een aantal van deze variabelen moeilijk te kwantificeren. Er 
wordt derhalve een voorspellingsmodel enkel gebruik wordt gemaakt van 
marktvariabelen, economische variabelen en financiele variabelen. In het kader van dit onderzoek is het 
interessant om te zien of verschillende deellocaties binnen een stad a1 dan niet door een standaard 
model kunnen worden beschreven, of dat moet worden voor een individuele benadering van 
(typen) deellocaties. 
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Samenva lting en conclusie 

• Vastgoedmarkten worden be'invloed door factoren uit de financiele en economische markt. 

• Binnen vastgoedmarkten is sprake van een conjuncturele mismatch tussen vraag en aanbod: de 
varkenscyclus. De kantorenmarkt kent traditioneel de grootste mismatch. 

• De vastgoedmarkt is het resultaat van interacties tussen de gebruikers-, de beleggings- en de 
nieuwbouwmarkt waarbij laatstgenoemde onderdeel is van de gebruikers- en beleggingsmarkt. 

• Met behulp van regressieanalyses kan de werking van de kantorenmarkt in kaart worden 
gebracht en kunnen er voorspellingen worden gedaan met een tijdshorizon van minimaal2 jaar. 
Deze voorspellingsmethode is het meest geschikt in het kader van dit onderzoek. 

• De bestaande literatuur kent twee benaderingen voor het analyseren en voorspellen van 
kantorenmarkten. Enerzijds met behulp van multi-equation modellen en anderzijds met behulp 
van single-equation modellen. In totaal zijn 4 multi-equation modellen en 19 single-equation 
modellen geanalyseerd. 

• Multi-equation modellen, ook wei econometrische modellen genoemd, die de volledige werking 
van de kantorenmarkt in kaart brengen, hebben een aantal overeenkomstige karakteristieken: 

Meestal drie vergelijkingen voor: netto absorptie, huurprijs, nieuwbouw. 

Netto absorptie significant verklaard door werkgelegenheidscijfers en huurprijs. 

Huurprijs significant verklaard door leegstandspercentage en werkgelegenheidscijfers. 

Aanpassingen in de huurprijs worden meestal gemodelleerd als het verschil tussen het 
werkelijke leegstandspercentage en het langjarig gemiddelde leegstandspercentage. 

Nieuwbouw significant verklaard door de vertraagde huurprijs en het vertraagde 
leegstandspercentage, werkgelegenheidscijfers, bouwkosten en rentevoet. 

Wanneer absorptie, huurprijs en nieuwbouw bekend zijn kan eenvoudig de voorraad, 
bezette voorraad, leegstand en het leegstandspercentage worden bepaald. 

• Single-equation modellen worden gebruikt om de huurprijsvorming in kaart te brengen en te 
voorspellen. Deze hebben de volgende karakteristieken: 

De meer eenvoudige vraag-aanbod vergelijkingen bereiken op een meer constant niveau 
een hoge verklaringskracht ten opzichte van huurprijsmodellen die gebruik maken van 
evenwichtshuurprijzen en -Ieegstandspercentages. 

De volgende variabelen hebben in de bestaande modellen veelvuldig bewezen significant 
invloed uit te oefenen op de huurprijs: 

Vraagzijde: leegstandspercentage, werkgelegenheid, werkgelegenheid 
kantoorhoudende sectoren, BBP, BBP output kantoorhoudende sectoren. 

Aanbodzijde: nieuwbouw, totale voorraad. 

• Wanneer de kantorenmarkt op deellocatieniveau wordt beschouwd spelen behalve financiele, 
economische en marktfactoren ook omgevingsfactoren een ro\. Factoren als bereikbaarheid, 
aantrekkingskracht en voorzieningenniveau hebben in bestaande onderzoeken bewezen 
significant invloed uit te oefenen op huurprijzen. Voor het kwantitatief voorspellen van 
kantorenmarkten kan van deze omgevingsvariabelen echter geen gebruik worden gemaakt 
vanwege het gebrek aan data. 

• De literatuur suggereert dat de vervaardiging van een standaard model voor het verklaren van 
verschillende stedelijke kantorenmarkten niet haalbaar is. In het kader van dit onderzoek is het 
interessant te zien of verschillende deellocaties binnen een stad al dan met door een standaard 
model kunnen worden beschreven, of dat moet worden gekozen voor een individuele benadering. 
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Theoretisch model en onderzoeksopzet 

Nu voldoende inzicht en kennis is verkregen in het modelleren en voorspellen van kantorenmarkten 
wordt in dit hoofdstuk een theoretisch model voor de kantorenmarkt op deellocatieniveau opgezet. Het 
eerste deel van dit hoofdstuk behandelt de nodige aandachtspunten bij het vervaardigen van modellen 
voor vastgoedmarkten. De geselecteerde variabelen uit de vergelijkingen worden nader besproken en 
het theoretische model wordt toegelicht. Het tweede deel van dit hoofdstuk richt zich op de bespreking 
van de onderzoeksmethodologie die wordt toegepast. Afsluitend zijn wederom de belangrijkste 
bevindingen van dit hoofdstuk in kaart gebracht. 

3.1 Aandachtspunten voor het vervaardigen van het model 
Bij het vervaardigen van theoretische modellen van kantorenmarkten moet een aantal theoretische en 
praktische beslissingen worden gemaakt. Vol gens McDonald (2002) moeten de volgende vragen 
beantwoord worden: 

• Wat is de geografische schaal van het model? Maakt het model geografisch onderscheid? 

• Welke categorieen binnen de kantorenvoorraad worden meegenomen? Maakt het model 
onderscheid naar klasse? 

• Hoe worden huurprijzen gemeten? 

• Welke variabelen worden in het model opgenomen en welke data worden gebruikt? 

Hier kan nog aan worden toegevoegd: 

• Welke methode wordt gebruikt voor het voorspellen van kantorenmarkten? 

De geografische schaal van het model is de kantorenmarkt op deellocatieniveau. Het is de vraag of de 
verschillende deellocaties binnen een stad met behulp van eenzelfde model in kaart kunnen worden 
gebracht, of dat er voor een individuele aanpak moet worden gekozen. De voorkeur gaat uit naar een 
model dat de ontwikkelingen binnen aile deellocaties weet te vangen. De literatuur suggereert echter 
dat deellocaties binnen een stad zich verschillend ontwikkelen (zie paragraaf 2.4) . Het model maakt 
geen onderscheid in klassen wat betreft de kantorenvoorraad. De volledige voorraad op deellocaties 
wordt in de vergelijkingen beschouwd. Als maat voor huurprijzen is gekozen voor de tophuur. Deze 
keuze wordt in paragraaf 3.2.2 verder toegelicht. Hoewel tophuren van deellocaties worden 
gerealiseerd door kantoorgebouwen uit de hoogste klasse, moet deze gezien worden als weerspiegeling 
van de totale deellocatie. De variabelen die in de verschillende vergelijkingen zijn opgenomen worden 
besproken in paragraaf 3.2. Vervolgens geeft paragraaf 3.3 een overzicht van het volledige model, 
waama paragraaf 3.4 kort ingaat op de gebruikte data. Paragraaf 3.5 gaat dieper in op de methode die 
wordt gebruikt voor het voorspellen van de kantorenmarkten. 

3.2 Selectie van drivers van het model 
De opbouw van het model is dezelfde als de in hoofdstuk 2 besproken econometrische modellen. Het 
model bestaat uit vergelijkingen voor de netto absorptie, de tophuur en de nieuwbouw. Daamaast is er 
een extra vergelijking voor de opname ingevoegd. De overige marktindicatoren (voorraad, bezette 
voorraad, leegstand en leegstandspercentage) worden bepaald aan de hand van een serie eenvoudige 
berekeningen. De variabelen die geselecteerd zijn worden hieronder per vergelijking toegelicht. 
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3.2.1 Netto Absorptie 
De netto absorptie is het aantal m2 kantoorruimte waarmee de totale verhuurde kantooroppervlakte in 
een bepaalde markt per saldo groeit of afneemt. Het wordt ook weI de uitbreidingsvraag genoemd. 
Binnen de beoordeelde modellen zijn twee varianten bekend voor het modelleren van de netto 
absorptie. Enerzijds maken de modellen van Pollakowski et al. (2002) en Wheaton et at. (1997) gebruik 
van een theoretische gewenste bezette voorraad. De modellen veronderstellen dat per periode een deel 
van de gewenste bezette voorraad daadwerkelijk wordt bezet. Binnen de vergelijkingen wordt hiervoor 
een aanpassingsterm ingebracht. Anderzijds gebruikt het model van Hendershott et at. (1999) een 
vergelijking waarin huurprijs en werkgelegenheid direct de ontwikkeling van de netto absorptie 
verklaren. 

Voor de vergelijking in dit voorspellingsmodel wordt geen gebruik gemaakt van een aanpassingsterm 
of een gewenste bezette voorraad. Het model tracht de netto absorptie te verklaren aan de hand van 
variabelen die in de geanalyseerde modellen significant zijn gebleken. McDonald (2002) concludeert na 
analyse van het model van Pollakowski et al. (2002) dat er geen aantoonbare noodzaak is voor het 
gebruik van een vertraagde aanpassing in de netto absorptie vergelijking. Daamaast presteert het meer 
eenvoudige model van Hendershott et al. (1999), lettend op de verklaringskracht, minstens zo goed als 
de modellen van Pollakowski et al. (2002) en Wheaton et al. (1997) . Een derde argument voor het 
weglaten van de aanpassingsterm ligt in de beschikbaarheid van de data. De aanpassingsterm moet 
geschat worden op basis van de historische gegevens. In de vorming van dit model wordt gewerkt met 
een relatief korte dataset. Dit kan leiden tot een minder accurate schatting van de aanpassingsterm in de 
vergelijking, die op zijn beurt leidt tot minder betrouwbare voorspellingen. 

Bedrijven die op het punt staan om uit te breiden zullen het juiste moment afwachten voor de 
investering. In tijden van lage huurprijzen kan het financieel aantrekkelijk zijn om over te gaan tot de 
geplande uitbreiding. Wanneer huurprijzen hoog zijn gaat een bedrijf in eerste ins tan tie over op 
ink rim ping binnen de bestaande kantoorruimte. In tijden van hoge huren ligt het aantal m2 per 
medewerker dan ook lager dan in tijden van lage huren. Hoge huren betekent derhalve minder netto 
absorptie. In de modellen van Wheaton et al. (1997) en Hendershott et al. (1999) wordt een significante 
negatieve relatie verwacht en gevonden tussen de huurprijs en de netto absorptie. De huurprijs blijkt 
dus een goede maat voor het verklaren van netto absorptiecijfers en wordt in de vergelijking 
opgenomen. 

Een uitbreiding van de bezette voorraad is aileen mogelijk indien er aanbod beschikbaar is . Weinig 
aanbod betekent weinig mogelijkheden tot het aantrekken van nieuwe bedrijven. Echter, een groot 
aanbod kan (mits van goede kwaliteit) zorgen voor een stijging van de netto absorptie. Het a.a.nbod aan 
het begin van een periode wordt dan ook positief gerelateerd aan de netto absorptie. 

Bedrijven die willen uitbreiden zijn op zoek naar nieuwe kantoorruimten. Een uitbreiding van de 
bezette voorraad betekent in geval van nieuwbouw een uitbreiding van de totale voorraad. De reden 
dat hier niet de nieuwbouw als verklarende variabele wordt aangedrageT\ ligt in het feit dat 
onttrekkingen aan de voorraad tevens kunnen inhouden dat de bezette voorraad krimpt. De 
verandering in de voorraad is hiermee een betere graadmeter voor de netto absorptie dan de 
nieuwbouw. 

De werkgelegenheid wordt in aile modellen gezien als belangrijke factor van de netto absorptie. In de 
modellen van Pollakowski et at. (1992), Wheaton et al. (1997) en Hendershott et al. (1999) verklaart de 
werkgelegenheid significant de netto absorptie. Uitgaande van een bepaald aantal m2 per medewerker 
kan een groei in de werkgelegenheid een op een doorwerken in de groei van de bezette voorraad. Er zal 
echter eerst sprake zijn van inkrimping binnen het huidige kantooraanbod, alvorens wordt overgegaan 
tot uitbreiding. Zeker in geval van hoge huurprijzen zal een bedrijf in eerste instantie trachten om met 
hetzelfde aantal m2 te blijven opereren. Huidige groeicijfers en groeicijfers uit het recente verleden 
worden derhalve meegenomen in de vergelijking. Naast de totale werkgelegenheid op een deellocatie 
wordt ook de werkgelegenheid binnen de kantoorhoudcnde edoren meegenomen in het model. 
Onder de kantoorhoudende sectoren worden de financiele en zakelijke instellingen, de 
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overheidsgebouwen en de overige dienstverlening gerekend. Deze toegespitste werkgelegenheidscijfers 
worden binnen de bestudeerde modellen in aile vergelijkingen van de netto absorptie succesvol 
gebruikt. Er wordt verwacht dat werkgelegenheidscijfers positief relateren aan de netto absorptie cijfers. 

Een groeiende economie kan op verschillende manieren doorwerken in de netto absorptie cijfers. Het 
Bruto Binnenlands Product (BOP) is een goede weerspiegeling van de economische groei. Een 
economie in voorspoed gaat gepaard met een stijging van de vraag naar vastgoed. Daamaast werkt een 
groeiende economie het aantal nieuwbouwplannen in een stroomversnelling. Dit kan op den duur 
zorgen voor een uitbreiding van de bezette voorraad. Hoe snel een groei van de economie 
daadwerkelijk zorgt voor een uitbreiding van de bezette voorraad verschilt per markt. Factoren die 
hierbij een rol spelen zijn de grootte en dynamiek van de markt en de mate van volwassenheid van en 
concurrentie in de markt. Een grote, dynamische, volwassen markt met gezonde concurrentie is in staat 
sneller te anticiperen op veranderingen in de economie. Net als de werkgelegenheidscijfers worden 
huidige cijfers van het SSP en groeicijfers uit het recente verleden meegenomen. Tevens wordt in de 
vergelijking ruimte gemaakt voor de BBP output van de kanloorhoudende edoren. Wellicht is deze 
meer nauwkeurig in het verklaren van de netto absorptie. 

Geselecteerde drivers van de nello ab orplie en de verwachte richting: 

• Huurprijs aan het begin van de periode (-) 

• Aanbod aan het begin van periode (+) 

• Groei van de voorraad (+) 

• Groei van de werkgelegenheid (+) 

• Groei van de werkgelegenheid van de kantoorhoudende sectoren (+) 

• Groei van het SSP (+) 

• Groei van de SSP-output van de kantoorhoudende sectoren (+) 

De uit de literatuur geselecteerde variabelen kunnen als voigt in een conceptueel model worden 
uiteengezet (figuur 3.1): 

Tophuur., (-) 

Aanbod ., (+) 

tJ. Voorraad (+) 

tJ. WerkgeJegenheid '." (+) 

tJ. WerkgeJegenheid kantoorsector •• , (+) 

tJ. BBP output kantoorsector •.• , (+) 

Figuur 3.1: Concept ueel model neUo absorpt:ic 

Netto absorptie 

Het model geeft de samenhang weer tussen de onafhankelijke varia belen enerzijds (blokken aan de 
linkerzijde) en de afhankelijke variabele anderzijds (blok aan de rechterzijde; netto absorptie). Het gaat 
hierbij om een multivariaat / convergent model (rechtstreekse verbanden). Tussen haakjes is de richting 
van het verband aangegeven. Ais voorbeeld geldt derhalve dat er sprake is van een negatieve 
samenhang tussen de tophuur aan het begin van een periode en de netto absorptie. Anders gezegd, een 
daling van de tophuur werkt positief door op het netto absorptievolume. 

3.2.2 Huurprijs 
De bestaande literatuur om trent single- en multi-equation modellen voor de huurprijsvorming op de 
kantorenmarkt kent twee varianten. Enerzijds wordt er gebruik gemaakt van een theoretisch 
marktevenwicht. Hierbij wordt gewerkt met een natuurlijk leegstandspercentage en/of een huurprijs in 
evenwichtssituatie. Het verschil tussen werkelijke en natuurlijke waarden (evenwicht) bepaalt de mate 
van aanpassing van de huurprijs. Anderzijds werkt de bestaande literatuur met een meer eenvoudige 
vergelijking waarin vraag- en aanbodvariabelen de huurprijs vormen. 
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Dit onderzoek maakt gebruik van de laatste variant. Een vergelijking waarin de huurprijs wordt 
verklaard door variabelen die de vraag naar en het aanbod van kantoren verwoorden. Er is een aantal 
redenen voor het gebruik van deze variant. Allereerst worden de natuurlijke leegstandspercentages en 
evenwichtshuurprijzen geschat aan de hand van historische gegevens. Op stadsniveau worden deze 
gegevens a.l geruime tijd bijgehouden wat resulteert in een redelijk nauwkeurige schatting van deze 
evenwichten. Op deellocatienjveau zijn minder data beschikbaar waardoor de schatting van een 
natuurlijk leegstandspercentage en/of huurprijs in evenwicht minder betrouwbaar wordt. Een 
vergelijking waarin vraag- en aanbodvariabelen de vorming van de huurprijs verklaren is echter wei in 
staat goed te presteren in geval van een geringe dataset. 

Chin (2003) concJudeert in zijn onderzoek het volgende: 'Office rental values can be modelled by using 
the theoretical demand-supply framework, which has been successfully employed by using a wide 
range of variables to proxy demand and supply influences, even if the availability and reliability of the 
data can be questioned.' Daarnaast benadrukt Baum (2000) in zijn studie het succes van een simpele 
vergelijking van vraag en aanbod. De vergelijkingen zijn in staat een erg hoge verk.laringskracht te 
bereiken (R2 tot wei 0.97). De conclusie van Baum sluit aan bij de bevindingen van dit onderzoek. Uit de 
analyse van de single- en multi-equation modellen (hoofdstuk 2) blijkt tevens het succes van de 
vereenvoudigde vraag en aanbod vergelijkingen. Deze variant bereikt op een meer constant niveau een 
hoge verklaringskracht ten opzichte van huurprijsmodellen die gebruik maken van 
evenwichtshuurprijzen en -Ieegstandspercentages. 

Een tweede belangrijke beslissing bij het opsteJlen van een huurprijsvergelijking is de keuze van de 
maat van de huurprijs. De database van Jones Lang LaSalle omvat een aantal verschillende huurprijs 
begrippen (tophuur, gemiddelde huurprijs van het bovenste kwartiel (top 25% kantoorruimte), 
gemiddelde huurprijs, gewogen gemiddelde huurprijs (waarbij de vloeroppervlakte wordt verrekend in 
het uiteindelijke gemiddelde)). Voor de vijf grote steden in Nederland worden deze cijfers op 
stadsniveau al geruime tijd bijgehouden. Dit ligt anders voor de cijfers op deellocatieniveau. Binnen 
marktrapportages en adviesopdrachten van de Research afdeling van Jones Lang LaSalle wordt 
traditioneel gewerkt met tophuren van de kantoren op deeJlocaties. Hierdoor is de tophuur gedurende 
een langere periode consequent in kaart gebracht. Het ligt dan ook voor de hand om in de vergelijking 
van de huurprijs hiermee te werken. Naast de beschikbaarheid van de data kan nog een tweede 
argument worden aangedragen om te werken met tophuurprijzen boven secundaire huurprijzen. Het 
topsegment van de kantorenmarkt is bepalend v~~r nieuwe vraag en aanbod beslissingen (MacFariene 
et aI., 2001). De secundaire kantorenmarkt werkt als een afgeleide hiervan en is derhalve wellicht 
minder interessant. De tophuren in dit onderzoek hebben be trekking op m2 verhuurbaar vloeroppervlak 
(v.v.o.) per jaar. Incentives, servicekosten en BTW worden niet meegenomen. Tophuurprijzen omvatten 
kantoorruimte groter dan 500 m2 v.v.o. en zijn vaker te realiseren . 

In de vergelijking wordt de tophuur door vraag- en aanbodvariabelen verklaard. De vraag naar 
vastgoed kan het best worden uitgedrukt in de werkgelegenheid. Hierbij wordt tevens de 
werkgeJegenheid binnen de kantoorhoudende sedoren meegenomen . In de onderzoeken van 
Hekman (1985), Giussani & Tsolacos (1993), Giussani, Hsia & Tsolacos (1993), D' Arcy et al. (1999), 
Stevenson & McGarth (2003) en Stevenson (2007) worden werkgelegenheidscijfers succesvol gebruikt in 
het modelleren van de huurprijs. 

Een verandering in de vraag naar kantorenvastgoed uit zich niet direct in een aanpassing van de 
tophuur. De literatuur suggereert dat iedere kantorenmarkt hier met een eigen snelheid op reageert. 
Zoals eerder gezegd geldt dat een dynamische, volwassen markt met gezonde concurrentie in staat is 
sneller te anticiperen op veranderingen in de vraag. Bovenstaande variabelen worden daarom tevens 
met een jaar vertraging in de vergelijking opgenomen. Er wordt verondersteld dat bovenstaande 
vraagvariabelen een positief effect hebben op de tophuur van een deellocatie. 

Volgens Giussani et al. (1993) kan het gebruik van tophuren tot gevolg hebben dat de economische 
activiteit (cycJus) minder invloed uitoefent op de huurprijs. Het onderzoek veronderstelt dat tophuren 
wellicht meer bepaald worden door prominentie in locatie en kwaliteit. Daarom is er gekozen om een 
het aantal m2 nieuwbouw in te voegen in de vergelijking. Een pas opgeleverd kantoorgebouw is 
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(waarschijnlijk) uigerust met de meest modeme vormen van IT en de laatste toepassingen op het gebied 
van klimaatbeheersing. Het gebouw is dus zowel economisch als technisch splintemieuw en zal vee I 
kantoorgebruikers aanspreken. Dit kan een stijging van de tophuur tot gevolg hebben. 

Het aanbod van kantoorvastgoed kan verwoord worden in de leegstand, de voorraad of het 
leegstandspercentage. Hierbij is het leegstandspercentage uiteraard een combinatie van de leegstand en 
de voorraad. Het leegstandspercentage is in de bestaande literatuur de meest gebruikte variabelen aan 
de aanbodzijde van de vergelijking. In de volgende onderzoeken is het leegstandspercentage succesvol 
gebruikt om huurprijzen te modelleren: Rosen (1984), Hekman (1985), Shilling et al. (1987), Wheaton & 

Torto (1988), Pollakowski et al. (1992), Hendershott (1997), Wheaton et al. (1997), Hendershott et al. 
(1999), Brown et al. (2000), Tse & Fisher (2003), Fuerst (2006) en Stevenson (2007). Het 
Jeegslandspercentage wordt derhalve opgenomen in de vergelijking. Er wordt een negatieve relatie 
verondersteld tussen het leegstandspercentage en de tophuur. 

Vanuit de literatuur zijn de volgende variabelen geselecteerd om de tophuur op deellocatieniveau te 
verklaren: 

Geselecteerde drivers van de tophuur en de verwachte richting: 

• Nieuwbouw (+) 

• Leegstandspercentage (-) 

• Werkgelegenheid (+) 

• Werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren (+) 

De uit de literatuur geselecteerde variabelen kunnen als voIgt in een conceptueel model worden 
uiteengezet (figuur 3.2): 

Nieuwbouw (+) 

Leegstandspercentage c, 11 (-) __ -:::::..._ 

--? 
Werkgelegenheidl;H(+) // 

Werkgelegenheid kantoorsector 1,1·' (+) / 

Tophuur 

Figuur 3.2: ConceptueeI model tophuur 

Het model geeft de samenhang weer tussen de onafhankelijke variabelen enerzijds (blokken aan de 
linkerzijde) en de afhankelijke variabele anderzijds (blok aan de rechterzijde; tophuur). Het gaat hierbij 
om een multivariaat / convergent model (rechtstreekse verbanden). Tussen haakjes is de richting van het 
verband aangegeven, Als voorbeeld geldt derhalve dat er sprake is van een positieve samenhang tussen 
het nieuwbouwvolume en de tophuur op een deellocatie. Anders gezegd, een stijging van het 
nieuwbouwvolume werkt positief door op de tophuur van een deellocatie. 

3.2.3 Nieuwbouw 
In de bestaande modellen wordt het gereedgekomen aantal m2 nieuwbouw veelal verklaard door 
variabelen als huurprijs, leegstand, bouwkosten en de rentevoet. Hierbij wordt rekening gehouden met 
vertragingen als gevolg van het bouwproces. Jones Lang LaSalle houdt de plannen voor nieuwbouw 
van kantoorruimten zorgvuldig bij. 20 wordt er onderscheid gemaakt tussen een harde en een zachte 
planvoorraad. De harde planvoorraad betreft de definitieve nieuwbouw van kantoorruimten. Hierbij is 
reeds bekend wanneer de nieuwbouw daadwerkelijk voor de markt beschikbaar komt. De zachte 

planvoorraad omhelst de plannen voor nieuwbouw waarvan nog niet bekend is of (en zo ja wanneer) 
deze zijn doorgang vinden. Slechts een deel van de zachte planvoorraad wordt uiteindelijk aan de 
voorraad toegevoegd. De beschikbaarheid van deze data maken het onnodig om met behulp van 
lineaire regressie de nieuwbouw te schatten. Een tweede argument om af te zien van het gebruik van 
lineaire regressie ligt in het geografische schaalniveau van de beschouwde locaties. Op 
deellocatieniveau zijn nieuwbouwontwikkelingen schaars. Het is niet ongebruikelijk dat op bepaalde 
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deellocaties meerdere jaren achtereen geen nieuwbouw plaatsvindt. Veranderingen in huurprijs, 
leegstand, bouwkosten of rentevoet zullen naar verwachting niet goed in staat zijn het verloop van het 
nieuwbouwvolume op deellocaties te verklaren. Een aantal testanalyses dat is uitgevoerd steunt deze 
verwachting. Hier wordt in dit verslag verder geen aandacht aan besteed. 

De harde planvoorraad op een deellocatie geeft aan hoeveel m2 kantoorruimte er in een bepaalde 
periode op de markt gaat komen. Gezien de bouwtijd van kantoorgebouwen is de planvoorraad bekend 
voor de eerstkomende drie jaar. Voor het bepalen van het aantal m2 nieuwbouw in de daaropvolgende 
twee jaar wordt gekeken naar een aantal indicatoren. 

Allereerst wordt de omvang en het verloop van de zachte planvoorraad op een deellocatie 
geanalyseerd. Daamaast wordt gekeken naar de vraaglaanbod-verbouding op een deellocatie. Wanneer 
een groot aantal zachte plannen op papier staat en wanneer er sprake is van een 'gezonde' verhouding 
tussen het de vraag naar en het aanbod van vastgoed op de betreffende deellocatie, worden beleggers 
en ontwikkelaars waarschijnlijk verleid tot de ontwikkeling van kantoorruimte. De bepaling van het 
definitieve aantal m2 dat in de toekomst op de markt gaat komen wordt verder toegelicht in deel III van 
dit verslag, waarin de voorspellingen worden gedaan. 

De volgende variabelen zijn geselecteerd om de nieuwbouw op deellocatieniveau te verklaren: 

Geselecteerde drivers van de nlcuwbouw: 

• Harde planvoorraad 

• Zachte planvoorraad 

• Vraag/aanbod-verhouding 

3.2.4 Opname 
De (bruto) opname geeft het aantal m2 kantoorruimte dat in een periode contractueel wordt verhuurd 
op de vrije markt. Binnen Jones Lang LaSalle gaat het hierbij om transacties boven de 500 m2 . Het aantal 
m2 verhuurde kantoorruimte wordt met 10% verhoogd om de transacties beneden de 500 m2 te dekken. 
Het betreft hier dus een weergave van het transactievolume. Nederlandse makelaarskantoren 
rapporteren voomamelijk bruto opnamecijfers. In het buitenland is dit echter niet gebruikelijk. In de 
bestaande econometrische modellen wordt dan ook nergens een vergelijking voor de opname 
opgenomen. De redenen dat de Nederlandse grate makelaarskantoren de opnamecijfers rapporteren 
zijn (Van Gool & Vos, 2002): 

• De transactiegegevens sluiten aan bij de omzet en registratie van de makelaars. 

• Opnamegegevens inclusief verhuisbeweging geven een indicatie van de marktdynamiek en 
derhalve van de economische ontwikkeling. 

• De bruto opnamegegevens geven de aanbieders van te huren ruimte een indicatie van de kans dat 
zij hun ruimte verhuren. De opname is een goede weerspiegeling van de algehele vraag naar 
kantoorruimte. 

• In Nederland is gaandeweg een traditie ontstaan bij het publiceren van opnamegegevens. 

Vanwege het contractuele karakter van de opname loopt de ontwikkeling ervan vooruit op de netto 
absorptie. Bij opname van kantoorruimte gaat het om transactiegegevens met registratie op het moment 
van wilsovereenstemming. De transactiecijfers monden derhalve pas later uit in een feitelijke 
ingebruikname van de ruimte. Tussen het moment van tekenen van het huurcontract en de 
daadwerkelijke ingebruikname zit bij bestaande bouw al gauw een paar maanden, mede afhankelijk 
van de snelheid waarmee de betreffende ruimte te betrekken is. Bij een nog te bouwen kantoor kan dit 
verschil oplopen tot een paar jaar (Van Gool & Vos, 2002). Toch wordt de netio absorptie als 
verklarende variabele meegenomen in de vergelijking voor de netto opname. 
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Deellocaties met een grote kantorenvoorraad laten logischerwijs hogere opnamevolumes zien. Wanneer 
binnen een deellocatie door de jaren een groei van de voorraad heeft plaats gevonden, zijn de 
opnamevolumes waarschijnlijk meegegroeid. De kantorenvoorraad aan het begin van een periode 
bepaald mede het opnamevolume van die periode. De voorraad aan het begin van een periode wordt 
derhalve opgenomen in de vergelijking. 

Zoals hierboven al beschreven is de opname een weergave van het transactievolume. In tijden van 
economische voorspoed worden er historisch gezien meer transacties gedaan. Andersom geldt dat in 
economisch mindere tijden weinig transacties plaats vinden. Zowel het BBP als de BBP output van de 
kantoorhoudende ectoren kunnen wellicht een indicatie geven van het opnamevolume op een 
deellocatie. Ook hier kan gelden dat de economische ontwikkelingen niet direct zijn uitvoer hebben op 
de opnamecijfers. Het BBP en de BBP output van de kantoorhoudende sectoren van een jaar terug 
worden derhalve ook opgenomen in de vergelijking. 

Vanuit de literatuur zijn de volgende variabelen geselecteerd om de opname op deellocatieniveau te 
verklaren: 

Geselecteerde drivers van de opnaJOe en de verwachte richting: 

• Netto Absorptie (+) 

• Voorraad (+) 

• BBP (+) 
• BBP output kantoorhoudende sectoren (+) 

De uit de literatuur geselecteerde variabelen kunnen als voigt in een conceptueel model worden 
uiteengezet (figuur 3.3): 

Netto absorptie (+) 

Voorraad 1·1 (+) 
Opname 

!:J. BBP .. ,.,(+) 

!:J. BBP output kantoorsector ",·1 (+) 

Figuur 3.3: Conceptuele model opname 

Het model geeft de samenhang weer tussen de onafhankelijke varia belen enerzijds (blokken aan de 
linkerzijde) en de afhankelijke variabele anderzijds (blok aan de rechterzijde; opname). Het gaat hierbij 
om een multivariaat I convergent model (rechtstreekse verbanden). Tussen haakjes is de richting van het 
verband aangegeven. Als voorbeeld geldt derhalve dat er sprake is van een positieve samenhang tussen 
het nelto absorptievolume en het opnamevolume op een deellocatie. Anders gezegd, er wordt verwacht 
dat een stijging van het nelto absorptievolume resulteert in een stijging van het opnamevolume op een 
deellocatie. 

3.2.5 Overige marktindicatoren 
Wanneer netto absorptie, huurprijs, nieuwbouw en opname bekend zijn kunnen de overige 
marktindicatoren eenvoudig worden berekend . De bepaling van deze marktindicatoren (voorraad, 
bezelte voorraad, aanbod/leegstand en leegstandspercentage) wordt in de volgende paragraaf toegelicht 
als onderdeel van het theoretische model. 

3.3 Theoretisch model kantorenmarkt op deellocatieniveau 
Het onderzoek naar de verschillende methoden voor het modelleren en voorspellen van kantorendata 
heeft geleid tot het gebruik van multiple regressie (paragraaf 2.2) . De methode is vooral gezien de 
nauwkeurigheid en de lange termijn van de voorspellingen het meest geschikt in het kader van dit 
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onderzoek. Om de marktindicatoren huurprijs, aanbod en opname te voorspellen moeten een aantal 
stappen worden doorlopen. Bij het modelleren van de kantorenmarkt op deellocatieniveau moet 
rekening worden gehouden met het feit dat de vergelijkingen in staat zijn voorspellingen uit te brengen. 

Hiermee wordt bedoeld dat voorspellingen v~~r de verklarende variabelen binnen een vergeJijking 
bekend moe ten zijn. Voar de financiele en economische variabelen als werkgelegenheid en BBP worden 
deze voorspellingen door meerdere instanties uitgebracht. Dit geldt echter niet voor de marktvariabelen 
die in de verschillende vergelijkingen als verklarende variabele terugkomen. De vergelijkingen moeten 
derhalve in een bepaalde volgarde worden afgewerkt teneinde de gevraagde marktindicatoren te 
voorspellen. De bestaande literatuur gebruikt in hoofdlijnen eenzelfde volgorde. 

Allereerst wordt de hoeveelheid nieuwbouw op een deellocatie voorspeld. De njeuwbouwcijfers 
worden gebruikt voor het bepalen van de voorraad . De voorraad wordt, samen met de financiele en 
economische variabelen, als input gebruikt v~~r het verklaren van de netto absorptie. Daamaast wordt 
de netto absorptie verklaard door de tophuur en het aanbod op een deellocatie. Omdat hier geen 
voorspellingen van bekend zijn, moet de tophuur en het aanbod aan het begin van de periode gebruikt 
worden. Wanneer de netto absorptie bekend is kan de toekomstige bezette voorraad bepaald worden. 

Met de voorraad en de bezette voorraad bekend wordt het aanbod (leegstand) en het 
leegstandspercentage berekend. Het leegstandspercentage is vervolgens weer een verklarende variabele 
in de huurprijsvergelijking. Tot slot wordt met behulp van onder andere de netto absorptie de opname 
op een deellocatie voorspeld. 

Het theoretisch model wordt hieronder kort doorlopen. Tevens worden hier de vergeJijkingen 
weergegeven die worden gebruikt om de marktindicatoren te bepalen. Hierbij geldt dat in het geval van 
de netto absorptie, de tophuur en de opname de voorlopige vergelijkingen worden weergeven. De 
multiple regressieanalyses moe ten uitwijzen welke variabalen definitief binnen deze vergelijkingen 
worden opgenomen. De vergelijkingen worden doorlopen in de hierboven besproken volgorde. 

Nieuwbouw 

Zoals gezegd wordt de vergelijking voor het toekomstige nieuwbouwvolume niet geschat met behulp 
van multiple regressie (vergelijking 1). De harde en zachte planvoorraad worden direct gebruikt om de 
voorspelling af te geven voor de komende vijf jaren. De harde planvoorraad. wordt gebruikt om de 
nieuwbouw in de eerste drie jaar te bepalen. Voor de overige twee jaar wordt in twee stappen berekend 
of en hoeveel rueuwbouw op een deellocatie voor de markt beschikbaar komt. Dit gebeurd aan de hand 

van de zachte planvoorraad en het aanbod/vraag-ratio op de deellocatie. De exacte berekening wordt bij 
de definitieve voorspellingen in deel III van dit onderzoek verder toegeJicht. 

N, = t(Hp" Zp" ra,. ) 

Voorraad 

Onder de voorraad op een deellocatie wordt kantoorruimte groter dan 100 m2 V.v.O. gerekend, als 
dusdanig gebruikt en beschikbaar voor de markt. Aileen in gebruik zijnde of beschikbare kantoorruimte 
wordt meegenomen. De totale voorraad (VI) wordt verkregen door het aantal m2 aan rueuwbouw (Nt) 
op te tellen bij de voorraad uit de voorgaande periode (Vt.I). Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
eventuele onttrekkingen aan de voorraad in de vorm van een onttrekkingsraho (depreciation rate). 
Eventuele onttrekkingen aan de voorraad zijn in het verleden direct in mindering gebracht op de totale 
voorraad. Traditioneel gaat het hierbij om een nagenoeg verwaarloosbare hoeveelheid m2• 

V, =V,_l +N, 

Netto Absorptie 

De netto absorptie is het aantal m2 kantoorruimte waarmee de totale verhuurde kantooroppervlakte in 
een bepaalde markt per saldo groeit of afneemt. Het wordt ook wei de uitbreidingsvraag genoemd. De 
netto absorptie (NAt) wordt met behulp van multiple regressie gemodelleerd. De verklarende variabelen 
die hierbij worden opgenomen in de vergelijking zijn de groei van de voorraad (Vt), de tophuur aan het 
begin van de periode (THt) , het aanbod aan het begin van de periode (At), de groei van de 

werkgelegenheid (Wt), de groei van de werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren (Wt)' de 
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groei van het Bruto Binnenlands Product (BBPI) en de groei van de BBP output van de 
kantoorhoudende sectoren (BBP*I). De in deel II uit te voeren multiple regressieanalyses moeten 
uitwijzen welke variabelen daadwerkelijk in de uiteindelijke vergelijking worden opgenomen. 

Bezelle voorraad 
Kantoorruimte groter dan 100 m2 v.v.o. en als dusdanig gebruikt, worden gerekend tot de bezette 
voorraad. Het betreft hier in gebruik zijnde kantoorruimte. De bezette voorraad (BVI), wordt verkregen 
door de netto absorptie (NAI) op te tellen bij de bezette voorraad van het voorgaande jaar (BVI-l). 

BV, = BV,_1 + NA, (4) 

Aanbod I Leegstand 
De hoeveelheid kantoorruimte vanaf 100 m2 v.v.o. die direct beschikbaar is of binnen zes maanden 
beschikbaar komt, wordt gerekend tot het aanbod (leegstand). Nieuwbouw en te renoveren 
kantoorruimte wordt eveneens meegenomen, mits binnen zes maanden beschikbaar en niet in 
voorverhuurde staat. Het aanbod op een deellocatie (AI) wordt verkregen door de totale voorraad (VI) te 
verminderen met de bezette voorraad (BVI). 

A, =V, - BV, (5) 

Leegstandsperce.ntage 
Het leegstandspercentage is het aanbod op een deellocatie uitgedrukt als percentage van de totale 
voorraad. Het leegstandspercentage, (LI), wordt berekend door het aanbod, hier verwoord door de 
totale voorraad (VI) minus de bezette voorraad (BVI), te delen door de totale voorraad (VI). 

(
V -BV ) 

L, =IOOx I V, I 
(6) 

Tophuur 
De huurprijzen in dit onderzoek hebben betrekking op m2 verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) per jaar. 
Incentives, servicekosten en BTW worden niet meegenomen. Tophuurprijzen zijn vaker te realiseren en 
hebben betrekking op kantoorruimte groter dan 500 m2 vvo. Per periode wordt de tophuur vastgesteld 
door de Research afdeling. Dit gebeurd in overleg met de makelaars binnen Jones Lang LaSalle. Hierbij 
wordt rekening gehouden met gerealiseerde huurprijzen die niet representatief voor de markt zijn. 

De tophuur wordt met behulp van multiple regressie bepaald. De verklarende variabelen in de 
vergelijking zijn de nieuwbouw (Nt), het leegstandspercentage (LI), de werkgelegenheid (WI) en de 
werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren (W*I). De in deel II uit te voeren multiple 
regressieanalyses moeten uitwijzen welke variabelen daadwerkelijk in de uiteindelijke vergelijking 

worden opgenomen. 

Opname 

De opname van een deellocatie betreft iedere transactie waarbij een huurder meer dan 500 m2 v.v.o. 
opneemt. Aile huur- en kooptransacties worden meegenomen. De totale opname per deellocatie is 
standaard verhoogd met 10% waardoor kleinschalige transacties en niet-geregistreerde transacties 
worden gedekt. De opname (01) wordt met behulp van multiple regressie bepaald. In de vergelijking 
wordt deze verklaard door de netto absorptie (ABI), de voorraad aan het begin van de periode (VI.l), het 
BBP (BBPI) en de BBP output van de kantoorhoudende sectoren (BBP*I). Hier geldt wederom dat de in 
deel II uit te voeren multiple regressieanalyses moeten uitwijzen welke variabelen daadwerkelijk in de 
uiteindelijke vergelijking worden opgenomen. 
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(8) 

De tabel geeft een overzicht van het theoretische model (tabeI3.1). 

Theorelisch model van de kantorenrnarkt op deellocatleniveau 

nieuwbouw 

(1) 

Voorraad 

V, =V,_I + N, 
(2) 

NeUo Absorptie 

(3) 

BezeUe voorraad 

(4) 

Aanbod 

(5) 

Leegstandspercentage 

(6) 

Tophuur 

(7) 

Opname 

0, = a + bl NA, + b2 V,_I + b3BBPr- i + b4 BBP * r-i +e (8) 

Legenda 

NA netto absorptie N nleuwbouw 

TH tophuur HP harde planvoolTllad 

V voolTllad ZP zachte planvoolTllad 

BV bezette voorraad r., aanbodlvraag - ratio 

A aanbod 0 opname 

L leegstandspercentage BBP brute binnenlands product 

W wer1\gelegenheid BBP' bruto binnenlands product ouput kantoorlloudende sectoren 

W' wer1\gelegenheid kantoorhoudende sectoren 

TabeI3.1: Ovcrzicht theoretisch model van de kanlorenmarkl op deelJocalieniveau 

3.4 Beschikbaarheid data 
Dit onderzoek richt zich op de kantorenmarkt op deellocatieniveau. De Research & Consultancy 
afdeling van Jones Lang LaSalle heeft traditioneel de focus liggen op de vijf grote steden binnen 
Nederland, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Binnen deze steden 
houdt de afdeling de markt op deellocatieniveau al geruime tijd nauwkeurig in de gaten. Als input voor 
het model wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van 10 deelJocaties van de Amsterdamse 
kantorenmark. De marktvariabelen (huurprijs, leegstand, voorraad, etc.) komen uit de database van de 
Research & Consultancy afdeling. De economische variabelen (werkgelegenheid, BBP) komen 
respectievelijk uit de Experian Database en van de dienst Onderzoek & Statistiek van de gemeente 
Amsterdam. De drie bronnen worden hieronder kort besproken. 

Radar 

Voor de belangrijkste kantorenmarkt parameters wordt de database van Jones Lang LaSalle gebruikt. 
De marktvariabelen tophuur, aanbod, Jeegstandspercentage, voorraad, bezette voorraad, opname, netto 
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absorptie en nieuwbouw worden door de Research & Consultancy afdeling periodiek nauwkeurig in 
kaart gebracht. De lengte van de historische reeksen verschilt per deellocatie en marktindicator. 20 
worden tophuren en opname cijfers gemiddeld vanaf 1995 bijgehouden op de verschillende deellocaties. 
Netto absorptie cijfers worden minder lang bijgehouden. Gemiddeld is hiermee vanaf 1997 begonnen. 
De database is betrouwbaar. De cijfers worden bij invoering in het systeem aan een aantal controles 
onderworpen. De transactiegegevens en ontwikkelingen van PropertyNL 
en Vastgoedmarkt wordt naast de eigen vergaarde data gelegd om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen. Daarnaast worden met hulp van de 
Agency afdeling (aan- en verhuur van vastgoed) en de Capital Markets 
afdeling (aan- en verkoop van vastgoed) van Jones Lang LaSalle de data 
gecontroleerd en volledig gemaakt. 

D ienst Onderwijs & Statistiek gemeente Amsterdam 

De Dienst Onderzoek en Statistiek (O&S) is het officiele onderzoeksbureau van de gemeente 
Amsterdam. Met het onderzoek zorgt de dienst voor i.nformatie die helpt bij het ontwikkelen en 
evalueren van het gemeentelijke beleid. 0&5 produceert tal van relevante basisstatistieken en voert 
omvangrijke telefonische enquetes uit onder de Amsterdamse bevolking. De dienst beschikt over 
uitgebreide en actuele gegevens over Amsterdam op het gebied van _ .. -....-. 
onder meer wonen, leefbaarheid, bevolking en werkgelegenheid. )( DI"n~t Ondenoslo. en Stati!rtiek 

Deze laatste gegevens, de werkgelegenheidscijfers, worden in dit )( 
onderzoek gebruikt om de vraag naar kantoorruimten te verklaren. )( 

•• De werkgelegenheid wordt naar stadsdeel en naar sector jaarlijks in •• 
kaart gebracht. (www.os.amsterdam.nl) 

Experian atabase 
De European Regional Services (ERS) is onderdeel van de Experian database. De economische groei in 
Europa is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Verschillen in groei zijn duidelijk als het gaat om 
landen, maar nog duidelijker op lokaal niveau. De ERS van Experian brengt deze verschillen in kaart 
door regionale economische prestaties in verleden, heden en toekomst te rangschjkken. De data zijn een 
bron van informatie voor grate investeerders, vastgoedhandelaren, beleidmakers en economische 
ontwikkelaars, die kennis moeten hebben van regionale verschillen in groei, zowel binnen een land als 
tussen verschillende landen. ER5 maakt gebruikt van een uitgebreide 
serie historische en actuele bronnen zoals Eurostat en nationale 
bureaus voor de statistiek, evenals gepubliceerd marktonderzoek. 
Deze gegevens worden gecombineerd met door Experian 
ontwikkelde econometrische modellen om een reeks betrouwbare 
demografische en economische voorspellingen op te leveren. 
(www.experian.nl) 
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Samenvatting en condusics 

• Het theoretisch model van de kantorenmarkt bestaat uit 8 vergelijkingen . De vergelijkingen voor 
de netto absorptie , de tophuur en de opname worden met behulp van multiple regressie geschat. 

• De netto absorptie wordt verklaard door de groei van voorraad, de tophuur, het aanbod, de groei 
van de werkgelegenheid en de groei van het SSP. In de vergelijking worden tevens de groei van 
de werkgelegenheid en de SSP-ouput van de kantoorhoudende sectoren meegenomen. 

• De tophuur wordt verklaard door het leegstandspercentage, het nieuwbouwvolume, de totale 
werkgelegenheid en de werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren. 

• De opname wordt verklaard door de net to absorptie, het voorraad aan het begin van de periode, 
het SSP en het de SSP-output van de kantoorhoudende sectoren. 

• Het aantal m2 nieuwbouw wordt berekend aan de hand van de harde en zachte planvoorraad op 
een deelloca tie. Tevens wordt gebruik gemaakt van een aanbod/vraag-ratio. 

• De overige marktindicatoren (voorraad, bezette voorraad, aanbod en leegstandspercentage) 
kunnen via een aantal eenvoudige berekeningen worden bepaald. 

• TheoreUsch model van de kantorenmarl<t op deellotalienlveau 

nieuwbouw 

N, = f(HP" ZP" ravl 
Voorraad 

Vt=Vt_/+N t 

Netto Absorptie 

Bezette voorraad 

BV, = BV/-I + NA, 

Aanbod 

A, = V, - BV, 

Leegslandspercentage 

(
V - BV J L, = 100 X I V, I 

Tophuur 

TH, = a + biN, - b2 L'_i + b3W,_i + b4 W *'-i +e 

Opname 

0, = a +bINA, +b2V,_1 +b3BBP,_i + b4 BBP *'-i +e 

Legends 

NA netto absorptie N nieuwbouw 

TH tophuur HP harde planvoorraad 

V voorraad ZP zachte planvoorraad 

BV bezene voorraad r.., aanbodlvraag - ratio 

A aanbod 0 opname 

leegstandspercentage BBP brulo binnenlands product 

W werXgelegenheid BBP' bruto binnenlands product ouput kantoorhoudende sectoren 

W' werXgelegenheid kanloorhoudende sectoren 

• De data voor dit onderzoek zijn afkomstig van drie bronnen: 

• Radar database Jones Lang LaSalle 

• Experian database - European Regional Services 

• Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Deel II Dataverzameling modelvorming 
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Dataverzameling en analyse 

Het in deel I opgestelde theoretisch model wordt gebruikt om de Amsterdamse kantorenmarkt op 
deellocatieniveau te modelleren. In eerste instantie is een analyseplan opgesteld . Het analyseplan wordt 
in het eerste dee I van dit hoofdstuk besproken. Vervolgens worden de data die nodig zijn v~~r het 
uitvoeren van de statistische analyses besproken. Hierbij wordt de herkomst, beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van de data verder toegelicht. Daama worden de data geanalyseerd en 'klaargezet' 
voor de multiple regressieanalyses. Hierbij gaat het vooral om de in hoofdstuk 3 besproken 
vooronderstellingen van het gebruik van multiple regressie. 

4.1 Dataverzameling en beschrijvende statistiek 
Voor dit onderzoek zijn 10 kantoorlocaties binnen Amsterdam geselecteerd. De data voor dit onderzoek 
zijn afkomstig van drie bronnen. De marktvariabelen komen uit de database van de Research & 

Consultancy afdeling van Jones Lang LaSalle. De economische variabelen komen enerzijds uit de 
Experian Database en anderzijds van de dienst Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam. 
De data worden hieronder verder besproken. 

4.1.1 Marktvariabelen 
De marktindicatoren tophuur, aanbod, leegstandspercentage, voorraad, bezette voorraad, opname, 
netto absorptie en nieuwbouw worden door de Research & Consultancy afdeling op kwartaalbasis 
nauwkeurig in kaart gebracht. Per deellocatie zijn de data verzameld. Allereerst wordt met behulp van 
deze data de ontwikkeJing op de verschillende deeJlocaties in kaart gebracht. Om voorspellingen voor 
deze kantoorlocaties uit te brengen dient eerst een goed beeld gevormd te worden van het historisch 
verloop op deze locaties. Bijlage VIII geeft derhalve per deellocatie een korte beschrijving van de 
marktontwikkelingen. Daamaast zijn de tien deellocaties ter plaatse bekeken om de beeldvorming bij de 
cijfers te versterken. 

Naast de beschrijving van het verloop van de variabelen op de Amsterdamse deellocaties zijn de 
beschrijvende statistieken samengesteld. In bijlage IX tim Xl zijn per vergelijking (netto absorptie, 
tophuur, opname) en per deellocatie de beschrijvende statistieken opgenomen . Hierin zijn zowel de 
onafhankelijke als afhankelijk variabelen opgenomen. De bijlage laat het aantal waamemingen, het 
minimum en het maximum van de datareeks, het gemiddelde en de standaarddeviatie zien. Deze 
analyse is gebruikt om foutieve invoer of ontbrekende data op te sporen. Daamaast is aan de hand van 
de data een eerste controle op extreme waarden mogelijk. 

De lengte van de historische reeksen verschilt per deellocatie en per marktindicator. 20 worden 
tophuren en opnamevolumes langer bijgehouden dan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de netto 
absorptie. Uit het aantal waamemingen van de verschilIende onafhankelijke variabelen blijkt dat het 
opnamevolume het langst wordt bijgehouden door de Research afdeling. Op de relatief nieuwe 
deellocaties Noord en 2uidas na worden deze vanaf 1989 bijgehouden. De tophuur wordt op de meeste 
deellocaties vanaf 1994 bijgehouden. De netto absorptiecijfers worden op zes van de tien deellocaties 
bijgehouden vanaf 1994 -1995. De andere deellocaties kennen een datareeks vanaf 1998 -1999. 

Een eerste blik op de minima, maxima, gemiddelden en standaarddeviaties laat zien dat een normale 
verdeling van de data ruet altijd vanzelfsprekend is. De minima en maxima liggen regelmatig meer dan 
twee standaarddeviaties van het gemiddelde wat een verstoring van de normale verdeling kan 
betekenen. Dit geldt in het bijzonder voor het netto absorptievolume, het opnamevolume en het 
nieuwbouwvolume. Op deellocatieniveau laten deze variabelen een vola tiel verloop zien, met geregeld 
extreme uitschieters. Dit staat een normale verdeling van de data in de weg. 
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4.1.2 Werkgelegenheid 
De werkgelegenheidscijfers van de dienst Onderwijs & Statistiek van de gemeente Amsterdam zijn 
opgedeeld naar de vijftien Amsterdamse stadsdelen. De werkgelegenheidscijfers zijn tevens opgesplitst 
naar sector wat het mogelijk maakt om de werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren te 
filteren . De volgende sectoren worden als kantoorhoudend aangemerkt: 

• Zakelijke dienstveriening • Overige dienstveriening 

• Financiele dienstveriening • Overheid 

De gemeente Amsterdam beschikt tevens over werkgelegenheidscijfers opgedeeld naar de 97 
buurtcombinaties die Amsterdam rijk is. Echter, deze informatie is niet standaard aan te leveren en 
moet speciaal op aanvraag worden samengesteld . Dit brengt de nodige tijd en kosten met zich mee. 
Daamaast gaat de datareeks naar buurtcombinaties minder ver terug in de tijd. Er is derhal ve gekozen 
om met de werkgelegenheidscijfers uitgesplitst naar de vijftien s tadsdelen te werken. De data reeks gaat 
terug tot 1994. 

Jones Lang LaSalle heeft de kantorenmarkt van Amsterdam opgedeeld in tien deelJocaties. Daamaast 
worden nog zeven verschillende aangrenzende gemeenten onderscheiden. Deze worden in het kader 
van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De tien deellocaties zijn gekoppeld aan de 
Amsterdamse stadsdelen om voor iedere kantooriocatie de werkgelegenheidscijfers in kaart te brengen. 
Bijlage XII geeft een overzicht van deze koppeling. De cijfers en letters in de tabel corresponderen met 
de cijfers en letters op de betreffende kaarten. De afbakening van de stadsdelen valt helaas niet een op 
een samen met de afbakening van de kantorenlocaties. 

Deellocatie Buitenveldert valt helaas niet te koppelen aan een van de Amsterdamse stadsdelen. Voor de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid op deze locatie worden de cijfers gebruikt die gelden voor 
deellocatie Zuid. Hiervoor is gekozen omdat de deellocaties in hoofdlijnen eenzelfde profiel hebben. 
Beide locaties typeren zich als woongebied met daarbinnen kantoren. Daamaast is de geografische 
ligging, beiden aan weerszijde van de deellocatie Zuidas (AI0), vergelijkbaar. De onderstaande figuren 
(figuur 4.1 & 4.2) laten tevens een overeenkomstig verioop van het aanbod, opname en 
leegstandspercentage zien. De deellocaties kenden allebei een sterke toename van het aanbod en het 
leegstandspercentage in 2005. Vervolgens is een dalende trend van het aanbod waar te nemen tot eind 
2007, om in 2008 weer licht te stijgen. Daamaast laat de opname eenzelfde verioop zien op de 
deellocaties. Een stijging in de periode 2003 - 2004, gevolg door een daling in 2005. Vanaf 2005 laten de 
kantooriocaties een stijging van de opname zien tot eind 2007. Het opnamevolume in 2008 is 
overeenkomstig lager uitgevallen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks deze gelijkenissen 
moet gedurende de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden met het ontbreken van 
de eigenlijke werkgelegenheidscijfers voor deellocatie Buitenveldert. 

Daamaast wordt zowel voor deellocatie West als voor deellocatie Zuid-West de werkgelegenheidscijfers 
van stadsdeel Slotervaart gebruikt. Een verdere opsplitsing is hier helaas niet mogelijk. 
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Figuur 4.1: Aanbod, opname en Icegstandspercentage Bui tenveldert 
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De beschrijvende statistieken van de werkgelegenheid zijn opgenomen in bijlage IX en X. De datareeks 
van de werkgelegenheid bestaat voor aile deellocaties uit 15 waamemingen (vanaf 1994). Naast de 
huidige werkgelegenheid wordt eveneens de werkgelegenheid uit de voorgaande periode gebruikt. 
Hierdoor blijven er 14 waamemingen over. Op een aantal deellocaties is de datareeks van de 
werkgelegenheid derhalve een beperkende factor (mits in het uiteindelijke model opgenomen). 

De minima en maxima van de werkgelegenheidscijfers liggen veelvuldig meer dan twee keer de 
standaarddeviatie van het gemiddelde verwijderd. Dit betekent dat binnen het verloop van de 
werkgelegenheid geregeld sprake is van extreme waarden. Dit komt de norma Ie verdeling niet ten 
goede. 

4.1.3 Bruto Binnenlands Product 
Het Bmto Binnenlands Product (BBP) is het totaal aan goederen en diensten wat in Nederland wordt 
geproduceerd. Het BBP is een belangrijke maatstaf voor de economische prestaties van een land. 
Meerdere instanties publiceren periodiek cijfers van het BBP, te weten het Centraal Plan Bureau (CPB), 
Consensus Forecast, Experian en de Economist Intelligence Unit (EIU). Het CPB, Consensus Forecast en 
EIU geven periodiek verslag van het BBP op nationaal niveau. Experian geeft als enige voorspellingen 
uit opgesplitst naar regio's binnen Nederland (NlITS3 niveau). Daamaast brengt Experian, evenals EIU, 
voorspellingen uit voor minimaal de komende vijf jaar, wat voor dit onderzoek van belang is. Het CPB 
en Consensus Forecast brengen slechts voorspellingen uit voor de komende een/twee jaar. De 
voorspellingstermijn en het onderscheid naar regio is de aanleiding geweest om te kiezen voor de 
database van Experian. Daarnaast geeft Experian de herkomst naar sector aan van het BBP. Dit maakt 
het mogelijk om het BBP van de kantoorhoudende sectoren te bepalen. De Experian database beschikt 
over data voor de regio Groot-Amsterdam onderverdeeld naar sector. De data lopen terug tot 1987 en 
de voorspelling loopt door tot 2020. 

Bijlage IX en XI tonen de beschrijvende statistieken van het Bmto Binnenlands Product per vergelijking 
en per deellocatie. De datareeks van het BBP gaat terug tot 1987. Hierdoor vormen de data geen 
beperkende factor voor de lengte van de tijdreeks waarop de uiteindelijk modellen worden gebaseerd. 
Tevens laten de beschrijvende statistieken zien dat er binnen de data van het BBP geen sprake is van 
extreme waarden. De minima en maxima liggen in aile gevallen birmen twee standaarddeviaties van het 
gemiddelde verwijderd. 

4.2 Data-analyse kantorenmarkt 
De assumpties en aandachtspunten uit voorgaand hoofdstuk worden hier gebruikt als leidraad voor de 
data-analyse. Figuur 3.1 tIm 3.3 geven de conceptuele modellen van achtereenvolgens de netto 
absorptie, de tophuur en de opname weer. De modellen laten de samenhang zien tussen de 
afzonderlijke marktindicatoren en hun verklarende variabelen. Tevens geeft het model de verwachte 
richting van de verbanden zoals deze is vastgesteld uit de theorie. De veronderstelde samenhang tussen 
de variabelen wordt onderzocht met behulp van multiple regressieanalyses. De methodiek leent zich 
uitstekend voor het modelleren en voorspellen van kantorenmarkten en wordt derhalve veelvuldig 
toegepast in de bestaande literatuur. De methodiek is in staat om vastgoedmarkten meerdere jaren 
nauwkeurig voomit te voorspellen. 
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Het analyseplan (figuur 4.3) geeft een overzicht van de stappen die genomen zijn bij de analyse van de 
samenhangverbanden. Op voorhand worden de assumpties voor het gebruik van multiple regressie 
behandeld. Hierbij komen het meetniveau, het aantal waamemingen en de verdeling van de data aan 
bod (paragraaf 4.2.1 en 4.2.2). 

Parametrisch meetniveau 

Voldoende waarnemingen 

Normale verdeling 

Correlaties 

Multicollineariteit 

Lineaire samenhang 

Homoscedastidteit 

Autocorrelatie 

Efficiency van de oplossing 

Figuur 4.3: AnaI)'seplan 

Vervolgens worden op voorhand correlatiematrices 
tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 
samengesteld (paragraaf 4.2.3) . De kracht en richting 
van de verbanden kunnen aan de hand van deze 
matrices worden vastgesteld. Deze informatie wordt 
tijdens de uitvoering van de uiteindelijke 
regressieanalyses gebruikt om de juiste variabelen in de 
modellen plaats te laten nemen. Tevens worden 
correlatiematrices tussen de verklarende variabelen 
onderling samengesteld (paragraaf 4.2.4), ten behoeve 
van het opsporen van multicollineariteit. Ook hier 
worden de matrices tijdens de uitvoer van de 
regressieanalyses gebruikt om de juiste variabelen tot de 
verschillende modellen toe te laten. 

Gedurende de uitvoer van de regressieanalyses wordt 
op een aantal aspecten gecontroleerd. Deze worden in 
dit hoofdstuk kort besproken. Vervolgens wordt hier bij 
de uitvoer van de regressieanalyses (hoofdstuk 5) dieper 
op ingegaan. Er moet sprake zijn van een lineair model 
en homoscedasticiteit binnen de data (paragraaf 4.2.5). 
Daamaast dient autocorrelatie binnen de modellen te 
worden vermeden (paragraaf 4.2.6) . Tot slot wordt de 
efficiency van de oplossing besproken (paragraaf 4.2.7) . 

4.2.1 Parametrisch meetniveau en voldoende waamemingen 
De data voor dit onderzoek komen van drie brannen. Het gaat in aile gevallen om data op rationiveau. 
Er wordt derhalve aan de vooronderstelling van het gebruik van parametrische data voldaan . Voor het 
gebruik van multiple regressie moet er sprake zijn van minimaal 30 waamemingen per variabele. In de 
Nederlandse vastgoedsector zijn tijdreeksen van 30 jaar of meer nog niet voorhanden. Om toch aan 
voldoende waamemingen te komen kan het gebruik van kwartaaidata een oplossing bieden. 

De Radar-database van Jones Lang LaSalle wordt op kwartaalbasis nauwkeurig bijgehouden. Het 
geografische schaalniveau van dit onderzoek leent zich echter slecht voor het gebruik van kwartaaldata . 
Regelmatig laten deellocaties een of meerdere jaren geen verandering in bijvoorbeeld een voorraad, een 
nieuwbouwvolume of een tophuur zien. Wanneer de data op kwartaalbasis worden beschouwd, leidt 
dit tot erg veel aaneengesloten gelijke waamemingen. Dit komt ten eerste de norma Ie verdeling van de 
datareeks niet ten goede. Ten tweede is een lange reeks gelijke waamemingen van de afuankelijke 
variabelen waarschijnlijk moeilijk te verklaren door de verschillende verklarende variabelen. Daarnaast 
zijn werkgelegenheidscijfers en cijfers van het BBP niet op kwartaalbasis voor handen. Er wordt 
derhalve met data op jaarbasis gewerkt. 

De overtreding van het minimaal benodigde aantal waamemingen betekent dat de verbanden zijn 
gebaseerd op een te korte datareeks. Hierdoor hebben de resultaten van dit onderzoek een 'voorlopig' 
karakter gekregen. Indien voldoende data beschikbaar zijn moe ten de voorlopige verbanden opnieuw 
worden geanalyseerd. In paragraaf 5.1 wordt dieper ingegaan op de consequenties van het gebruik van 
onvoldoende waamemingen. 

43 



4.2.2 Normale verdeling 
Voor het gebruik van moeten de variabelen binnen de verschillende 
normaal verdeeld zijn. Zoals al eerder naar voren is lijkt een normale verdeling van de data 
niet vanzelfsprekend. De normale verdeling van een historische is niet of 
be·invloedbaar. Wanneer bijvoorbeeld data worden verzameld van de van de Nederlandse 

kan bij de rekening worden gehouden met de representativiteit van de 
dataset. Denk aan een juiste van het aantal mannen en vrouwen in de 
alsmede een juiste naar Op deze manier kan gedurende de dataverzameling 
worden gehouden met de norma Ie verdeling van de variabelen. In een historische reeks van 

is dit niet het Binnen de historische ontwikkeling van een deellocatie kunnen 
extreme uitschieters voorkomen wat een normale in de weg staat. 

De extreme waarden binnen de data van dit onderzoek zijn derhalve nauwkeurig bestudeerd. In het 
van extreme uitschieters kan enerzijds worden om deze ten behoeve van een norma Ie 

uit de dataset te Dit indien de uitschieters als een unieke 
niet meer voorkomt. worden gezien, welke in de toekomst UJo,,,r,orn 

uitschieters de meest bruikbare bron van informatie In dit onderzoek is geJ<02~en om de uitschieters 
binnen de data dan ook te laten staan. Eventuele overtredingen van een normale 

geaccepteerd. 

4.2.3 Correlaties (kracht en riehting van de verbanden) 
De richting van de verbanden tussen de en onafhankelijke variabelen wordt 
met behulp van de correlatiecoefficient. In dit onderzoek wordt 

worden 

gezien het aantal is gekozen om te maken van een non-
parametrische toets, de Spearman's coefficient (rho). Zoals eerder vermeld neemt de correlatiecoefficient 
een waarde aan tussen -1 en +1. Hoe de absolute des te sterker het verband. Een 
correlatie van 0 aan dat er geen lineair verband is. Bij een correlatie van +1 is er van een 

positief aile punten in een spreidingsdiagram op een stijgende rechte lijn. Een 
correia tie van -1 betekent een perfect aile op een dalende rechte lijn. 

Er wordt of de richting van de correlaties tussen de en afhankelijke 
variabelen in de verschillende in is met de uit de theorie "tkA"'''''' 
verwachting. Indien de onafhankelijke variabele niet de verwachte relatie laat zien met de 
variabele, wordt deze niet meegenomen in de regressieanalyse. De correlaties worden hieronder 
besproken aan de hand van drie die met behulp van multiple regressie worden geschat. 
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Netto ab!>orptie 
In tabel 4.1 staan de correlaties tussen de geselecteerde onafhankelijke variabalen en de afhankelijke 
variabele netto absorptie. Uit de tabel blijkt dat voor iedere deellocatie weer andere verklarende 
variabelen significant correleren met de netto absorptie. Er is geen enkele verklarende variabele die met 
grote regelmaat significant correleert met de netto absorptie op de verschillende deellocaties. Naar aUe 
waarschijnlijkheid moet derhalve voor iedere deellocatie een eigen vergelijking worden samengesteld 
waarin per deellocatie weer andere variabelen in de vergelijking worden opgenomen. 

Netto al:i!Kllpht Bulh..nveldJIt Celltlwil S:ot,rdlJIc· T etepoft 

.. egSland lag 1 0.56 .. 0.090 0.22 0.499 0.57 .. 0.066 0.43 0.108 0.01 0.979 

loph uu, lagl 0.31 0.416 ·0.60 • 0.040 0.12 0.760 ·0.07 0.824 0.05 0.891 

voorraad dif 0.60 .. 0.064 0.15 0.632 0.82 • 0.002 0.23 0,400 0.52 0.102 

we'kgelegenheid d~ -0.30 0.405 0.52 - 0.080 0.50 0.117 0.26 0.366 ·0.13 0.709 

werkgelegenheid kanloren sector dif ·0.13 0.126 0.36 0.245 0.39 0.235 ·0.09 0.159 ·0,44 0.180 

wer'<gelegenheid dif lagl 0.18 0.627 0.19 0.557 0.08 0.811 ·0.21 0.513 0.64 • 0,035 

wer1<gelegenheid kanloren sedor dif lagl -0.25 0.489 0.11 0.746 0.00 1.000 ·0.35 0.265 0.27 0.417 

SSPdil -0.06 0.881 ·0.11 0.729 ·0.1 5 0.670 ·0.34 0.221 0.21 0.537 

SSP dillag l -0.24 0.511 0.59· 0.042 0.23 0.502 0.06 0.820 ·0.30 0.370 

BSP output kantoren sector mr 0.04 0.907 ·0.01 0.983 0.06 0.853 ·0.23 0.405 0.43 0.190 

SSP ,,~ul lwtllnn'-' ~ lagl -0.06 0.881 0.57 .. 0,051 0.25 0.467 0.10 0.723 -0.48 0.133 

ieegstand lagl 0.17 0.573 0.49 0.185 0.02 0.006 -0.06 0.830 0.64 • 0.010 

lophuur lag 1 ·0.33 0.268 ·0.18 0.638 ·0.10 0.806 ·0.30 0.294 0.15 0.599 

voorraad dif 0.06 0.840 0.16 0.681 0.69 • 0.041 0,30 0.276 0.18 0.527 

werl<gelegenheid dif 0.04 0.899 0.28 0.460 ·0,07 0.865 0,18 0.543 0.03 0.911 

werltgelegenheid kanloren sector di1 0.02 0.935 0.12 0.165 -0.08 0.831 0.11 0.103 ·0.08 0.188 

we,kgeleger.heid dif lag 1 0.70 • 0.011 0.00 1.000 0.13 • 0.025 0.25 0.430 ·0.31 0.297 

wer1qJelegenheid kanloren sector dif lag 1 0.51 .. 0.055 ·0.11 0.668 0.52 0.154 ·0.04 0.891 ·0.29 0.329 

SSP dil ·0.13 0.648 0.12 0.165 0.00 1.000 0.57 • 0.021 ·0.13 0.652 

SSP dillagl 0.19 . 0.001 0.18 0.637 0.15 0.100 0.27 0.334 ·0.04 0.884 

BSP output kanlOren sector dif ·0.14 0.637 0.38 0.308 0.18 0.631 0.49 .. 0.064 ·0.12 0.666 

BSP output kanloren sector dif lag, 0.63 • 0,016 -0.12 0.165 0.03 '0.932 0.28 0.315 ·0.05 0.854 

• significantie 5 % 

•• significantie 10% 

Tabc14.1 Correlahes tussen de verkJarende variabelen en de netto absorptie 

De deellocaties Buitenveldert, Noord en Zuid-West laten significante correlaties zien tussen de netto 
absorptie en de variabelen die de beschikbaarheid van vastgoed verwoorden, te weten de leegstand en 
de voorraad. Terwijl de netto absorptie op de deellocaties Sloterdijk-Teleport, West en Zuid-Oost 
significante correlaties toont met de variabelen die de vraag naar vastgoed verwoorden, te weten de 
werkgelegenheid en het BBP. Het Centrum en de Zuidas tonen significante relaties met beiden. 
Deellocaties Oost en Zuid tonen echter geen enkele significante correlatie. Het wordt derhalve 
waarschijnlijk lastig om de ontwikkeling van de netto absorptie op deze deellocaties met behulp van 
multiple regressie te schatten. De tophuur laat enkel op deellocatie Centrum een significante correlatie 
zien met de netto absorptie. Waar de correIa ties Significant zijn, stemt de richting van het verband 
overeen met de verwachtingen uit de theorie. 

Tophuur 
Regressieanalyses van de huurprijsvergelijkingen resulteren traditioneel in modeUen met een hogere 
verklaringskracht dan de netto absorptie- en nieuwbouwvergelijkingen (zie hoofdstuk 2). Een select 
aantal verklarende variabelen is hierbij structureel van belang. Gezien het geringe aantal waamemingen 
waarmee de schattingen worden uitgevoerd kunnen slechts een beperkt aantal verklarende variabelen 
in het model opgenomen worden. In theorie zijn minimaal 40 waamemingen nodig per verklarende 
variabele in de vergelijking. De bestaande vastgoedreeksen kunnen hier niet aan voldoen. Om onder 
meer de kans op autocorrelatie en multicollineariteit te beperken wordt het aantal verklarende 
variabelen in de tophuurvergelijking ingekort. 

Binnen de vergelijking is een drietal variabelen opgenomen die de beschikbaarheid van vastgoed op een 
deellocatie verwoorden. Dit zijn het aanbod (Ieegstand), de voorraad en het leegstandspercentage. Het 
leegstandspercentage is in wezen een combinatie van het aanbod (Ieegstand) en de voorraad. Om die 
reden wordt enkel het leegstandspercentage in de vergelijking opgenomen als vertaling van het aanbod 
van vastgoed. De werkgelegenheid en het BBP zijn vanuit de theorie geselecteerd om de vraag naar 
vastgoed te verklaren binnen de vergelijking van de tophuur. Uit de bestudeerde onderzoeken blijkt dat 
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werkgelegenheidscijfers het meest geschikt zijn om de ontwikkeling van de tophuur te verklaren. Er is 
derhalve gekozen om enkel werkgelegenheidscijfers in de vergelijking van de tophuur op te nemen om 
de vraag naar vastgoed te verklaren. Naast het aanbod van en de vraag naar vastgoed is in de 
vergelijking het nieuwbouwvolume opgenomen. Deze variabele geeft een beeld van de kwaliteit van de 
gebouwen op een deellocatie en geeft daarmee een indica tie van de tophuur. Deze variabele wordt dan 
ook gehandhaafd binnen de vergelijking. 

c.tnhum lIoerO 

VanGbollln 

ieegstandspercentage 0.67 • 0.024 0,23 0.425 0,13 0.704 0.52 ~ 0,068 0,64 • 0.013 

leegs1andspercen1age Iagl 0.60 .. 0.053 ·0,11 0.719 0.18 0,605 0.1 5 0,636 0.57 • 0.033 

complelioos 0.22 0,514 0.23 0.427 ·0.12 0.735 0.32 0.284 0.08 0.776 

wert<gelegenheid 0.60 .. 0.053 0,77 • 0.001 0.78 • 0.005 0.61 • 0.026 0.87 • 0.000 

wert<gelegenheid lag 1 0.67 • 0.024 0.85 • 0.000 0.92 • 0.000 0.52 .. 0.072 0.83 • 0.000 

wer1(gelegenheld kantoren sector 0.67 • 0.024 0.82 • 0.000 0.92 • 0.000 0.55 .. 0.050 0,83 • 0,000 

wert<gelegenheid !<anloren seclof lag 1 0.67 • 0.024 0.84 • 0.000 0.92 • 0.000 0.51 .. 0,075 0.85 • 0.000 

ZUld Zu1l1 .. 001i Zuld.WMt 

ieeg,tandspercen"ge 0.04 0,904 .(1,08 0,161 0,20 0.564 0.51 .. 0,060 0,41 0, 130 

leegslar.dspercentage Iag1 -0,14 0.639 -0,34 0.208 0,13 0.717 0,24 0,390 0.03 0,913 

corr:pleUoos 0.48 0,081 -0,55 • 0,042 0,11 0.748 0,16 0.575 0,59 • 0,022 

weOlgelegenheid 0.48 0,081 0,77 • 0,001 0,87 • 0,000 0.64 • 0,013 0,51 .. 0,051 

wer1<gelegenheid lagl 0.76 • 0,002 0,89 • 0,000 0.70 • 0,017 0,83 • 0,000 0,63 • 0,016 

werkgelegenheid kantoren seclor 0.41 0,145 0,75 • 0,001 0,65 • 0,029 0,67 • 0,009 0,44 .. 0.099 

werXgelegenlleid kantoren sector lagl 0.76 • 0.002 0,72 • 0,004 0.65 • 0,031 0.78 • 0,001 0,62 • 0.D18 

• s;gnificanUe5% 

"significanlie 10% 

Trlbel 4.2: COlTclaties tusscn de verklar('nde va ria belen t!n de tophuur 

Tabel 4.2 geeft de correlatiecoefficient weer tussen de betreffende verklarende variabele en de tophuur. 
De correlaties tussen de tophuur en het leegstandspercentage zijn opvallend. Er is vanuit de theorie 
namelijk een negatief verband verondersteld . Wanneer leegstandspercentages stijgen, heeft dit vol gens 
de theorie een negatieve invloed op de huurprijs van een deellocatie. Slechts op drie deellocaties wordt 
een negatieve correlatie gesignaleerd. Daarbij zijn deze verre van significant. Daarentegen wordt op vier 
van de tien deellocaties een significant positieve correlatie aangetoond. De afwezigheid van een 
duidelijk negatieve correlatie tussen het leegstandspercentage en de huurprijs wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het gebruik van de tophuur als maat voor de huurprijs. In het geval van een 
toenemende leegstand wordt de tophuur vaak kunstmatig hoog gehouden door het geven van 
incentives (bijvoorbeeld huurvrije perioden). De tophuur laat in tijden van stijgende 
leegstandspercentages derhalve geen duidelijke daling zien. 

De correlaties tussen het nieuwbouwvolume (completions) en de tophuur nemen op zeven van de tien 
deellocaties de verwachte richting aan. Het nieuwbouwvolume laat echter aileen op deellocatie Zuid
West een significante correlatie zien. De werkgelegenheid voldoet beter aan de verwachtingen. Conform 
de theorie bestaan er significante correia ties tussen de tophuur en de werkgelegenheid op iedere 
deellocatie. Zoals verwacht zijn deze correlaties op aile deellocaties positief. 

Opname 

Uit tabel 4.3 blijkt de netto absorptie slechts op drie van de tien deellocaties significant te correleren met 
de opname. Waarschijnlijk speelt het contractuele karakter van de opname, waardoor deze vooruit loopt 
op de ontwikkeling van de netto absorptie, hierbij een rol. Het vooronderstelde positieve verband 
tussen de netto absorptie en de opname wordt door de correia ties onderschreven. De voorraad aan het 
begin van de periode correleert op vier van de tien deellocaties significant met de opname. Ook hier 
laten de correia ties de juiste richting zien. Het BBP lijkt het meest succesvol te correleren met de 
opname. Op zeven van de tien deellocaties wordt een significante correlatie tussen het BBP en de 
opname aangetoond . De richting van het verband tussen het BBP en de opname is, met uitzondering 
van deellocatie Zuid, conform de theorie. Op deellocatie Zuid wordt dan ook het BBP buiten de 
regressieanalyse gehouden. 
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t, 

neUo absorpoe 
voorraad Iag1 

BBPdif 

BBP diflagl 

BBP oulput kanloren sedor dif 

BBP oolp"1 kanloren sedor dd "91 

nefta abSOfpoe 

voorraad lag 1 

BBP dil 

BBP diflagl 

SSP output kanloren sector dif 

BBP oolpul kanloren sedor dif lagl 

• signilicanlie 5 % 

•• significantie 10% 

oorndabe . l! 

0,12 0.751 0,31 

0.09 0.81 5 0.53 • 

0,03 0.885 0.45 • 

·O.OS 0.826 0.38 " 

0.05 0.650 0,44 .. 

-IU 8 0.446 0.43 .. 

0,63 • 0,016 ·0, 10 

0,11 0,696 0.19 

0.32 0.166 ·0.06 
0.53 • 0.016 ·0.32 

0.34 0. 139 ·0.26 
0.50 • 0,026 ·0.42 .. 

Tabcl4.3: Corrclatics tusscn de vcrklarcndc variabe len en de opname 

4.2.4 Multicollineariteit 

0,260 

0.044 

0.047 

0.098 

0.054 

0.OS7 

o,m 
0.590 

0,801 

0.171 

0,268 

0.062 

Hoard Oo'St 

0.15 0.650 0.18 U.533 0.03 0.9 ' 9 
0.48 .. 0.096 0.34 0.212 0.25 0.363 

0.31 0,297 0,40 .. 0.082 0.14 0.544 

0,24 0.426 0.50 • 0.026 0.18 0.458 

0.23 0,448 0,52 • 0.018 0.28 0.232 
0.51 .. 0.074 0,51 • 0,023 0.31 0.184 

ZL!Itf..Wnl 

·0.13 0.S6 . 0.007 0.38 0, 168 

0.70 • 0,026 0.15 0.591 0.53 • 0.041 

0.16 0.631 0.47 • 0.039 0.34 0.145 

·0, 14 0.689 0,12 0.613 0.38 .. 0.097 

0.28 0.401 0.42 .. 0,062 0.49 • 0.029 

0.06 0.853 0.18 0.435 0,53 • 0.017 

De vooronderstellingen bij multiple regressie zijn hetzelfde als de vooronderstellingen bij lineaire 
regressie. Daarbij komt de eis dat de verklarende variabelen onderling niet te sterk met elkaar mogen 
correleren, anders is er sprake van multicollineariteit. Dit treedt op wanneer twee of meer verklarende 
variabelen in het regressiemodel z6 sterk onderling correleren, dat de gezamenlijke verklaarde varia tie 
niet kan worden toegeschreven aan de afzonderlijke verklarende variabelen. Of wei, de verklarende 
variabelen meten ongeveer hetzelfde en het is daarom onmogelijk om het effect van iedere variabele 
afzonderlijk te bepalen. Hierdoor komt de validiteit van het model in gevaar. 

Multicollineariteit kan op voorhand worden opgespoord door de correlatiematrix van de verklarende 
variabelen te bestuderen. Bij sterke correia ties, I r I ~ 0.6, is de kans op multicollineariteit groot. Dit kan 
op een aantal manieren worden verholpen. Het beste alternatief is het verzamelen van nieuwe data. Dit 
is echter vaak niet mogelijk . Daarnaast kan er gekeken worden of verklarende variabelen kunnen 
worden samengevoegd, mits deze inhoudelijk hetzelfde zijn . Ais laatste redmiddel kan er gekozen 
worden om een van beide verklarende variabelen buiten het model te houden . 

Een andere manier om multicollineariteit op te sporen is door de toleranties van de verklarende 
variabelen te bestuderen. Lage toleranties « 0,2) zijn een indicatie van mogelijke multicollineariteit. Er 
wordt ook wei gewerkt met Variance Inflation Factors (VIF). Dit is de reciproke van de tolerantie. Bij de 

uitvoering van de multiple regressieanalyses kunnen de toleranties en de Variance Inflation Factors 
worden opgevraagd in het statische analysepakket SPSS. Wanneer sprake is van multicollineariteit zorgt 
het programma er voor dat een van de collineaire variabelen automatisch wordt weggelaten. 

In dit onderzoek is gekozen om de controle op multicollineariteit zelf uit te voeren doormiddel van het 
bestuderen van de correlatiematrices van de verklarende variabelen. In bijlage XIV zijn de 
correlatiematrices per vergelijking (netto absorptie-, tophuur- en opnamevergelijking) en per deellocatie 

gegeven. De correia ties sterker dan I r I ~ 0.6 zijn rood gemarkeerd. In deze gevallen moet worden 
gewaakt voor het optreden van multicollineariteit. Indien, bij de uitvoering van de multiple 
regressieanalyses, verklarende variabelen in het model worden opgenomen die onderling te sterk 
correleren, moet worden besloten of een van de collineaire variabelen buiten het model wordt gelaten. 

4.2.5 Lineaire samenhang en homoscedasticiteit 
op voorhand kan niet worden gecontroleerd of de uiteindelijke regressiemodellen voldoen aan de 
vooronderstellingen van lineariteit en homoscedasticiteit. Overtredingen van lineariteit en 
homoscedasticiteit ontstaan echter vaak indien tijdreeksen niet stationair zijn. Voor het correct 
toepassen van verscheidene tijdreekstechnieken is het derhalve een vereiste dat de beschouwde 
tijdreeksen stationair zijn. Een tijdreeks wordt stationair genoemd wanneer er geen (positieve of 

negatieve) trend in de data aanwezig is. Overigens kan het niet-stationair zijn van een tijdreeks tevens 
de oorzaak zijn van de al eerder besproken njet-normale verdeling. 
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Om eventuele overtredingen van lineariteit en homoscedasticiteit uit de weg te gaan is op voorhand 
of er sprake is van niet-stationaire data. Binnen de variabelen bestemd voor de 
van de netto en de opname is geen van een trend. Deze worden dan ook 

als stationair beschouwd. De variabelen binnen de tophuurvergelijking vertonen echter weI een trend. 

Om een reeks die een trend vertoont stationair te maken, wordt de reeks voorbewerkt 
Er bestaan verschillende methoden hiervoor. Het nemen van verschillen i:ussen 

techniek om de trend te verwijderen. Daamaast kan 
met behulp van het logaritme worden 

verwijderen niet een trend in de data, maar het 
kan weI zorgen voor een meer trend waardoor het beter in een Iineair model past. Naast 
het van exponentiele van tevens het voordeel dat 
het de varian tie stabiliseert. Dit kan tevens de homoscedasticiteit van de data verbeteren. Daamaast kan 
het van eerste verschillen natuurlijke logaritmen 
van autocorrelatie uit de weg te gaan. Dit wordt in de verder 
transformaties kunnen overigens ook helpen om de al eerder h",·on,,,'.k-pn 

variabelen te garanderen. 

Dit onderzoek streeft uiteraard naar een lineaire samenhang tussen de afhankelijke en 
alsmede homoscedasticiteit. Derhalve is in het van de tophuurvergelijking geJkO;~en 

te draaien. Per deellocatie worden vier verschillende 
In eerste instantie de verzamelde data gebruikt, zonder dat 

deze de eerste verschillen van de en 
variabalen genomen. Ais derde de natuurlijke logaritmen van de data genomen en als laatst is een 
combinatie van de eerste verschillen en het natuurlijke Naderhand wordt "":""::",I::ll 
welke het best aan de vooronderstellingen van multiple regressie voldoet 

homoscedasticiteit}. Daamaast spelen uiteraard de verklaringskracht en de 
van het model een rol, alsmede de in de volgende paragraven te bespreken aanwezigheid van 
autocorrelatie en multicollineariteit. 

De vooronderstelling van lineariteit kan aan de hand van de residuen (onverklaarde 
Door de residuen af te zetten tegen de 

waarden kan worden nagegaan of Indien het 
geen vertoont 

gespreid random de horizontale nul-Iijn) is 
(bijvoorbeeld parabool of duidt op een niet Iineair model. Daamaast kan de lineariteit van het 
model gecontroleerd worden door de waargenomen en Y-waarden in een 
elkaar af te zetten. Als het model Iineair is Iiggen de de diagonaal. De Iineariteit 
kan gecontroleerd worden nadat de regressieanalyses zijn In hoofdstuk 5 wordt hier verder 
aandacht aan besteed. 

Homoscedasticiteit houdt in dat de residuen (£) 

de residuen af te zetten 
Daamaast kunnen de 
gestandaardiseerde residuen 

door 

of als functie 
van de voorspelde 
derhalve geen 

dan wordt de voorwaarden van homoscedasticiteit overtreden. Er moet 

regressieanalyses in hoofdstuk 
homoscedasticiteit is voldaan. 

4.2.6 Autocorrelatie 

een toeter of diabolo). Na 
of aan de van 

Zoals in hoofdstuk 3 alnaar voren is gekomen is het van autocorrelatie een veel voorkomend 
het van tijdreeksen. De van autocorrelatie houdt in dat 

opeenvolgende cases en hun residuen met elkaar correleren. De waarden van de residuen worden dan 
be'invloed door de van de cases. Oil onder andere wanneer cases een reeks 
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opeenvolgende en de gegevens hiermee zoals in het geval van 
huurprijzen (De Voor het tegengaan van autocorrelatie wordt gebruik gemaakt van de 
Durban Watson d-statistic De waarde van de Durban-Watson toets altijd tussen 0 en 4. een 
waarde in de buurt van 2 is er geen sprake van autocorrelatie. Een exacte interpretatie van de toets is 
enkel aan de hand van de tabel in bijlage VI mogelijk. 

Bij de van de verschillende wordt streng gecontroleerd op de 
van autocorrelatie. Indien een last heeft van autocorrelatie, wordt 

model waar autocorrelatie kan worden Dit gebeurd door middel 
van het van de verschillende verklarende varia belen. Op deze manier wordt per 
vergelijking tophuur en opname) voor elke deellocatie naar het beste 
presterende model dat geen last heeft van autocorrelatie. 

Dit geldt in het bij de beoordeling van de 
tophuurvergelijking op de verschillende deellocaties. 
van autocorrelatie namelijk het grootst. Zoals in de 
transformeren van de data naar eerste verschi1len 
autocorrelatie uit de weg wordt gegaan. Bij de ht>r,,,r,;t>1 

wordt welke transformatie het beste de 

van oplossing 

vier ten behoeve van de 
deze vergelijking is de kans op het Ar>tr", ... to,., 

paragraaf al besproken is kan het 
natuurlijke logaritrnen er voor zorgen dat 
van de vier verschillende 

van autocorrelatie bestrijdt. 

Wanneer verschillende onafhankelijke variabelen binnen een model hetzelfde stukje informatie uit de 
afhankelijke variabele is dit niet efficient te noemen. Door van meerdere 
onafhankelijke varia belen zal de R2 In eerste instantie oak de F-waarde 
wanneer meer varia belen worden zal de F-waarde weer dalen. Er moet 
gezocht worden naar een efficiente oplossing. Dit heeft onder meer te maken met de 
multicollineariteit. Tijdens de multiple wordt gewaakt voor een efficiente ODlossm 
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SamenvaUing en condusies 

Parametrische data: De data voor het onderzoek zijn op rationiveau. Er wordt derhalve aan de 
vooronderstelling van het gebruik van parametrische data voldaan. 

Voldoende waarnemingen: Voor dit onderzoek zijn onvoldoende waamemingen beschikbaar van de 
verschillende variabelen. De resultaten van dit onderzoek dienen derhalve als ' voorlopige' resultaten 
te worden beschouwd. 

Normaal verdeeld: Extreme waarden in tijdreeksen zorgen voor een niet-normale verdeling. Echter, 
juist deze extremen zijn de meest bruikbare bran van informatie en worden derhalve gehandhaafd . 
Eventuele overtredingen van een normale verdeling worden hierbij geaccepteerd. 

CorreIa ties netto absorptie: 

• Op deellocaties Buitenveldert, Noord en Zuid-West is sprake van significante correlaties tussen de 
netto absorptie en variabelen die beschikbaarheid van vastgoed verwoorden, te weten leegstand 
en voorraad . De richting van de correia ties stemt overeen met de theorie. 

• Op deellocaties Centrum, Sioterdijk-Teleport, West en Zuid-Oost is sprake van significante 
correia ties tussen de netto absorptie en variabelen die de vraag naar vastgoed verwoorden, te 
weten werkgelegenheid en BBP. De richting van de correia ties stemt overeen met de theorie. 

• Op deellocatie Zuidas is sprake van significante correia ties tussen zowel variabelen die de 
beschikbaarheid van vastgoed verwoorden als variabelen die de vraag verwoorden. 

• Deellocaties Oost en Zuid laten geen significante correia ties zien tussen de netto absorptie en de 
verklarende variabelen. 

Correlaties tophuur: 

• De afwezigheid van een duidelijk negatieve correia tie tussen het leegstandspercentage en de 
huurprijs wordt naar verwachting veroorzaakt door het gebruik van de tophuur als maat voor de 
huurprijs. De invloed van incentives op de tophuur speelt hier een belangrijke rol in. 

• Correlaties tussen het nieuwbouwvolume en de tophuur nemen op zeven van de tien deellocaties 
de verwachte richting aan, echter aileen op deellocatie Zuid-West is deze Significant. 

• Conform de theorie bestaan er significante positieve correia ties tussen de tophuur en de 
werkgelegenheid op iedere deellocatie. 

CorreIa ties opname: 

• De netto absorptie correleert slechts op drie van de tien deellocaties significant met de opname, 
waarschijnlijk als gevolg van het contractuele karakter van de opname. 

• De voorraad aan het begin van de periode correleert op vier van de tien deellocaties significant 
met de opname. De correia ties nemen de juiste richting aan. 

• Het BBP correleert veelvuldig met de opname. Zeven van de tien deellocaties laat een significante 
correlatie zien. De richting van het verband is, met uitzondering van deellocatie Zuid, conform de 
theorie. 

Multicollineairiteit: De correlatiematrices van de verklarende variabelen geven aan wanneer er 
mogelijk sprake is van multicollineariteit. Bij de uitvoering van de regressieanalyses wordt aan de 
hand van deze matrices gecontroleerd op de aanwezigheid van collineaire variabelen in de modellen. 

Lineariteit en homoscedasticiteit: Overtredingen van lineariteit en homoscedasticiteit ontstaan vaak 
indien tijdreeksen niet stationair zijn. Binnen de vergelijking voor de tophuur is sprake van niet
stationaire tijdreeksen. Om een reeks die een trend vertoont stationair te maken, wordt de reeks 
voorbewerkt (getransformeerd). De bestaande literatuur maakt in deze gevallen veelvuldig gebruik 
van de eerste verschillen en de natuurlijke logaritmen. In het geval van de tophuurvergelijking zijn 
derhalve regressieanalyses uitgevoerd met gebruik van de volgende data: 

• Ongetransformeerde data 

• Eerste verschillen van de data 

• Natuurlijke logaritmen van de data 

• Eerste verschillen en natuurlijke logaritmen van de data 

Overige aandachtspunten: De aanwezigheid van autocorrelatie en de efficiency van de oplossing 
worden na uitvoering van de regressieanalyses behandeld. Met name op de aanwezigheid van 
autocorrelatie wordt streng gecontroleerd . In het bijzonder bij de varianten van de tophuurregressies. 
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Statistische analyse en modelvorming 

Het toekomstige aantal vierkante meters nieuwbouw wordt niet met behulp van statistische analyse 
bepaald. Nieuwbouwcijfers zijn bepaald op basis van de harde en zachte planvoorraad. Het is derhalve 
niet nodig om met behulp van regressieanalyses de vergelijkingen voor de nieuwbouw te schatten. De 
nieuwbouwvolumes komen dan ook niet in dit hoofdstuk aan de orde. De netto absorptie, de tophuur 
en de opname worden wei statistisch bepaald en worden hieronder besproken. Allereerst wordt er 
echter stilgestaan bij de consequenties van het toepassen van multiple regressie in het geval van 
onvoldoende data. Na afloop van de regressieanalyses zijn de door de modellen geschatte waarden 
tegenover de originele waarden afgezet. Aan de hand van deze resultaten wordt het model besproken. 

5.1 Consequenties onvoldoende data 
De lengte van de historische vastgoedreeksen op kantoren deellocaties voldoen vooralsnog niet aan de 
voorwaarden van het gebruik van multiple regressie. De resultaten van dit onderzoek moeten derhalve 
als 'voorlopige' resultaten worden gezien. Het onderzoek toont aan op welke wijze het model in de 
toekomst empirische onderbouwd zou kunnen worden, indien er voldoende data aanwezig zijn. De 
conclusies uit dit onderzoek geven een eerste indicatie van de mogelijke statische verbanden tussen de 
verschillenden variabelen op kantoren deellocaties. De in dit hoofdstuk aangetoonde verbanden moeten 
derhalve als 'voorlopig' worden beschouwd. Daamaast geeft dit onderzoek nieuwe inzichten in het 
gebruik van multiple regressieanalyse bij het modelleren en voorspellen van kantoren deellocaties. 

5.2 Multiple regressieanalyse kantorenmarkt op 
deellocatieniveau 
De multiple regressieanalyses van de deellocaties worden in deze paragraaf beschreven. Wanneer de 
afhankelijke variabele wordt verklaard door meerdere onafhankelijke variabelen is er sprake van 
multiple regressie. Vergelijking 9 geeft multiple regressie in formulevorm weer. Er zijn meerdere 
onafhankelijke variabelen (x'en) met ieder zijn eigen richtintscoefficient (b's) . 

(9) 

Het programma SPSS voert de berekeningen uit en geeft een aantal uitkomsten waarmee de kracht en 
de betrouwbaarheid van de geschatte vergelijking kan worden beoordeeld . Zoals eerder aangegeven 
creeert de methode een model met een samenstelling van significante onafhankelijke variabelen die zo 
goed mogelijk de afhankelijke variabelen weet te verklaren. De manier waarop de onafhankelijke 
variabelen in het regressiemodel worden ingevoerd kan in SPSS worden aangegeven. In dit onderzoek 
is gekozen voor het stapsgewijs invoeren van de onafhankelijke variabele. Deze methode wordt 
stepwise genoemd. Binnen stapsgewijze multiple regressie worden de onafhankelijke variabelen stap 
voor stap opgenomen in het regressiemodel op basis van de F-waarde. De onafhankelijke variabele met 
de laagste significantie (hoogste F-waarde) wordt steeds aan het model toegevoegd. Daarbij wordt 
rekening gehollden met de invloed van de variabelen die reeds in het model zijn opgenomen. Het kan 
derhalve voorkomen dat een eerder opgenomen variabele door het model weer wordt verwijderd. 
Standaard wordt gewerkt met een grenswaarde van 0,05. Dit wordt de probability of F-to-enter genoemd. 
Dit hOlldt in dat varia belen met een significantie hoger dan 0,05 niet worden opgenomen in het mode\. 
Daamaast staat standaard de probability of F-to-remove ingesteld op 0,10. 
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Allereerst wordt de netto absorptie besproken, vervolgens de tophuur om tot slot de regressieanalyses 
van de opname te behandelen. Voor deze drie marktindicatoren is voor elke deellocatie het model 
opgenomen dat uiteindelijk het best presteert. De modellen zijn gekozen op basis van de volgende 
criteria: 

Verklaringskracht van het model (R2 adjusted). 

F-waarde van het model (spaarzaamheid en efficientie van de oplossing). 

Significantie en richting van de opgenomen variabelen (in overeenstemming met de theorie). 

Aanwezigheid van aantoonbare autocorrelatie. 

Aanwezigheid van multicollineariteit. 

5.2.1 Multiple regressieanalyse nelto absorptie 
De vergelijking voor de netto absorptie die met behulp van multiple regressie wordt geschat is hier 
nogmaals weergegeven (vergelijking 3). 

In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van de resultaten van de regressieanalyses van de netto 
absorptie. De tabel geeft de verklaringskracht van de modellen weer (R2 adjusted) en de Durban Watson 
statistiek voor autocorrelatie. Daamaast laat de tabel zien welke variabelen per deellocatie significant 
zijn bevonden en derhalve in het model zijn opgenomen. Van deze variabelen zijn de 
gestandaardiseerde beta en de bijbehorende significantie (tussen haakjes) opgenomen. Bij de uitvoering 
van de regTessieanalyses is gekozen om de probability of F-lo-enter te verhogen. Standaard wordt gewerkt 
met een grenswaarde van 0,05. Daarnaast staat standaard de probability of F-to-remove normaliter 
ingesteld op 0,10. Omdat op veel deellocaties geen verklarende variabelen zijn gevonden die aan dit 
criterium voldoen, is besloten de probability of F-to-enter te verhogen naar 0,10. Variabelen worden 
hierdoor sneller toegelaten tot het model. Dit gaat echter wei ten kosten van de betrouwbaarheid van 
het model (van 95% naar een 90% betrouwbaarheidsinterval). In de praktijk wordt F-to-enter niet 
zomaar verhoogd aangezien dit erg riskant is . De instelling is derhalve virtueel te noemen. Hier moet 
rekening mee worden gehouden met de interpretatie van de resultaten. 

Nadat de optimale samenstelling van variabelen in het model is vastgesteld, is de regressieanalyse 
opnieuw uitgevoerd met enkel de significante variabelen. Hierdoor is men zeker dat de juiste 
regressiecoefficienten worden gebruikt voor de uiteindelijke vergelijkingen. De volledige SPSS uitvoer 
van de regressieanalyses staat in bijlage XV. 

Builenve!dert 0.663 2.059 1.014 0.732' 

(.003) (.016) 

Cenlrum 0.608 1.877 0.188 0.617 0.562' 

(.012) (.013) (050) 

Noord 0.671 1.870 0.348 0.154 

(.092) (.003) 

Oasl variables excluded 

Siolerdiik - Teleport 0.717 2.110 0.673' -1 ,583 1,962 

(006) (.021) (006) 

Wesl 0.575 1,963 0.407 0.576' 

(.055) (.011) 

Zuid variables excluded 

Zuidas 0,650 2,452 0.415 0.861' 

(072) (.008) 

Zuid-Oosl 0.129 1.105 -1,027 0,776 0,889 

(.000) (.002) (.000) 

Zuid-Wesl 0,304 2,044 0,216 

(.019) 

' : 1 iaar vertraagd 

TabelS.l : RcsuItatcn multiple regrcssieanalyscs neUo absorptie 
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Verklaring kracht 

Op de deellocaties Oost en Zuid worden geen significante variabelen gevonden om in het model op te 
nemen. Voor deze deellocaties kan derhalve geen vergelijking van de netto absorptie worden geschat. 
De verklaringkracht (R2 adjusted) van de modellen op de overige deellocaties varieert van 30% 
verklaarde varian tie op deellocatie Zuid-West tot 73% verklaarde variantie op deellocatie Zuid-Oost. 
Gemiddeld wordt op de deellocaties 62% van de variantie in de netto absorptie verklaard door de 
opgenomen variabelen. 

F-waa./"de ~ significantie model 

Tabel5.2 toont de F-waarden en de bijbehorende significanties van de netto absorptiemodellen. De tabel 
laat zien dat op aile deellocaties de nulhypothese 'geen lineaire samenhang' op deze deellocaties wordt 
verworpen (p ~ 0, 10). 

Op de deellocaties waar meer dan een variabele de netto absorptie verklaart, zijn de F-waarden en 
significanties van de verschillende modellen nader bestudeerd. Op zeven van de tien deellocaties zijn 
meer dan een variabele opgenomen om de verklaringskracht van het model te vergroten. Indien een 
tweede en derde variabele aan een model wordt toegevoegd heeft dit gevolgen voor de F-waarde van 
het model. Idealiter stijgt de F-waarde (gezamenlijk met de verklaringskracht) bij het toevoegen van een 
variabele. Met uitzondering van de deellocaties Noord en West stijgt de F-waarde van het model bij het 
toevoegen van verklarende variabelen (bijlage XV). Op deellocatie West is sprake van een lichte afname 
van de F-waarde. De significantie van het model verbetert echter met de invoeging van de tweede 
variabele. Dit is niet het geval op deellocatie Noord. Ondanks dat de F-waarde en de significantie van 
het model hier licht afneemt, is toch gekozen om de toegevoegde variabele te handhaven. Met de 
toevoeging van de variabele stijgt de verklaringskracht van het model dermate, dat hier de voorkeur 
aan wordt gegeven. 

Significantie en rieMing va.n de variabclen 

Tabel 5.1 laat per deellocatie zien welke verklarende variabelen Deol'lOClIIIO F ~gnlflcanne 

significant zijn bevonden. Opvallend is de significantie van het Bunenveldert 

aanbod (Ieegstand) aan het begin van de periode. Op 6 van de 10 CenlMl 
Noord 

deellocaties speelt deze een belangrijke rol in het verklaren van de 
Siolerdijk· Teleport 

netto absorptie. Warmeer het aanbod aan het begin van een Wesl 

periode hoog ligt, is er veel plaats voor uitbreiding van de bezette Zuidas 

voorraad . Daarnaast wordt de netto absorptie vooral bepaald door Zuid-Oosl 

de vraag naar kantoorruimte. De vraag wordt het best vertaald in Zuid-Wesl 

9,848 

6,689 

11,212 

9,445 

9,794 

8,413 

13,555 

7,111 

.009 

.014 

.005 

.007 

.004 

.018 

.001 

.019 

de werkgelegenheidscijfers. Op vier van de tien deellocaties Gemilldeid 9.5G8 00\1 

verklaren de werkgelegenheidscijfers significant de netto absorptie Tabel 5.2: F-wa.o.rde ,'n .ig. netto absorptiemodell.en 

(signifjcantie 10%). De totale werkgelegenheid binnen een deellocatie is hierbij vaker significant dan de 
werkgelegenheid birmen de kantoorhoudende sectoren (financieie en zakelijke dienstverlening, 
overheid en overige dienstverlening). Wanneer de netto absorptie op een deellocatie wordt verklaard 
door de werkgelegenheid, gaat dit in bijna aile gevallen om werkgelegenheidscijfers van een jaar terug 
(in de tabel aangegeven met een asterisk; * ). De vergelijkingen suggereren daarmee dat een stijging van 
de werkgelegenheid met enige vertraging doorwerkt op de netto absorptie van een deellocatie. Een 
mogelijke verklaring van deze vertraging is dat bedrijven in geval van groei in eerste instantie 
inkrimpen birmen de huidige kantoorruimte, alvorens tot uitbreiding over te gaan. 

In paragraaf 4.2.3 zijn de correia ties tussen de afhankelijke variabele netto absorptie en de verschillende 
onafhankelijke variabelen onderzocht. In deze paragraaf is gecontroleerd of de richting van de 
verbanden in overeenstemming zijn met de theorie. De verklarende variabelen die hier niet het uit de 
theorie voortkomende verband laten zien, zijn bij regressieanalyses buiten de modellen gelaten. 

Autocorrelatie 

In de uitvoer van de regressieanalyses in SPSS is de Durban Watson statistiek opgevraagd. Met behulp 
van de tabel in bijlage VI is vervolgens vastgesteld of het model last heeft van autocorrelatie. Dit gebeurt 
aan de hand van de methode beschreven in paragraaf 3.5.2. Zoals in paragraaf 4.2.4 al is toegelicht, is 
gezocht naar het best presterende model waarbij de aanwezigheid van autocorrelatie kan worden 
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uitgesloten. Tabel 5.1 staan de modellen die uiteindelijk voor elke deellocatie zijn geselecteerd. De 
Durban Watson statisitieken in de tabel tonen aan dat geen van de modellen last heeft van 
autocorrelatie. 

MulticoUineariteit 

Sijlage XIV geeft de correlatiematrices van de verklarende variabelen weer. Een correIa tie groter dan 0,6 
kan duiden op de aanwezigheid van eventuele multicollineariteit. Op aile deellocaties, met uitzondering 
van de deellocaties Centrum en Sloterdijk-Teleport, wordt de aanwezigheid van multicollineariteit 
uitgesloten. 

De correlatiematrix van deellocatie Centrum toont aan dat de groei van de werkgelegenheid in de 
kantoorhoudende sectoren (een jaar vertraagd) sterk correleert met de leegstand aan het begin van de 
periode. Met invoeging van de groei van de werkgelegenheid in de kantoorhoudende sectoren (een jaar 
vertraagd) stijgt de verklaringskracht en de F-waarde van het model aanzienlijk. Sovendien verbetert de 
significantie van het model sterk. De variabele wordt dan ook in het model opgenomen. 

Het regressiemodel van deellocatie Sloterdijk-Teleport toont aan dat bij de invoeging van de groei van 
het SSP mogelijk sprake is van multicollineariteit. De groei van het SSP correleert hierbij sterk met de 
groei van het SSP uit de kantoorhoudende sectoren. Met de invoeging van het SSP uit de 
kantoorhoudende sectoren stijgt de verklaringskracht van het model echter aanzienlijk. Het model 
zonder deze variabele verklaart namelijk 45% van de variantie in de netto absorptie, terwijl het model 
inclusief het SSP uit de kantoorhoudende sectoren 72% van de variantie in de netto absorptie verklaart. 
Sovendien stijgt de F-waarde en verbetert de significantie van het model aanzienlijk. Ondanks de 
eventuele aanwezigheid van multicollineariteit wordt derhalve gekozen om het SSP uit de 
kantoorhoudende sectoren toe te laten tot het model. 

Lineariteit 

De werkelijke en voorspelde waarden van de modellen zijn in een spreidingsdiagram tegen elkaar 
uitgezet (bijlage XIX). Daarnaast zijn de gestandaardiseerde residuen uitgezet tegen de 
gestandaardiseerde voorspelde waarden (bijlage XIX). Uit de spreidingsdiagrammen voIgt dat op aile 
deellocaties mag worden aangenomen dat het gaat om een lineajr model. Wegens het geringe aantal 
waarnemingen is het lastig te controleren op eventuele ongewenste patronen. De 
spreidingsdiagrammen geven desondanks geen aanleiding tot het vaststellen van niet-lineaire 
modellen. 

Homoscedastici teit 

De gestandaardiseerde residuen zijn afgezet tegen de gestandaardiseerde voorspelde waarden (bijlage 
XIX). Wederom geldt hier dat het geringe aantal waamemingen de controle op ongewenste vormen in 
de weg staat. Ondanks dat de spreidingsdiagrammen op sommige deellocaties een lichte vorm van een 
toeter vertonen (met name deellocatie West), is er sprake van redelijk evenwichtige verdelingen. Er 
wordt derhalve aangenomen dat voor iedere deellocatie binnen de data sprake is van 
homoscedasticiteit. 

5.2.2 Multiple regressieanalyse tophuur 
De vergelijking voor de tophuur die met behulp van multiple regressie wordt geschat is hier nogmaals 
gegeven (vergelijking 7). 

(7) 

Om aan de verschillende vooronderstellingen van multiple regressie te voldoen wordt in de bestaande 
literatuur veelvuldig gebruik gemaakt van het transformeren van de data. Uit de beoordeling van de 
verschillende modellen in hoofdstuk 2, blijkt dat in het geval van de huurprijsvergelijkingen menig 
onderzoek gebruik maakt van de eerste verschillen en/of de natuurlijke logaritrnen om aan de 
vooronderstellingen van multiple regressie te voldoen (zie ook bijlage III). In paragraaf 4.2 is al dieper 
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ingegaan op het transformeren van de data en is besloten om in het geval van de tophuurvergelijkingen 
vier verschillende regressieanalyses uit te voeren (paragraaf 4.2). Er zijn regressieanalyses uitgevoerd 
met gebruik van de volgende data: 

• Ongetransformeerde data 

• De natuurlijke logaritrnen van de data 

• De eerste verschillen van de data 

• De natuurlijke logaritrnen en de eerste verschillen van de data 

Beoordeling varianten multiple regressieanalyse tophuUJ' 

Voor de regressieanalyses zijn de standaard instellingen gebruikt voor de probability of F-to-enter en de 
probability of F-to-remove (respectievelijk 0,05 en 0,10). De resultaten van de vier regressieanalyses zijn 
beoordeeld op de volgende punten: 

• 
• 
• 

Verklaringskracht en significantie model 

Significantie van de verklarende variabelen 

Autocorrelatie 

• 
• 
• 

Mul ticollineari tei t 

Lineariteit 

Homoscedas tici tei t 

Uit de analyse blijken de regressiemodellen die gebruik maken van de natuurlijke logaritrnen het best te 
presteren. In tabel 5.3 is een overzicht gegeven van de resultaten van de vier regressieanalyses. De tabel 
toont de verklaringskracht (R2 adjusted) en de eventuele aanwezigheid van autocorrelatie en 
multicollineariteit. Tevens geeft de tabel aan voor welke deellocaties er uiteindelijk een model is 
gevonden. De uitgebreide resultaten van de regressieanalyses met gebruik van de natuurlijke 
logaritrnen staan in tabel5.4 en in bijlage XVI (SPSS uitvoer). Een meer uitgebreide samenvatting van de 
resultaten van de overige drie regressieanalyses staat in bijlage XVII. 

~<ll".,r""~r.: 

AUD- IA~" 
:;-0 aQJ IIaJ :D' .. tlDit '*'-'~ 

BLfter.vetOert 0.760 ... 1M 0.780 ... "" Centrum 0.905 0.266 0.926 

NOOfd 0.B83 0.890 

Oost 0.760 0.590 

SIoterdl!l<· Teleport 0.92{) r;J 0.768 0.959 

W .. t 0.874 0.593 0.922 

Zl<td 0.945 pO ,. 0.657 ... "" 0.976 0.683 """ "" 
Z ..... 0.849 ... ~ 0.756 0.812 0.705 

ZUld-Oost 0.712 ... not 0.788 - ... 
Zuod-W.,t 0,811 ,. .... 0.296 0.919 0.395 

0>11 

Tabel 5.3: Ovcrzicht rcsultaten multiple regressieanalyses tophuur 

Tabel5.3 toont aan dat de verklaringskracht (R2 adjusted) van de modellen het hoogst ligt bij het gebruik 
van de natuurlijke logaritrnen. Hierbij wordt op de tien deellocaties gemiddeld 86% van de variantie in 
de tophuur verklaard. Bij het gebruik van de ongetransformeerde data ligt dit percentage op 84%, in het 
geval van het gebruik van de eerste verschillen op 54% en bij het gebruik van de natuurlijke logaritrnen 
in combinatie met de eerste verschillen wordt op de deellocaties gemiddeld 68% van de varian tie in de 
tophuur verklaard. Overeenkomstig met de verklaringskracht is de significantie van de modellen het 
grootst bij gebruik van natuurlijke logaritrnen. Op basis van de verklaringskracht en significantie van de 
modellen genie ten derhalve de regressiemodellen met gebruik van natuurlijke logaritrnen de voorkeur. 

De regressieanalyses met gebruik van de ongetransformeerde data en de regressieanalyses met gebruik 
van de natuurlijke logaritrnen leveren voor aile tien de deellocaties een model op. Bij de 
regressieanalyses met gebruik van de eerste verschillen worden op drie van de tien deellocaties 
(deellocatie Noord, Oost en Zuid-Oost) geen significante verklarende variabelen gevonden. Op deze 
deellocaties kunnen merdoor geen vergelijkingen voor de tophuur worden geschat. Ditzelfde geldt voor 
de deellocaties Centrum, Noord, Oost en Zuid-Oost in het geval er gebruik wordt gemaakt van de eerste 
verschillen en de natuurlijke logaritrnen. De modellen met gebruik van de ongetransformeerde data en 
met gebruik van de natuurlijke logaritrnen hebben mer dus de voorkeur. 
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Een volgende belangrijke reden voor het selecteren van de modellen die gebruik maken van de 
natuurlijke logaritmen is de afwezigheid van autocorrelatie. Op aile deellocaties, met uitzondering van 
deellocatie Sloterdijk-Teleport, wordt de aanwezigheid van autocorrelatie uitgesloten. Op deellocatie 
Sloterdijk-Teleport is de Durban Watson toets voor autocorrelatie niet doorslaggevend. De uitkomst ligt 
binnen het grijze gebied: autocorrelatie wordt hier niet uitgesloten, het wordt echter ook niet 
aangetoond (bijlage V). Eenzelfde beeld komt naar voren wanneer de eerste verschillen van de data 
worden gebruikt in de regressieanalyses. Enkel op deellocatie Sloterdijk-Teleport bestaat er twijfel over 
eventuele autocorrelatie in het model. 

Indien de ongetransformeerde data worden gebruikt, wordt op drie van de tien deellocaties (Sloterdijk
Teleport, Zuid en Zuid-West) autocorrelatie aangetoond. Het gaar hier in aile drie de gevallen om 
positieve autocorrelatie (bijlage V). Wanneer de eerste verschillen en de natuurlijke logaritmen van de 
data in de regressieanalyses wordt gebruikt, is binnen het model van deellocatie Buitenveldert sprake 
van positieve autocorrelatie. Daamaast is de Durban Watson toets op deellocatie Sloterdijk-Teleport niet 
doorslaggevend. Op basis van de aanwezigheid van autocorrelatie gaat de voorkeur uit naar het 
gebruik van de eerste verschillen van de data, of het gebruik van de natuurlijke logaritmen van de data. 

Bij gebruik van de eerste verschillen en bij het gebruik van de natuurlijke logaritmen in combinatie met 
de eerste verschillen, wordt enkel op deellocatie Zuidas eventueel de aanwezigheid van 
multicollineariteit aangetoond. De eventuele aanwezigheid van multicollineariteit treedt op wanneer, 
naast de eerder in het model opgenomen werkgelegenheid, de werkgelegenheid binnen de 
kantoorhoudende sectoren aan het model wordt toegevoegd . 

De regressieanalyses met gebruik van de ongetransformeerde data en met gebruik van de natuurlijke 
logaritmen geven tevens een mogelijke aanwezigheid van multicollineariteit op de deellocatie Zuidas. 
De toleranties liggen in deze gevallen lager dan bij het gebruik van de eerste verschillen en het gebruik 
van de natuurlijke logaritmen in combinatie met de eerste verschillen. De kans dat binnen deze 
modellen daadwerkelijk sprake is van multicollineariteit ligt dan ook hoger. Op basis van de eventuele 
aanwezigheid van multicollineariteit genieten de modellen met gebruik van de eerste verschillen en de 
modellen met gebruik van de natuurlijke logaritmen in combinatie met de eerste verschillen licht de 
voorkeur. 

Gezien de verklaringskracht en significantie van de modellen, de afwezigheid van autocorrelatie en 
multicollineariteit en het feit dat voor iedere deellocatie een model wordt geschat, wordt gekozen voor 
het gebruik van de natuurlijke logaritmen van de data in het geval van de tophuurvergelijkingen. Bij 
deze keuze hebben zoals eerder aangegeven uiteraard ook de vooronderstellingen van lineariteit en 
homoscedasticiteit meegespeeld. Zoals in het vervolg van deze paragraaf zal blijken vormt dit geen 
obstructie voor het gebruik van de natuurlijke logaritmen in de regressieanalyses. 

Multiple regressieanaly e tophulir (natullrlijke logacitmen) 

Ook hier geeft de tabel (tabel 5.4) de verklaringskracht van de modellen weer (R2 adjusted) en de 
Durban Watson statistiek voor autocorrelatie . Daamaast blijkt uit de tabel welke variabelen per 
deellocatie significant zijn bevonden en derhalve in het model zijn opgenomen. Van deze variabelen zijn 
de gestandaardiseerde beta en de bijbehorende significantie (tussen haakjes) opgenomen. Nadat de 
optimale samenstelling van variabelen binnen een model is vastgesteld, is de regressieanalyse opnieuw 
uitgevoerd met enkel de significante variabelen. Hierdoor is men zeker dat de juiste 
regressiecoefficienten worden gebruikt voor de uiteindelijke vergelijkingen. De volledige SPSS uitvoer 
van de regressieanalyses staat in bijlage XVI . Zoals eerder aangegeven zijn voor de regressieanalyses de 
standaardinstellingen gebruikt voor de probability of F-to-enter en de probability of F-to-remove 
(respectievelijk 0,05 en 0,10). 
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BUltenveldert 0,780 

Centrum 0,926 

Noord 0,890 

Oosl 0,590 

Siolerdijk· Teleport 0,959 

West 0,922 

luid 0,976 

l uidas 0,612 

luid·Qost 0,788 

lukl-Wesl 0,919 

2,506 

1,978 

2,363 

1,585 

I)J 

1,793 

1,634 

1,504 

1,778 

1,730 

0,423 

(.045) 

0,182 

(.011) 

0,363 

(.016) 

0,246 

(.011) 

·0,230 

(.013) 

-0,158 

(.006) 

Tabel 5.4: Reswtatcn multiple regrcssicanalyscs tophuur (natuurlijkc logaritmen) 

VerkJaringskracht 

0,913 

(.000) 

0,960 

(.000) 

0,944 

(.000) 

2,224 

(.001) 

0,826 

(.000) 

0,885 

(.000) 

·1,498 

(.010) 

0,896 

(.000) 

0,985 

(.000) 

0,949 

(.000) 

0,707 

(.003) 

Tabel 5.4 laat zien dat de verklaringskracht van de modellen (R2 adjusted) varieert van 59% op 
deellocatie Oost tot 98% op deellocahe Zuid. Gemiddeld verklaren de modellen 86% van de varian tie in 
de tophuur, 

F-waarde en significantie modeJ 

Tabel 5.5 toont de F-waarden en de bijbehorende significanties van de 
tophuurmodellen. De tabel toont aan de nulhypothese 'geen lineaire 
samenhang' met kracht op alle deellocaties wordt verworpen (p ~ 0,05). 
Op de deellocaties waar meer dan een variabele de tophuur verklaart, 
zijn de F-waarden en significanties van de verschillende modellen 
nader bestudeerd. Op zeven van de hen deellocaties is een tweede 
variabele opgenomen om de verkJaringskracht van het model te 
vergroten. Wanneer een tweede variabele aan een model wordt 
toegevoegd heeft dit gevolgen voor de F-waarde van het modeL Zoals 
eerder aangegeven stijgt idealiter de F-waarde (gezamenlijk met de 
verklaringskracht) bij het toevoegen van een varia be Ie. 

Bultenvekiert 36,504 .000 

Centrum 163,042 .000 

Noord 81,981 .000 

Oosl 9,632 .005 

Sloterd~k· T eleport 151,480 .000 

West 77,591 .000 

luid 242,354 .000 

luidas 22,548 .001 

Zuid-Oosl 25,149 .000 

luid-West 74,571 .000 

Tabcls.5: F-waarde en sig. tophuurmodellen 

Op de deellocaties Zuid en Zuidas stijgt de F-waarde en de significantie van het model bij de invoeging 
van de tweede variabele (bijlage XVI). Deellocatie Oost laat een lichte daling zien van de F-waarde. De 
significantie van het model verbetert echter bij het toevoegen van de tweede variabele. De overige 
deellocaties (Sloterdijk-Teleport, West, Zuid-Oost en Zuid West) laten eveneens een lichte daling van de 
F-waarde van het model zien. Dit heeft in aile gevallen geen invloed op de significantie van de 
modellen. Omdat door toevoeging van de extra variabelen de verklaringskracht van de modellen op 
deze deellocaties dermate stijgen, is besloten de variabelen in de modellen toe te laten. 

Significantie en richting van de varia belen 
Tabel 5.4 laat per deellocatie zien welke verklarende variabelen Significant de variantie in de tophuur 
verklaren. De bevindingen bij het bestuderen van de correia ties in paragraaf 4.2.3 worden hier nogmaals 
onderstreept. Slechts op twee deellocaties speelt het leegstandspercentage een rol bij het verklaren van 
tophuren. Al eerder is aangegeven dat de tophuur vaak kunstmatig hoog gehouden wordt door het 
geven van incentives. Dit verwatert het verband tussen de tophuur en het leegstandspercentage. 

Het nieuwbouwvolume verklaart op vier deellocaties significant de tophuur. De kwaliteit van de 
gereedgekomen kantoorruimten blijkt op deze deellocaties het niveau van de tophuur gedeeltelijk te 
kunnen verklaren. De werkgelegenheid speelt volgens de verwachting de grootste rol in de 
ontwikkeling van de tophuur. De werkgelegenheidscijfers verklaren op aile deellocaties de tophuur. De 
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tabel toont aan dat vooral de werkgelegenheidscijfers van een jaar terug bepalend zijn. Op de meeste 
deellocaties resulteert een verandering in de werkgelegenheid niet direct in een aanpassing van de 
tophuur. De vergelijkingen suggereren dat een verandering in de werkgelegenheid met enige 
vertraging doorwerkt op de tophuur van een deellocatie. Er gaat een bepaalde periode overheen 
voordat de gesignaleerde vraag naar vastgoed in de tophuren wordt verwerkt. Dit geldt niet voor de 
deellocaties Sioterdijk-Teleport en de Zuidas. Wellicht kunnen deze meer volwassen kantorenmarkten 
sneller anticiperen op een verandering in de vraag naar kantorenvastgoed. 

Enkel de variabelen die bij het bestuderen van de correia ties (paragraaf 4.2.3) qua richting een verband 
tonen in overeenstemming met de theorie, zijn in de uiteindelijke vergelijkingen van de tophuur 
toegelaten. 

Autocorrelatie 

Zoals al eerder aangegeven wordt, met uitzondering van deellocatie Sloterdijk-Teleport, op aile 
deellocaties de aanwezigheid van autocorrelatie binnen de modellen uitgesloten. Op deellocatie 
Sioterdijk-Teleport geeft de Durban Watson toets voor autocorrelatie geen definitief uitsluitsel. 

Multicollineariteit 

Op de deeLiocatie Zuidas na, treedt geen multicollineariteit op binnen de modellen (tabel 5.3 en bijlage 
XIV). De eventuele aanwezigheid van multicollineariteit op de deellocatie Zuidas treedt op wanneer de 
werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren wordt toegevoegd aan het model. Met het 
toevoegen van deze variabele stijgt echter de verklaringskracht van het model sterk, namelijk van 60% 

naar 81 % verklaarde variantie in de tophuur. Daamaast stijgt tevens de F-waarde van het model en 
verbetert de invoeging van de variabele de significantie van het model. Ondanks de eventuele 
aanwezigheid van multicollineariteit is derhalve besloten de variabele toe te laten tot het model. 

Linearitcit 

De keuze voor het gebruik van de natuurlijke logaritmen van de data bij de regressieanalyses van de 
tophuur is mede gebaseerd op de vooronderstelling van een linea ire samenhang tussen de afhankelijke 
en onafhankelijke variabelen. Bijlage XX toont de spreidingsdiagrammen de zijn gebruikt bij de 
beoordeling van de lineariteit van de modellen. In de spreidingsdiagrammen waarin de werkelijke en 
voorspelde waarden tegen elkaar zijn uitgezet moeten de punten op en rondom de diagonaalliggen. In 
de spreidingsdiagrammen waarin de gestandaardiseerde residuen zijn uitgezet tegen de 
gestandaardiseerde voorspelde waarden moeten de punten evenredig verspreid liggen rond de 
horizontale nul-lijn. Het geringe aantal waamemingen maakt de beoordeling van een lineaire 
samenhang echter lastig. 

Op acht van de tien deellocaties, te weten Centrum, Noord, Oost, Sloterdijk-Teleport, Zuid, Zuidas, 
Zuid-Oost en Zuid-West, wordt aan bovenstaande voorwaarden voldaan. Op deze deellocaties wordt 
derhalve aangenomen dat de modellen lineair zijn. De spreidingsd iagrammen van deellocatie 
Buitenveldert wijken hier vanaf. Dit komt in het geval van deellocatie Buitenveldert doordat binnen de 
beschouwde periode slechts een keer sprake is geweest van een verandering in de tophuur. Een 
aanname van een linea ire samenhang is daardoor zeer gewaagd. Gezien de spreidingsdiagrammen van 
deellocatie West kan ook hier enige twijfel bestaan of sprake is van lineariteit. Waar de punten in het 
spreidingsdiagram rondom de diagonaal moeten liggen kan sprake z ijn van een Iicht exponentieel 
verband. Daamaast geldt dat, waar de punten evenredig verdeeld rondom de horizontale nul-lijn 
moeten liggen, meer sprake is van een omgekeerde parabool. De aanname van een lineair model op 
deellocatie West is daarom twijfelachtig. 

Homo cedasticiteit 

Homoscedasticiteit binnen de data kan tevens worden vastgesteld aan de hand van de 
spreidingsdiagrammen in bijlage XX. Het gaat hierbij om de spreidingsdiagrammen waar de 
gestandaardiseerde residuen zijn afgezet tegen de gestandaardiseerde voorspelde waarden. Zoals 
hierboven al naar voren is gekomen wijken de deellocaties Buitenveldert en West af van het gewenste 
beeld . Het is dan ook twijfelachting of hier sprake is van homoscedasticiteit binnen de data . Op de 
overige deellocaties wordt aangenomen dat er sprake is van homoscedasticiteit binnen de data. 
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5.2.3 Multiple regressieanalyse opname 
De vergelijking voor de opname die met behulp van multiple regressie wordt geschat is hier nogmaals 
weergegeven (vergelijking 8). 

(8) 

Tabel5.6 geeft de verklaringskracht van de modellen weer (R2 adjusted) en de Durban Watson statistiek 
voor autocorrelatie. Daamaast laat de tabel zien welke variabelen per deellocatie significant zijn 
bevonden en derhalve in het model zijn opgenomen. Van deze variabelen zijn de gestandaardiseerde 
beta en de bijbehorende significantie (tussen haakjes) opgenomen. Vanwege tegenvallende resultaten is 
besloten om bij de uitvoering van de regressieanalyses de probability of F-to-enter te verhogen. Standaard 
wordt gewerkt met een grenswaarde van 0,05. Daarnaast staat standaard de probability of F-to-remove 
ingesteld op 0,10. Omdat op vijf van de tien deellocaties geen verklarende variabelen zijn gevonden die 
aan dit criterium voldoen, is besloten de probability of F-to-enter te verhogen naar 0,10. Variabelen 
worden hierdoor sneller toegelaten tot het model. De verhoging van de probability of F-to-enter heeft 
echter weinig resultaat. Enkel op deellocatie West is hiervan voordeel behaald. 

Nadat de optimale samenstelling van variabelen in het model is vastgesteld, is de regressieanalyse 
opnieuw uitgevoerd met enkel de significante variabelen. Hierdoor is men zeker dat de juiste 
regressiecoefficienten worden gebruikt voor de uiteindelijke vergelijkingen. De volledige SPSS uitvoer 
van de regressieanalyses staat in bijlage XVIII. 

. br,p kan:oren a,l 
Deelloca~e R' adlu51e<:1 Durban WalSor' ne~o absorpb~ voorraalliayl bbp dol bbl' dol lay' bup !<anle-en d,l 

lag! 

Buitenveldert variables excluded 

Centrum 0.528 1,564 0.357 0,661 

(.076) (.004) 

Noord variables excluded 

Oost 0.223 2729 0.513 

(.021) 

Sioterdijk - Teleport variables excluded 

West 0.190 1,677 0,502 

(.067) 

Zuid variables excluded 

Zuid-As 0,366 2,204 0,661 

(.038) 

Zuid-Oost 0.290 1,372 0.564 

(.022) 

Zuid-West 0,355 1,686 0,633 

(.011) 

TabeI 5.6: Resultaten multiple regressieanalyscs opnamc 

VerkJaring kracht 
De resultaten vallen tegen. Op vier van de tien deellocaties verklaart geen enkele onafhankelijke 
variabelen significant de varian tie in de opname. Daamaast verklaart op de deellocaties Oost, West, 
Zuidas, Zuid-Oost en Zuid-West slechts een van de onafhankelijke variabele de varian tie in de opname. 
De gemiddelde verklaringskracht van de modellen is derhalve laag en bedraagt 33%. Alleen de 
deellocatie Centrum doet het redelijk. Met twee significant verklarende variabelen wordt 53% van de 
variantie in de opname verklaard door het model. 
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F-waarde en ignificantie model 

Tabel 5.7 toont de F-waarden en de bijbehorende significanties van 
de opnamemodellen. De tabel laat zien dat de nulhypothese 'geen 
lineaire samenhang' op deze deellocaties wordt verworpen 
(p ~ 0.05; voor deellocatie West geldt p ~ 0.10). Deellocatie Centrum 
is de enige deellocatie waar meer dan een variabelen in staat is de 
varian tie in de opname te verklaren. Met de invoeging van de netto 
absorphe, naast de voorraad aan het begin van de periode, daalt de 
F-waarde van het model licht. De invoeging verbetert echter wei de 
significantie van het model. 

Significantie en richting van de variabelen 

Deellocaue F slgmftc;;;ntle 

Centrum 8,845 .004 

Oost 6,443 .021 

West 4,084 .067 

Zuidas 6,202 .038 

Zuid·Oost 6,722 .022 

Zuid-West 8,704 .011 

Gemlddeld 6.833 027 

Tabel 5.7: F-waarde en sig. opnamemodcllen 

Uit tabel 5.6 blijkt de netto absorptie slechts op vier van de hen deellocaties in staat om significant de 
opname te verklaren. Het al eerder aangegeven contractuele karakter van de opname, waardoor deze 
vooruit loopt op de ontwikkeling van de netto absorptie, speelt hierbij waarschijnlijk een rol. De 
voorraad aan het begin van de periode laat tevens op drie van de tien deellocahes een significant 
verband zien met de opname. 

Autocorrelatie 

Met uitzondering van deellocatie Oost wordt op aile deellocaties de aanwezigheid van autocorrelatie 
uitgesloten. De Durban Waton statistiek van het model ten behoeve van deellocatie Oost ligt net boven 
de grens waarbij autocorrelatie wordt uitgesloten . Autocorrelatie wordt echter ook niet aangetoond. De 
variabele wordt derhalve in het model toegestaan . 

MuHicolllnearlteil 
Enkel in het model voor deellocatie Centrum is meer dan een variabele opgenomen en kan 
multicollineariteit voorkomen. Dit is echter niet het geval (bijlage XIV). De verklarende variabelen 
opgenomen in het model voor deellocatie Centrum correleren onderling zwak. 

Lineariteit &homo. ceda ticiteit 
Gezien de spreidingsdiagrammen in bijlage XXI kan op aile deellocaties waarvoor een model geschat is 
aangenomen worden dat er sprake is van een lineaire samenhang. Tevens kan na bestudering van de 
spreidingsdiagrammen worden geconcludeerd dat er sprake is van homoscedasticiteit binnen de data . 

5.3 Werkelijke en gemodelleerde ontwikkeling deellocaties 
Nu de definiheve vergelijkingen voor de drie marktindicatoren netto absorptie, tophuur en opname 
voor iedere deellocatie bekend zijn, kunnen de werkelijke ontwikkelingen op de deellocaties afgezet 
worden tegen de gemodelleerde ontwikkelingen. Dit geeft een beeld van de verklaringskracht van de 
modellen. Gezien het gebrek aan data geldt hierbij wederom dat het gaat om de voorIopige modellen 

Per vergelijking is de ontwikkelingen op de verschillende deellocaties in een figuur uiteengezet. Tevens 
wordt in deze paragraaf de juistheid en de geschiktheid van de gegenereerde mode\len gekwantificeerd. 
Dit gebeurt aan de hand van de Root Mean Square Error (RMSE). 

De RMSE is een zogenaamde goodness of fit maat en wordt veelvuldig gebruikt om het verschil tussen 
de geschatte waarden en de werkelijke waarden uit te drukken. De RMSE wordt gebruikt om per 
deelJocatie de goodness of fit te bepalen van de netto absorphevergelijking, de tophuurvergelijking en 
de opnamevergelijking. Wanneer de werkelijke waarden worden geschreven als ew en de door het 
model geschatte waarden als em, dan kan de RMSE als voigt worden uitgedrukt (vergelijking 10). 
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RMSE( 8 IV ' 8m ) = ~ MSE( 8 w' 8m ) , waaruit voigt; 

RMSE(8w ' 8m ) = J E((8w - 8m )2), waaruit voigt; (10) 

RMSE(8w ,8m ) = 
n 

De RMSE drukt het verschil tussen de werkelijke en gemodelleerde waarden uit. Logischerwijs geldt 
hierbij hoe lager de waarde van de RMSE, hoe beter het model. 

5.3.1 Werkelijke en gemodelleerde ontwikkeling netto absorptie 
Tabel 5.8 geeft een overzicht van de definitieve vergelijkingen van de netto absorptie voor elke 
deellocatie. De constante (a) en de gewichten (ongestandaardiseerde (3's) zijn afkomstig uit de 
uitvoertabellen van SPPS (bijlage XV). 

Builenveldert neHo absorphe ·38,15 + 1.18 • leegstandJagl 0,01 • wertuf~Jagl 

Cenlrum neHo absorplie -64,4 + 0,01 • wertcd~ 0,43 • leegslandJagl 0,01 • __ ofI_diUagl 

Noorn neHo absorpha ·5,21 + 1,13 • voorraad_d~ 0,62 . leegslandJ"Gl 

0051 variables e.duded 

Slolernijk·Teleport neHo absorpUO = ·74 ,32 + 0.02 • wert< diUagl 0,11 • bbp) ,anloren_dU agl 

Wesl naHo absorplie = ·36,40 + 0,02 • bbp_diUagl 0,61 • voorraad_d~ 

ZUld variables e.duded 

Zuidas naHa absorplie -4.78 + 0,02 • wert<_diUag 1 0,41 • leegstandJagl 

Zuid·Oost neHa absorplie = 352,21 + 0,94 • voorraad_d~ ·2,27 • 10phuuU"Gl 0,33 • leegsland_lagl 

Zuid·Wesl neUo absorplie = ·13,29 + 0,57 • leegslandJagl 

Tabel 5.8: Definitieve vcrgclijkingcn netto absorptie 

Tabel5.9 toont de Root Mean Square Error (RMSE) van de netto absorptievergelijkingen voor iedere 
deellocatie. Voor een betere interpretatie van de RMSE zijn tevens het minimum, het maximum en de 
range van de werkelijke netto absorptievolumes op de deellocaties gegeven. De vergelijkingen worden 
hieronder per deellocatie besproken. Dit gebeurt aan de hand van de RMSE uit tabel5.9 en de figuren 
5.1 tim 5.8. De figuren tonen het werkelijke en de door het model geschatte verloop van de netto 
absorptie op de verschillende deellocaties. 

Deellocatle m'nlmum maximum range RMSE 

Buitenveldert -40,9 23,2 64,1 10,6 

Centrum -58,8 80,6 139,4 20,2 

Noord -14,1 15,6 29,7 4,4 

Sioterdijk-Teleport -37,0 59,3 96,3 23,4 

West -55,4 79,2 134,6 18,2 

Zuidas -47,4 108,1 155,5 30,9 

Zuid-Oost -88,0 121,1 209,1 21,0 

Zuid-West -63,9 55,4 119,3 20,9 

Tabd 5.9: Root Mean Square Error nc.'ttoabsorpticvcrgclijkingen 

Bultenveldert 

De vergelijking van de netto absorptie op deellocatie Buitenveldert kent een RMSE van 10,6 (tabel 5.9). 
De RMSE wordt met name negatief be'invloed door de grote verschillen tussen de werkelijke en 
gemodelleerde netto absorptievolumes in de jaren 2005 en 2008. Figuur 5.1 geeft dit goed weer. Tevens 
schat het model een stijging van de bezette voorraad in 2005, terwijl in werkelijkheid sprake was van 
een daling. Dit wordt vooral veroorzaakt door een sterke groei van de werkgelegenheid in het jaar 
daarvoor. Met uitzondering van deze jaren toont de figuur een bevredigend beeld van de 
gemodelleerde netto absorptievolumes . 

...... '" 
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Figuur 5.1; Werkelijke en gemadelleerde netto absorptic Bui tcnveJdcrt Figuur 5.2; Wcrkclijke eJ1 gemoru:U "'rde netto absorplic Centrum 

Centrum 

De RMSE op deellocatie Centrum bedraagt 20,2 (tabel 5.9) . Gezien de range van de werkelijke netto 
absorptievolumes (139,4) geeft dit voldoening. In de beginperiode 1997 - 1999 weet het model de 
ontwikkeling van de netto absorptie niet goed te vangen (figuur 5.2). In deze jaren laat het model een 
tegengesteld beeld zien in vergelijking tot de werkelijke netto absorptievolumes. Vooral in de jaren 1998 
en 1999 was er sprake van een forse groei van de werkgelegenheid. Dit resulteerde in een sterke daling 
van de leegstand. Ondanks de groei van de werkgelegenheid was in deze jaren sprake van een krimp 
van de bezette voorraad. Vanaf het jaar 2000 toont het model echter grote overeenkomsten met de 
werkelijkheid. 

Noord 

Deellocatie Noord toont een RMSE van slechts 4,4 (tabel 5.9). Ook in verhouding tot de range van de 
werkelijke netto absorptievolumes is dit een geringe fouL Het door het model geschatte netto 
absorptievolume in 2006 verschilt relatief veel van het werkelijke volume (figuur 5.3). Wei weet het 
model hier de daling van de bezette voorraad te verklaren. Dit is niet het geval in de jaren 2001, 2003 en 
2005. Hier laat het model een tegengesteld netto absorptievolume zien in vergelijking tot het werkelijke 
volume. Het gaat hier echter om geringe fouten . Over het algemeen lijkt het model op deellocatie Noord 
redelijk goed de werkelijkheid te benaderen. 

Figuur 5.3: Wcrkelijke en gemodelleerde netto absorptie Noord 

Sioterdijk. Teleport 

.-- . ... ----
Figuur S.4: Werkdijke en gemodeJlccrdc netto absorptic Siotcrdijk

Teleport 

De RMSE op deellocatie Sloterdijk-Teleport bedraagt 23,4 (tabel 5.9). Gezien de range van 96,3 op deze 
deellocatie is dit teleurstellend te noemen. De RMSE wordt in het bijzonder negatief be·invloed door het 
verschil in het werkelijke en gemodelleerde volume in 2008 (figuur 5.4). Het model schat hier een sterk 
negatief netto absorptievolume. Dit wordt veroorzaakt door de sterke daling van de werkgelegenheid 
op deellocatie Sloterdijk-Teleport in 2008. Ondanks deze daling bedroeg de netto absorptie in 
werkelijkheid nog circa 23.000 m2 vvo. Ter illustratie, wanneer het jaar 2008 wordt genegeerd in de 
berekening van de RMSE, komt deze uit op 12,5. Dit is bijna een halvering van de fouL 
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West 

De berekening van de RMSE op deellocatie West komt uit op 18,2 (tabel 5.9). De range op deze 
deellocatie bedraagt 134,6. Het model laat dus een geringe fout zien. Figuur 5.5 geeft dan ook een 
bevredigend beeld. Het model weet niet volledig de sterke daling van de bezette voorraad in het jaar 
2004 te vangen. Daamaast wordt in de jaren 2006 en 2007 een tegengestelde groei aan de werkelijkheid 
gerapporteerd. Een gematigde groei van het BBP in 2005 in combinatie met onttrekkingen aan de 
voorraad in 2006 zorgt ervoor dat het model een negatieve groei van de bezette voorraad in 2006 schat. 
Door een sterke groei van het BBP in 2006 wordt, in tegenstelling tot de werkelijkheid, een positief netto 
absorptieresuitaat in 2007 geschat. Over het geheeJ genomen is het model echter goed in staat de 
ontwikkeling van de netto absorptie op deellocatie West te schatten . 

.". .. ... .... "" ... 
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Fi guur 5.5: Werkeli jke en gemoddlL'Crdl! nctto absorptic. Wcs.t Figuur 5.6: Werkclijke en gemoddk't.:.'rde netto absorptic Zuidas 

Zuida 

Het model kent een RMSE van 30,9 op deellocatie Zuidas (tabel 5.9). Gezien de range van 155,5 schept 
deze fout tot gematigde tevredenheid. In de jaren 2001 en 2004 laat het model onterecht een negatief 
netto absorptievolume zien (figuur 5.6). Dit wordt veroorzaakt door een sterke daling van de 
werkgelegenheid in de voorgaande jaren. Daamaast wordt de daling van de bezette voorraad in 2003 en 
de stijging van de bezette voorraad in 2008 door het model onderschat. Wei is het model in staat om de 
hoge netto absorptievolumes in de jaren 2000, 2002 en 2006 te schatten. 

Zuid·Oosl 

Tabel 5.9 toont een RMSE van 21,0 en een range van 209,1 op deellocatie Zuid-Oost. In de beginjaren 
1995 en 1996 weet het model de netto absorptievolumes niet goed te schatten (figuur 5.7). In de overige 
jaren laat het model hier en daar slechts kleine foutjes zien. Over het geheel genomen geeft het model 
een bevredigend beeld. Met name de forse uitschieters in 2003 en 2004 worden door het model goed in 
kaart gebracht. 

". •• ... 
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Figuur 5.7: Werkelijke en gcmodell C'C rde neUo absorptie Zujd-Oost Figuur 5.8: Werkelijke en gemodelleerde neUo absorptie Zuid-West 

Zuid-We t 

De RMSE op deellocatie Zuid-West bedraagt 20,9 (tabel 5.9). De werkelijke ontwikkeling van de netto 
absorptie heeft een range van 119,3. Met het oog op deze range is de RMSE fors te noemen. In de 
periode 1998 - 2001 wordt het netto absorptievolume structureel door het model onderschat (figuur 5.8). 
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In deze periode bleef de bezette voorraad relatief stabiel. Het model weet dit niet goed te schatten. In 
2002 wordt vervolgens het netto absorptievolume door het model overschat. Daamaast weet het model 
de ontwikkelingen in de jaren 2005 - 2006 niet goed in kaart te brengen. Het resultaat van het model op 
deellocatie Zuid-West is derhalve teleurstellend. 

5.3.2 Werkelijke en gemodelleerde ontwikkeling tophuur 
Tabel5.10 geeft een overzicht van de definitieve vergelijkingen van de tophuur voor elke deellocatie. De 
constante (a) en de gewichten (ongestandaardiseerde Ws) zijn afkomstig uit de uitvoertabellen van SPPS 
(bijlage XVI). 

Deellocalie markllodtcator = a + b I' vartabele, + b2 ' vanabelez 

Buitenveldert tophuur -1,17 + 0,67 • In_werk_ofUagl 

Centrum tophuur = -15,40 + 1,95 • In_werk_ofUagl 

Noord tophuur -3,81 + 0,99 • In_werk_ofUagl 

Oost tophuur = 0,14 + 0,56 • In_werlcofUagl + 0,04 • In_completions 

Siolerdijk-Teleport lophuur = -5,21 + 0,97 • In_werk + 0,Q1 • In_completions 

West tophuur -17,96 + 2,27 • In_werkJagl + -0,11 • InJeegstandspercentageJagl 

Zuid tophuur -13,80 + 1,85 • In_werkJagl + -0,04 • InJeegstandspercentageJag 1 

Zuid-as tophuur -16,06 + 2,95 • In_werk + -0,95 • In_werk_ofl 

Zuid-Oost tophuur -3,33 + 0,79 • In_werkJagl + 0,02 • In_completions 

Zuid-West tophuur -18,86 + 2,34 • In_werkJagl + 0,05 • In_completions 

TabeIS.lO: Definitieve vergelijkingen tophUUI 

Tabel 5.11 toont de Root Mean Square Error (RMSE) van de tophuurvergelijkingen voor iedere 
deellocatie. Voor een betere interpretatie van de RMSE zijn tevens het minimum, het maximum en de 
range van de werkelijke tophuur op de deeJlocaties gegeven. De vergelijkingen worden hieronder per 
deellocatie besproken. Dit gebeurt aan de hand van de RMSE uit tabel5.11 en de figuren 5.9 tim 5.18. De 
figuren tonen het werkelijke en de door het model geschatte verloop van de tophuur op de 
verschillende deellocaties. 

DeeliocalJe mlOimum maximum range RMSE 

Buitenveldert 210 250 40 7 

Centrum 145 330 185 18 

Noord 125 170 45 5 

Oost 210 375 165 29 

Sioterdijk-Teleport 125 185 60 4 

West 110 215 105 10 

Zuid 215 365 150 9 

Zuidas 270 365 95 8 

Zuid-Oost 145 210 65 9 

Zuid-West 105 225 120 18 

TabeI5.11: Root Mean Square Error tophuurvergdijkingen 

Buitenvel.dert 

Het model op deellocatie Buitenveldert heeft een RMSE van € 7 (tabeI5.11). In verhouding tot de range 
van de werkelijke tophuurniveaus is de fout fors. De RMSE wordt vooral negatief be"invloed door de 
verschillen tussen de werkelijke en gemodelleerde tophuren in de jaren 1999 en 2000 (figuur 5.9). De 
forse stijging van de werkelijke tophuur (van € 210 in 1999 naar € 240 per m2 v.v.o. per jaar in 2000) als 
gevolg van de internetbubbeP, wordt door het model niet goed gevangen. Onder invloed van de 
werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren uit het voorgaande jaar laat het model een meer 
geleidelijke stijging van de tophuur zien. Het model heeft moeite om het stabiele niveau van de tophuur 
te verklaren. 

I Ais gevolg van een massate groei in de ICT-sector ontstond een combinatie van snel stijgende koersen van aandelen, grootschalige 
beursspeculatie en makkelijk verkrijgbaar inves teringskapitaal. De euforische stemming sloeg door in de vraag naar vastgoed va.n 
cncrl.ijds d o, vele internetbedrijfjcs en ~ nderGijds de in vestccrders. 
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~iguur 5.9: Werkclijke en gemodellecrde tophuur BuitenveJdert Figuur 5.10: WcrkeJijkc en gemodeJ)""rdc tophuur Centrum 

Centrum 

De RMSE op deellocatie Centrum bedraagt € 18 (tabel 5.11). Gezien de range van € 185 op deze 
deellocatie is dit een bevredigend resultaat. Wederom wordt de RMSE vooral be'invloed door de 
verschillen in de periode 1999 - 2001 (figuur 5.10). Ook hier wordt de plotseIinge piek als gevolg van de 
internetbubbel niet goed door het verklaard. Daarnaast wordt in 2008 door het model een fikse stijging 
van het niveau van de tophuur geschat. Dit als gevolg van een sterke stijging in de werkgelegenheid 
binnen de kantoorhoudende sectoren in 2007. In werkeujkheid is de tophuur stabiel gebleven in 2008. 

oord 

De berekening van de RMSE op deellocatie Noord komt uit op € 5 (tabeI5.l1) . Op een range van € 45 is 
dit een fout dat tot tevredenheid stemt. Wanneer de werkeIijke en door het model geschatte 
ontwikkeling van de tophuur wordt bestudeerd, lijkt het model het verJoop van de tophuur redelijk 
goed te vangen. Weer geldt dat het model moeite heeft met het verklaren van de piek in 2001. Het 
model heeft de neiging de groei uit te smeren over meerdere jaren. Dit is ook het geval bij de stijging 
van de tophuur in 2007. De werkgelegenheidscijfers binnen de kantoorhoudende sectoren van 
deellocatie Noord laten een meer geleidelijke groei zien. 
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Figuur 5.11: Werkelijkc en gcmodclJc.crdc tophuur Noord Figuur 5.12: Werkclijke en gcmodcllecrde tophuur Dos.t 

Oost 

De RMSE op deellocaties Oost bedraagt € 29 (tabel 5.11). Ondanks een range van € 165 op deze 
deellocatie is dit teleurstellend. De ontwikkeling van de werkelijke tophuur wordt door het model dan 
ook niet goed in kaart gebracht. De piek in 2001 gevolgd door een lange periode van stabiIisering wordt 
door de werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren en het nieuwbouwvolume niet goed 
verklaard. De stijging in de periode 1999 - 2001 wordt door het model (en dan vooral door de hoge 
nieuwbouwvolumes in deze period e) wei onderschreven. Echter, het model onderschat deze 
prijsstijging weI. In 2004 en 2005 is in totaal 33.000 m2 V.V.O beschikbaar gekomen op de markt op 
deellocatie Oost. Hierdoor schat het model een stijging van de tophuur, die in werkelijkheid niet 
plaatsvond. 
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Sioterdijk-Teleport 

Het model op deellocatie Sloterdijk-Teleport heeft een RMSE van € 4 (tabel 5.11). In verhouding tot de 
range van de werkelijke tophuumiveaus (€ 60) is de fout zeer gering. De werkgelegenheid binnen de 
deellocatie en het nieuwbouwvolume weten de ontwikkeling van de tophuur goed te verklaren (figuur 
5.13). In de periode 1995 - 2000 groeide de werkgelegenheid gemiddeld met 6,3% per jaar. In combinatie 
met een aantal opleveringen van kantoorruimte wordt de stijging van de tophuur in deze periode goed 
in kaart gebracht. De RMSE en de figuur geven reden tot tevredenheid . 
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FigUUT 5.13: Werkclijke en gcmodelleerdc lophuur Siotcrdijk-Teleport Figuur 5.14: Werkelijkc en gcmodelleerde tophUUT West 

We I 

De RMSE op deellocatie West bedraagt € 10 en de range van de werkelijke ontwikkeling van de tophuur 
bedraagt € 105 (tabel 5.11). Gezien de fouten van de modellen op de overige deellocaties scoort 
deellocatie West gemiddeld. Wanneer de werkelijke en de door het model geschatte ontwikkeling van 
de tophuur wordt bestudeerd, lijkt in eerste instantie dat het model niet helemaal de relatief grillige 
ontwikkeling van de werkelijke tophuur weet te verklaren. Dit geldt vooral voor de periode 1998 - 2003. 
Het model laat echter wei de juiste trend in de ontwikkeling zien. Ook in de volatiele periode 1998-
2003 laat het model een stijging zien tot 2000, gevolg door een daling in 2001 en een stijging in 2002. In 
de jaren 2003 en 2004 toont het model een daling van het tophuumiveau. Dit is geheel conform de 
werkelijke ontwikkeling van de tophuurniveaus. Het leegstandspercentage en de werkgelegenheid uit 
het voorgaande jaar weten de (trend van) ontwikkeling goed te verklaren. 

Zuid 
Het model van deellocatie Zuid kent een RMSE van € 9 (tabel 5.11). Gezien de range van de werkelijke 
ontwikkeling van de tophuur (€ ISO) presteert dit model als beste van de tien deellocaties. Het 
leegstandspercentage en de werkgelegenheid uit de voorgaande periode weten de ontwikkeling van de 
tophuur nauwkeurig te volgen (figuur 5.15). Vooral de sterke stijging in de periode 1996 - 2001 wordt 
door het model goed verklaard. De werkgelegenheid groeide in de periode 1995 - 2000 met gemiddeld 
3,9%. Daarbij nam het leegstandspercentage in deze periode af van 7,4% in 1995 tot 1,3% in 2000. De 
daling in de gemodelleerde tophuur in 2006 wordt vooral veroorzaakt door een explosieve stijging van 
het leegstandspercentage in 2005. De tophuur in 2008 wordt door het model lager geschat door een forse 
daling van de werkgelegenheid in 2007. De RMSE en de figuur stemmen uitermate tevreden . 
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Figuur 5.15: Wcrkelijke on gemodelleerde tophuur Zuid I'iguur 5.16: Wcrkelijk ' en gcmodellecrde tophuur Zuidas 
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Zuidas 
De RMSE van het model op de deellocatie Zuidas bedraagt € 8 en de range van de werkelijke 
tophuurontwikkeling bedraagt € 95 (tabel 5.11). Gezien de range is dit een geringe fout. Figuur 5.16 
toont de werkelijke en gemodelleerde ontwikkeling van de tophuur. Waar de werkelijke tophuur een 
geleidelijke stijging laat zien in de periode 1998 - 2001, wordt deze stijging door het model in 2000 
onderbroken door een lichte daling. Dit wordt veroorzaakt door een daling van zowel de totale 
werkgelegenheid als de werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren op de Zuidas in 2000. 
Het model weet echter goed de piek in 2001 te schatten. In de periode na 2001 stabiliseert de tophuur 
om in de periode 2006 - 2008 licht te stijgen. Het model schat in hoofdlijnen eenzelfde ontwikkeling. Een 
daling van de huurprijs tot 2004 wordt echter in werkelijkheid niet laten zien. Gezien de gehele periode 
schept de figuur en RMSE tot tevredenheid . 

Zuid-Oo t 

De RMSE van het model op deellocatie Zuid-Oost bedraagt €9 (tabel 5.11). De range van de werkelijke 
ontwikkeling van de tophuur bedraagt € 65. De RMSE van het modelligt in vergelijking tot de overige 
deellocaties net iets onder het gemiddelde. Figuur 5.17 toont de ontwikkeling van de werkelijke en 
gemodelleerde tophuur op deellocatie Zuid-Oost. De stijging van de tophuur in de periode 1995 - 2002 
wordt door het model redelijk goed geschat. Vooral in de periode 2003 - 2008 toont het model een ander 
verloop van de tophuur dan werkelijk heeft plaatsgevonden. De RMSE wordt vooral negatief be·invloed 
door de verschillen tussen de werkelijke en gemodelleerde tophuur in de periode 2002 - 2005. De 
geschatte piek in 2004 wordt veroorzaakt door maarliefst 128.900 m2 v.v.o aan opleveringen in dat jaar. 
De tophuur wordt vervolgens onderschat in de jaren 2005 en 2006 als gevolg van een daling van de 
werkgelegenheid en het afblijven van nieuwbouwopleveringen. In 2007 wordt de tophuur vervolgens 
overschat. Dit wordt voomamelijk veroorzaakt door een enorme groei van de werkgelegenheid in 2006 
op deellocatie Zuid-Oost. Toch laat de figuur en de RMSE een redelijk bevredigend beeld zien. 
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Figuur 5.17: Werkdijke en gcmodellecrde tophuur Zuid-Oosl Figuur 5.18: Wl'Tkclijke l.'n gemodellcl.·rde tophuur Zujd·'-'Vl.'st 

Zuid·West 

Het model van deellocatie Zuid-West kent een RMSE van € 18 (tabel 5.11). Gezien de range van de 
werkelijke ontwikkeling van de tophuur (€ 120) is dit een licht teleurstellende fout. De stijging van de 
tophuur in de periode 1995 - 2000 wordt door het model goed gevangen (figuur 5.18). Vanaf 2000 weet 
het model echter niet het stabiele verloop van de werkelijke tophuur te schatten. Het grillige verloop 
van de gemodelleerde tophuur in de periode na 2000 wordt veroorzaakt door een eveneens grillig 
verloop van de werkgelegenheid op deellocatie Zuid-West. De ontwikkeling van het 
nieuwbouwvolume is tevens springerig. Opleveringen in 2001,2002 en 2008 zorgen voor stijging van de 
gemodelleerde tophuur. De figuur, alsmede de RMSE, stellen licht teleur. 
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5.3.3 Werkelijke en gemodelleerde ontwikkeling opname 
Tabe15.12 geeft een overzicht van de definitieve vergelijkingen van de opname voor elke deellocatie. De 
constante (0:) en de gewichten (ongestandaardiseerde Ws) zijn afkomstig uit de uitvoertabellen van SPPS 
(bijlage XVIII) . 

Deeliocalle marktlndu:alor = a + b, • vanabele , + b,' vanabele, 

Centrum opname -1137,67 + 0,76 • voorraadJag1 + 0,32 • netto_absorptie 

Oost opname 4,93 + 0,01 • bbp_diUag1 

West opname 25,73 + 0,36 • netto_absorptie 

Zuidas opname = -45,44 + 0,16 • voorraadJag1 

Zuid-Oost opname 56,96 + 0,38 • netto_absorptie 

Zuid-West opname = -80,23 + 0,35 • voorraadJag 1 

TabeI S.12: Definitievt.' ve rgelijkingen opnamt· 

Tabel 5.13 toont de Root Mean Square Error (RMSE) van de opnamevergelijkingen voor iedere 
deellocatie . Voor een betere interpretatie van de RMSE zijn tevens het minimum, het maximum en de 
range van de werkelijke opname op de deellocaties gegeven. De vergelijkingen worden hieronder per 
deellocatie besproken. Dit gebeurt aan de hand van de RMSE uit tabeI5.13 en de figuren 5.19 tim 5.24. 

De figuren tonen het werkelijke en de door het model geschatte verloop van de opname op de 
verschillende deellocaties. 

Deellocatie minimum maximum range RMSE 

Centrum 29,2 140,4 111 ,2 20,1 

Oost 2,7 87,0 84,3 17,5 

West 3,6 95,5 91,9 15,9 

Zuidas 12,2 107,5 95,3 24,7 

Zuid-Oost 14,6 109,3 94,7 23,4 

Zuid-West 2,6 49,3 46,7 9,4 

TabeIS.13: Root Mean Square Error opnamevergelijkingen 

Centrum 

De RMSE van het opnamemodel op deellocatie Centrum bedraagt 20.100 m2 (tabel 5.13). De werkelijke 
ontwikkeling van de opname heeft een range van 111 .200 m2 . In vergelijking tot de modellen op de 
overige deellocaties presteert het Centrum hiermee goed. De RMSE is echter wei aan de hoge kant. De 
werkelijke opname laat in de periode 1995 - 1999 en stijging zien om vervolgens tot 2002 te dalen 
(figuur 5.19). Het model toont, met uitzondering van de jaren 1998 en 1999, in hoofdlijnen eenzelfde 
ontwikkeling. In de jaren 1998 en 1999 schat het model een dip in de opnamevolumes. Dit komt vooral 
voort uit de negatieve netto absorptievolumes in die periode. Vanaf 2003 stijgt het opnamevolume 
explosief tot 2006. Het model voigt deze stijging maar weet de hoge opnamevolumes niet goed in te 
schatten. Daamaast blijft de gemodelleerde opname stijgen tot 2007, terwijl in werkelijkheid hier sprake 
was van een daling . De stijging in 2007 is met name het gevolg van een sterk netto absorptievolume in 
dat jaar. De figuur en de RMSE geven aanleiding tot lichte ontevredenheid . 
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Oost 

De RMSE van het model op deellocatie Oost bedraagt 17.500 m2 en de range van de werkelijke 
opnamevolumes bedraagt 84.300 m2 (tabel 5.13). Er is sprake van een grote fout. De groei van het bruto 
binnenlands product van Groot-Amsterdam uit de voorgaande periode is niet goed in staat om de 
werkelijke opnamevolumes te verklaren. In hoofdlijnen wordt door het model, conform het werkelijke 
verloop van de opname, een stijging van de opnamevolumes in de periode 1993 - 2000 geschat (figuur 
5.20). Het opnamevolume wordt echter vooral in de jaren 1996, 1998 en 2000 door het model onderschat. 
Daamaast wordt de terugval van het opnamevolume in 1999 totaal niet verklaard. Het model weet wei 
een daling van de opnamevolumes tot 2002 in te schatten. Na 2002 wordt de opname niet goed geschat 
door het model. De figuur en de RMSE geven een teleurstellend beeld. 

West 

Het opnamemodel van deellocatie West kent een RMSE van 15.700 m2 (tabeI5.13). De ontwi.kkeling van 
het werkelijke opnamevolume kent een range van 95.300 m2• De RMSE van het model op deellocatie 
West is gezien de range daarmee het meest gering van aile opnamemodellen. Wanneer de werkelijke en 
gemodelleerde opnamevolumes worden bestudeerd, valt op dat de gemodelleerde opnamevolumes 
eenzelfde trend volgen als de werkelijke opnamevolumes. Wanneer in werkelijkheid sprake is van een 
stijging of dal ing van het opnamevolume, wordt dit ook door het model laten zien. Het model vergist 
zich echter geregeld i.n de mate van stijgen. De RMSE wordt vooral negatief be"invloed door de 
verschillen in de jaren 1996, 1998 en 2008. Hier weet de netto absorptie de opnamevolumes niet goed te 
schatten. Vooral doordat het model de juiste trend weet te schatten schept de figuur tot lichte 
tevredenheid . 
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FiguUT 5.21: Werkclijke en gemoddll"'Ccdc opnamc West Figuur 5.22: Werkcl ijkc L'n gcmodcl lt"erde opnamc Zuidas 

Zuid~ 

Het model van deellocatie Zuidas kent een RMSE van 15.700 m2 (tabel 5.13). De ontwikkeling van het 
werkelijke opnamevolume kent een range van 95.300 m2 . De RMSE van het model op de deellocatie 
Zuidas is derhalve groot te noemen. De opnamevolumes worden door het model enkel verklaard door 
de voorraad uit het voorgaande jaar. De gemodelleerde opnamevolumes laten derhalve een stijging 
over de gehele periode zien (figuur 5.22). Dit is uiteraard niet het geval geweest. Het model schat de 
opnamevolumes dan ook slecht in. 
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Zuid-Oost 

De RMSE van het model op deellocatie Zuid-Oost bedraagt 23.400 m2 (tabel 5.13). De range van de 
ontwikkeling van de werkelijke opname bedraagt 94.700 m2 . Het model maakt dus een grove fout. 
Figuur 5.23 toont de ontwikkeling van de werkelijke en gemodelleerde opnamevolumes op deellocatie 
Zuid-Oost. Net als het opnamemodel van deellocatie West laten de gemodelleerde opnamevolumes in 
hoofdlijnen eenzelfde trend zien als de werkelijke opname. Binnen beide modellen wordt de opname 
enkel verklaard door de netto absorptie. Los van de juiste trend resulteert dit in serieuze over- en 
onderschattingen van het opnamevolume. Vooral in 2005 en 2007 bestaan grote verschillen tussen de 
werkelijke en gemodelleerde opnamevolumes. Het model werkt dan ook niet bevredigend. 
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Figuur 5.23: Werkclijke en gcmodcllccrdc opname Zuid-Oost Figuur 5.24 : Werkelijke en gcmodclleerde opname Zuid-West 

Zuid-West 
Het opnamemodel Op deellocatie Zuid-West kent een RMSE van 9.400 m2 en de range van de werkelijke 
opnamevolumes bedraagt 45.700 m2 (tabel 5.13). De enige verklarende variabele in het model is de 
voorraad aan het begin van de periode. Dit resulteert in onwaarschijnlijk verloop van de gemodelleerde 
opnamevolumes (figuur 5.24). De stijging van de voorraad in de periode 2000 - 2003 is waarschijnlijk 
mede verantwoordelijk voor de stijging van de opnamevolumes in deze periode, er ontbreekt echter een 
tweede verklarende variabele om de stijgingen en dalingen in de overige jaren te verklaren. Het model 
stelt derhalve teleur. 
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Samenvatting en conclusie 

Consequenties onvoldoende data: Het onderzoek toont aan op welke wijze het model in de toekomst 
empirische onderbouwd zou kunnen worden indien er voldoende data aanwezig zijn. De conc1usies 
uit dit onderzoek geven een eerste indicatie van de mogelijke statische verbanden tussen de 
verschillenden varia belen op kantoren deellocaties. De in dit hoofdstuk aangetoonde verbanden 
moeten derhalve als 'voorlopig' worden beschouwd. 

Regressieanalyses netto absorptie: 

• Bij de uitvoering van de regressieanalyses is gekozen om de probability of F-to-enter te verhogen 
van 0,05 naar 0,10. Met uitzondering van deellocaties Oost en Zuid wordt voor iedere deellocatie 
daadwerkelijk een model geschat. 

• De verklaringskracht van de modellen varieert van 30% verklaarde variantie op deellocatie Zuid
West tot 73% verklaarde varian tie op deelJocatie Zuid-Oost. Gemiddeld wordt op de deellocaties 
62% van de variantie in de netto absorptie verklaard door de opgenomen variabelen. 

• De netto absorptie wordt vooral verklaard door het aanbod aan het begin van de periode en de 
werkgelegenheid . In bijna aile gevallen gaat het hierbij om de werkgelegenheid uit de voorgaande 
periode. De vergelijkingen suggereren daarmee dat een stijging van de werkgelegenheid met 
enige vertraging doorwerkt op de netto absorptie van een deellocatie. 

• Geen van de modellen heeft last van autocorrelatie. 

• Op aile deeliocaties, met uitzondering van Sioterdijk-Teleport, wordt de aanwezigheid van 
multicollineariteit uitgesloten. De collineaire variabele op deellocatie Sioterdijk-Teleport wordt 
gehandhaafd in de vergelijking vanwege de sterk verbeterde verklaringskracht van het model. 

• Aile netto absorptiemodellen zijn lineair en er is sprake van homoscedasticiteit binnen de data. 

Regressieanalyses tophuur: 

• Gezien de verklaringskracht en significantie van de modellen, de afwezigheid van autocorrelatie 
en multicollineariteit en het feit dat voor iedere deellocatie een model wordt geschat, is gekozen 
voor het gebruik van de natuurlijke logaritmen van de data in het geval van de 
tophuurvergelijkingen. 

• De verklaringskracht van de modellen varieert van 59% op deellocatie Oost tot 98% op deellocatie 
Zuid. Gemiddeld verklaren de modellen 86% van de varian tie in de tophuur. 

• Tophuur in de modellen vooral verklaard door de werkgelegenheid. Daarnaast speelt het 
nieuwbouwvolume en in mindere mate het leegstandspercentage een rol. 

• Met uitzondering van deellocatie Sloterdijk-Teleport wordt op aile deellocaties de aanwezigheid 
van autocorrelatie uitgesloten. Op deellocatie Sloterdijk-Teleport geeft de Durban Watson toets 
voor autocorrelatie geen definitief uitsluitsel. 

• Op de deellocatie Zuidas na, treedt geen multicollineariteit op binnen de modellen. De potentieel 
collineaire variabele in het model op de Zuidas wordt gehandhaafd. De verklaringskracht van het 
model verbetert sterk, namelijk van 60% naar 81 % verklaarde variantie in de tophuur. Daamaast 
stijgt tevens de F-waarde van het model en verbetert de significantie van het model. 

• Met uitzondering van deellocaties Buitenveldert en West is op aile deellocaties sprake van een 
lineair model en homoscedasticiteit binnen de data . Op deellocaties Buitenveldert en West is de 
aanname van lineairiteit en homoscedasticiteit twijfelachtig. 

Regressieanalyses opname: 

• Bij de uitvoering van de regressieanalyses is gekozen om de probability of F-to-enter te verhogen 
van 0,05 naar 0,10. 

• Slechts voor zes van de tien deellocaties wordt daadwerkelijk een model geschat. De gemiddelde 
verklaringskracht van de modellen is laag en bedraagt 33%. 

• Opname in de modellen vooral verklaard door de netto absorptie en de voorraad aan het begin 
van de periode. 

• Met uitzondering van deellocatie Oost wordt de aanwezigheid van autocorrelatie uitgesloten. De 
test op autocorrelatie binnen het model van deellocatie Oost is niet doorslaggevend. 

• Er treedt geen multicollineariteit op bi.nnen de opnamemodellen. 

• De opnamemodellen zijn allen lineair en er is sprake van homoscedasticiteit binnen de data . 
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Root Mean Square Error (RMSE) 

• De Root Mean Square Error (RMSE) is een zogenaamde goodness of fit maat en wordt veelvuldig 
gebruikt om het verschil tussen de geschatte waarden en de werkelijke waarden uit te drukken. 

Aan de hand van de RMSE en het verloop van de werkelijke en gemodelleerde waarden is de 
werking van de modellen geanalyseerd. 

Werking nello absorptiemodellen: 

• De modellen weten het verloop van de netto absorptie redelijk goed te verklaren. Met 
uitzondering van deellocatie Zuid-Oost wordt de netto absorptie het best verklaard op de grotere 
(qua voorraad) en meer traditionele kantoorlocaties. 

Werking tophuurmodellen: 

• De modellen weten het verloop van de tophuur goed te verklaren. Ook hier geldt dat de tophuur 
het best wordt verkJaard op de grotere en traditionele kantoorlocaties . 

Werking opnamemodellen: 

• De modellen weten het verloop van de opname niet goed te verklaren. De resultaten zijn 
teleurstellend. De modellen worden dan ook niet gebruikt om de opname op de deellocaties te 
voorspellen. 
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Deel III Voorspellingsmodel & Conclusies en 
aanbevelingen 
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Voorspellingsmodel 

Een van de doelen van dit onderzoek is het construeren van een gebruiksvriendelijk model om de 
verschillende marktindicatoren vijf jaar vooruit te voorspellen. De in hoofdstuk 5 geconstrueerde 
modellen worden dan ook in dit hoofdstuk gebruikt om voorspellingen uit te brengen voor de 
verschillende marktindicatoren op de Amsterdamse kantorenlocahes. Door het voorlopige karakter van 
de geconstrueerde modellen krijgen deze voorspellingen een virtueel karakter. De nadruk ligt dan ook 
op de manier waarop de voorspellingen tot stand komen en gepresenteerd kunnen worden. Er is 
besloten om geen voorspellingen uit te brengen voor de opnamevolumes. De tegenvallende 
verklaringskracht van de opnamemodelien leent zich niet voor een gedegen onderbouwde voorspelling. 
Voor de overige marktindicatoren gebeurt dit weI. 

Voor het uitbrengen van voorspellingen van de verschillende markhndicatoren dient allereerst de 
toekomstige ontwikkeling van de inputvariabelen bekend te zijn. Dit hoofdstuk bespreekt dan ook eerst 
de voorspellingen van de inputvariabelen, te weten de nieuwbouwvolumes, de werkgelegenheidscijfers 
en het bruto binnenlands product. Daama wordt het uiteindelijke voorspellingsmodel en de werking 
ervan toegelicht. Het hoofdstuk sluit af met een evaluahe van de werking van het model. 

6.1 Voorspellingen nieuwbouw, werkgelegenheid & BBP 
Alvorens over te gaan tot het voorspellen van de verschillende markhndicatoren dient allereerst bekend 
te zijn hoe de inputvariabelen nieuwbouw, werkgelegenheid en BBP zicht de komende jaren 
ontwikkeld. De toekomstige ontwikkelingen van de drie inputvariabelen worden hierander bespraken. 

6.1.1 Toekomstige ontwikkeling nieuwbouw 
Zoals reeds bekend wordt de vergelijking voor het toekomstige nieuwbouwvolume niet geschat met 
behulp van multiple regressie. De harde en zachte planvoorraad worden direct gebruikt om de 
voorspelling af te geven voor de komende vijf jaren. De harde planvoorraad wordt gebruikt om de 
nieuwbouw in de eerste drie jaar te bepalen. Voor de overige twee jaar wordt in twee stappen berekend 
of en hoeveel nieuwbouw op een deellocatie voor de markt beschikbaar komt. Dit gebeurd aan de hand 
van de zachte planvoorraad en het aanbod/vraag-ratio op de deellocatie (vergelijking 1). 

11) 

De harde planvoorraad op een deellocatie geeft aan hoe vee I m2 kantoorruimte er in een bepaalde 
peri ode op de markt gaat komen. Gezien de bouwtijd van kantoorgebouwen is de planvoorraad bekend 
voor de eerstkomende twee a drie jaar. De Research afdeling van Jones Lang LaSalle houdt deze harde 
planvoorraad nauwlettend in de gaten. Voor de jaren 2009 en 2010 wordt dan ook de harde 
planvoorraad aangehouden als voorspelling voor de nieuwbouwvolumes in deze jaren. Voor de jaren 
2011 en 2012 wordt het nieuwbouwvolume in twee stappen vastgesteld. 

Allereerst word t aan de hand van een aanbod/vraag-ratio gekeken of de betreffende deellocatie 
interessant is voor de ontwikkeling van kantoorruimte. Bij een geringe vraag en een groot aanbod 
(leegstand) worden er waarschijnlijk geen plannen voor nieuwbouw gemaakt. Echter, wanneer er veel 
vraag en een gering aanbod is, worden beleggers en ontwikkelaars verleid tot het realiseren van 
nieuwbouwplannen. Bij de berekening van het raho wordt voor het aanbod het aantal m2 kantoorruimte 
genomen dat op dat moment leeg staat (VI). Voor de vraag wordt gekeken naar het aantal m2 

kantoorruimte dat in de afgelopen drie jaar jaarlijks is opgenomen. Hiervan wordt het driejarig
gemiddelde gebruikt (Tg,m(t;I.2)). Als vuistregel is aangenomen dat een aanbod/vraag-ratio kleiner of 
gelijk aan 1,5 betekend dat er ruimte is om over te gaan tot nieuwbouw. Wanneer het ratio op een 
deellocatie grater dan 1,5 betreft, wat inhoudt dat de hoeveelheid leegstand (aanbod) de vraag dermate 
overscruet, is er geen aanleiding om tot realisatie van de nieuwbouw over te gaan. Voor aile tien de 
deellocaties wordt op deze manier bepaald of er ruimte is voor eventuele nieuwbouw. Vergelijking 11 
toont de berekening van het aanbod/vraag-ratio: 
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AI 
'av = ~- ~. ~--

Or 1;1-2) 

'av S 1,5 nieuwbouw mogeJijk 

'av > 1,5 geen nieuwbouw mogelijk 
(11) 

Indien blijkt dat er voJdoende aanleiding is voor nieuwbouw, wordt overgegaan tot stap twee. Deze 
stap bepaald de hoeveelheid nieuwbouw dat kan worden toegevoegd aan de bestaande voorraad. 
Allereerst wordt gekeken hoeveel m2 nieuwbouw in geheel Amsterdam gepland staat voor de jaren 
2011 en 2012. Het EMEA (European, Middle East & Africa) Research team van Jones Lang LaSalle in 
London geeft, in samenspraak met het Research team in Amsterdam, halfjaarlijks voorspellingen af voor 
het nieuwbouwvolume in Amsterdam voor de komende vijf jaar. Het totale nieuwbouwvolume voor 
2011 en 2012 voor Amsterdam wordt verdeeld onder de verschillende deellocaties. Aan deze verdeling 
doen enkel de deellocahes mee waarvan uit stap 1 (vergelijking 13) is gebleken dat er daadwerkelijk 
ruimte is voor nieuwbouw. De verdeling over de deellocaties vindt plaats aan de hand van de zachte 
planvoorraad van deze deellocaties. Een deellocatie met een grote zachte planvoorraad, zal immers naar 
verwachting ook daadwerkelijk hogere nieuwbouwvolumes laten zien dan een deellocatie met een 
geringe zachte planvoorraad. 

De berekening wordt aan de hand van tabel 6.1 nader toegelicht. Ais voorbeeld wordt hier de 
voorspelling van het nieuwbouwvolume voor het Centrum van Amsterdam in 2011 genomen. Voor 
2011 en 2012 wordt respectievelijk 122.900 m2 en 32.500 m2 v.v.o aan opleveringen verwacht in geheel 
Amsterdam2 . 

Het nieuwbouwvolume in het Centrum van Amsterdam wordt als voigt berekend. Allereerst is 
vastgesteld dat het aanbod/vraag-raho beneden de grens van 1,5 ligt. Er is dus ruimte op deellocatie 
Amsterdam Centrum om over te gaan op nieuwbouw. Vervolgens wordt de zachte planvoorraad van 
Amsterdam Centrum ultimo 2008 (88.500 m2 v.v.o., blok 1 in de tabel) gedeeld door de totale zachte 
planvoorraad van aile deellocaties waarvoor geldt dat er ruimte is om te bouwen (2.119.490 m2 v.v.o., 
blok 2 in de tabel). In dit totaal worden dus niet de zachte plannen meegenomen van de deellocaties met 
een aanbod/vraag-ratio boven de 1,5. Het percentage wat voor aandeel is van deellocatie Centrum 
bedraagt hier dus 4,2% (88.500 / 2.119.490 * 100). Een aandeel van 4,2% resuiteert, met een verwacht 
opleveringsvolume voor geheel Amsterdam van 122.900 m2 v.v.o. in 2011, in een nieuwbouwvolume 
van 5.l00 m2 v.v.o op deellocatie Centrum in 2011 (4,2/100 * 122.900, blok 3 in de tabel). 

d II 
zachle planvoorraad aanbodlvraag- nieuwboLlW nleuwboulV 

ee oealll! 2008 raUD 2011 2012 

buitenveldert a > 1,5 a a 
lcentrum 88.500 Ii] :S 1,5 5.100 ~ 1.400 

noord 507.000 :S 1,5 29.400 7.800 

oost 361.880 :S 1,5 21.000 5.500 

sloterdijk-teleport 141.210 > 1,5 0 0 

west 75.500 > 1,5 0 0 

zuid 5.370 :S 1,5 300 100 

zuid-as 935.740 :S 1,5 54.200 14.300 

zuid-oost 415.240 > 1,5 0 0 

zuid-west 221.000 12.800 3.400 

Tabel6.1: Berekcning nicuwbouwvolumcs dcclIocatics 

Op deze manier is voor iedere deellocatie het nieuwbouwvolume voor de jaren 2011 en 2012 berekend. 
Opgeteld zijn deze nieuwbouwvolumes op de deellocaties in 2011 en 2012 uiteraard gelijk aan die van 
geheel Amsterdam (tabeI6.l). 

2 EMEA Research Jones Lang LaSalle, maart 2009 
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6.1.2 Toekomstige ontwikkeling werkgelegenheid 
De werkgelegenheidscijfers zijn afkomstig van de Dienst Onderzoek & Statistiek van de gemeente 
Amsterdam. De gemeente Amsterdam geeft echter geen voorspellingen voor de groei van de 
werkgelegenheid binnen haar stadsdelen. Om toch tot voorspellingen te komen voor de totale 
werkgelegenheid en de werkgelegenheid van de kantoorhoudende sectoren, zijn de voorspellingen van 
de werkgelegenheid van Experian gebruikt. Experian brengt op halfjaarlijkse basis voorspellingen uit 
van de groei van de werkgelegenheid op COROP-regio niveau . Voor dit onderzoek betekent dit 
voorspellingen voor de regio Groot-Amsterdam. Daamaast zijn deze voorspellingen van de 
werkgelegenheid onderverdeeld naar de groei van de werkgelegenheid binnen de verschillende 
sectoren. 

Omdat de verdeling van de werkgelegenheid naar sector op elke deellocatie bekend is 
(werkgelegenheidscijfers gemeente Amsterdam ultimo 2008), kan voor iedere deellocatie een eigen groei 
van de werkgelegenheid worden bepaald. Op elke deellocatie is per sector de groei individueel 
voorspeld. Vervolgens zijn naderhand de werkgelegenheidscijfers naar sector samengevoegd, om per 
deellocatie een voorspelling van de totale werkgelegenheid te krijgen. Op overeenkomstige wijze zijn de 
voorspellingen van de werkgelegenheid binnen de kantoorhoudende sectoren per deellocatie berekend. 
De voorspellingen van de werkgelegenheid van Experian dateren uit december 2008. 

6.1.3 Toekomstige ontwikkeling bruto binnenlands product 
De cijfers van het Sruto Sinnenlands Product (SSP) zijn eveneens afkomstig van Experian. Het SSP van 
Groot-Amsterdam, onderverdeeld naar de SSP-output per sector, worden tevens door Experian 
voorspeld. Deze voorspellingen kunnen derhalve een op een worden overgenomen in het 
voorspellingsmodel. De voorspellingen van Experian dateren uit december 2008. 

6.2 Voorspellingsmodel voor de kantorenmarkt op 
deellocatieniveau 
Nu de definitieve vergelijkingen van de tophuur en de netto absorptie bekend zijn, alsmede de 
voorspellingen van de inputvariabelen (nieuwbouw, werkgelegenheid en SSP), kunnen de 
voorspellingen voor de verschillende marktindicatoren gedaan worden. Om een tijds- en 
gebruiksvriendelijk voorspellingsmodel te creeren, dat tevens in staat is voorspellingen na verloop van 
tijd te reproduceren, is gekozen om een model in Microsoft Office Excel te bouwen. Aan de hand van 
een aantal snapshots uit Excel wordt hieronder de werki.ng van het voorspellingsmodel toegelicht. 

6.2.1 Input voorspellingsmodel 
Allereerst moe ten de voorspellingen van de nieuwbouw, de werkgelegenheid en het SSP in Excel 
worden ingevoerd. Hiervoor zijn een aantaJ invoerbladen aangemaakt. De figuren 6.1 , 6.2 en 6.3 tonen 
respectievelijk het invoerblad van de nieuwbouw, de werkgelegenheid en het SSP. De invoerbladen 
worden hier afzonderlijk toegelicht 

Nieuwbouw 
Figuur 6.1 toont het invoerblad van de voorspellingen voor de nieuwbouw uit Excel. De invoer bestaat 
enerzijds uit een voorspelling voor de nieuwbouwvolumes van Amsterdam voor de laatste twee jaar 
van de te voorspellen periode (linker roze kolom in figuur 6.1). Anderzijds dient de huidige zachte 
pJanvoorraad per deellocatie ingevuld te worden (rechter roze kolom in figuur 6.1) . Met behulp van 
achterliggende data rekent het model in eerste instantie automatisch het aanbod/vraag-ratio uit, om 
vervolgens de nieuwbouw per deellocatie voor de laatste twee jaar van de te voorspellen periode te 
berekenen. Dit gebeurt volgens de in paragraaf 6.1.1 besproken methode. 
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Nieuwbouw 

Figuur 6.1: Invoerblad Excel len bchoeve van voorspellingcn njeuwbouw 

WerkgeLegenheid 
Figuur 6.2 toont het invoerblad van de voorspellingen voor de werkgelegenheid uit Excel. In het roze 
blok dienen per deellocatie de voorspellingen voor de werkgelegenheid en de werkgelegenheid van de 
kantoorhoudende sectoren te worden ingevoerd. 
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Figuur 6.2: Invoerblad Excel len behoeve van voorspellingen w~rkgelegenheid 

Bruto Binnenlands Product 

Figuur 6.3 toont het invoerblad van de voorspellingen voor het BBP uit Excel. In het roze blok dienen de 
voorspellingen voor het BBP en de BBP-output van de kantoorhoudende sectoren voor Groot
Amsterdam te worden ingevoerd. 
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BBP _kanloorsedor Groot·Amsterdam 

Figuur 6.3: Invoerb lad Excl.'l ten bchoeve van voorspellingcn SSP 
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6.2.2 Werking voorspellingsmodel 
Wanneer de voorspellingen van de nieuwbouw, de werkgelegenheid en het BBP zijn ingevoerd, 
berekent het model automatisch de voorspellingen van de verschillende marktindicatoren. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de samengestelde vergelijkingen. Naast de hieronder weergegeven 
structurele vergelijkingen van de voorraad (vergelijking 2), de bezette voorraad (vergelijking 4), het 
aanbod (vergelijking 5) en het leegstandspercentage (vergelijking 6), worden hiervoor de vergelijkingen 
van de tophuur en de netto absorptie gebruikt die voor iedere deellocatie met behulp van multiple 
regressie zijn bepaald. 

VI = VI-I +NI (2) 

BV, = BV,_I + NA, (4) 

A, =V, -BV, (5) 

L, = lOOX( V, ~,BV, ) (6) 

De definitieve vergelijkingen van de tophuur en de netto absorptie van iedere deellocatie zijn ingevuld 
op het formuleblad van het voorspellingsmodel in Excel (figuur 6.4). Aile marktindicatoren, met 
uitzondering van de opname, kunnen nu berekend worden. Dit doet het model volledig automatisch. 
De tophuur en de netto absorptie wordt met behulp van het formuleblad en de ingevoerde 
voorspellingen berekend. De overige marktindicatoren voorraad, bezette voorraad, aanbod (leegstand) 
en leegstandspercentage worden automatisch berekend volgens de hierboven staande structurele 
vergelijkingen. 

Fonnuloblod 

Buitenveldert lophuur ·1.169 · 0.672 · In_weriLofUag1 

Cenlrum netto absorptie -64.408 · 0.008 • we"_dW · 0,425 • leegslandJag I . 0,011 • we,,_o"_dWJagl 

Cenlrum tophuur ·15,401 · 1.952 • ~_werk_a"_lagl 

Noord netta absorptie ·5,214 · 1,133 • 'IOonaad_dif · 0,619 • leegslandJag I 

Noord Iophuur ·3,808 · 0,988 · ~_we,,_onJag l 

Oosl neltoabSO/Plie = _e_ 

OOSI tophuur 0.136 · 0,559 • ~_wer1<_onJagl · 0,043 • In_C<lmIlIetions 

SIoterdijk· Teleport netto absotptie ·74.315 · 0.019 • we"_dWJ agl · 0,111 • bbp_kantoren_d~_lagl . .(J,067 • bbp_d~ 

SIoterdijk· Teleport lophuur ·5,206 · 0,973 • lo_werk · 0.014 • In_compJetions 

West ne'o absorptie -36.404 · 0.023 - bbp_dil_lagl · 0.610 • voona"Cdlt 

Wesl lophuur -17.961 + 2.266 
'~ ___ lagl · ·0.111 • lnJeegslandspercentage_lagl 

Zuid netto absorptie :: variabtes exduded 

luid tophuu( ' 13.805 + 1.850 • In_werlUag 1 · ·0.037 · :rUeegslandspe~nlage_lagl 

Zuid-as netlo absorpDe ... .785 · 0.023 
• __ dW_lagl · 0,408 • IeegstoIdJagl 

Zuid-as tophuur '16.058 + 2.953 • ~_werk + -0.953 
'''' ___ 0« 

luid·OOSI neno absorptie 352.213 · 0.941 • voorraad_dif · -2.272 · tophuurjag1 + 0.335 • leegsland_lagl 

Zuid-Oosl lophuur ·3.328 · 0.786 • tn_werk.,lagl + 0.021 • In_compleOOns 

luKl-West "etto absorpliie ·13.294 · 0.575 • leegsland_lagl 

Zuid·We51 tophUlK • B.BS7 · 2.339 · laJ'&' jag1 + O,Q!a ' ~1Ian. 

raru9"UI" .. ~tOCl tl'" _ 

FiguUT 6.4: Fonnuleblad voorspellingsmodel Excel 

6.2.3 Output voorspellingsmodel 
De uiteindelijke voorspellingen worden op een aantal manieren gepresenteerd. Allereerst is per 
deellocatie een tabblad op te vragen waarin de voorspellingen van de marktindicatoren, de 
werkgelegenheid en het BBP worden de gepresenteerd. De tabbladen bevatten tevens de volledige 
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historische datareeksen van de deze indicatoren. Figuur 6.5 toont als voorbeeld de uitvoer van de 
voorspellingen voor de deellocatie Zuidas. 

Amsterdam ZUId-as leegstandspereentage IOJ 12.9 .. , ... 7.' ' .7 .,. '.l .. , 
Nnsl8rdam Zoo-as opname 7,. 'is ... .u 6 .S 

Amslerdam Zuid-as IOphuur '" '" '" 3., ,., .. m m ,,! '" '" Arnslerdam Zuid-as IOphuur groei (groeJ in ~. ) ..• . .. ,., '2 '.1 ... 2A CO " '.5 
Ams!erdam Zuid-as nerkl absorplie 50.' lS,. 215 41." ". n ,B 31.7 ,., 

'" ~." :i.l.a 
Ams:&tdam Zuid-as """"'lad ".. .... 8tlS,S .... ~J,1 ';51,0 &<0.9 1If,3 '" illita 2:-1.4 

Ams!&roam Zoo-as bezettevOOIlaad 716.0 151.1 n".9 aI'3 "20 .... 5J5.' .". "7~ 7d!),i d l';,9 

Ams1efdam ZtJId-as nieuwboow 30.0 •.. 81" ., ..., 1.0 3H, ,.. ". JO.' JU 
Amsterdam Zoo-as WeJ)lgelegenlMlld (gtoei " ~J " •• ~.1 '.' 1.1 '.' " 15 ,,, .. 
Amsierdam ZuIif·as We~gelegenheid kanl>Orsectlr (groei in %) ~.' .. ~ .. "' .. . .. : .9 3.' ,. .. ., 
Amn mfam Zoo...as BSP Grool-A.ons!9I'dam (gr08l In %) ' .0 2S ~.' U U D l .7 l .' !5 1.1 '.' 

-""'" ZIIOJ ... BBP GIoo'·_"m __ lglooi mil) 2.J ..., 
" u t • .~ ... " 11 

Figuur 6.5: Voorspe ll ingen deellocatie Zuidas 

De tweede manier waarop de voorspellingen worden gepresenteerd, is een zogenaamde factsheet. De 
factsheets tonen de voorspellingen van de belangrijkste marktindicatoren op de deellocatie. Daarbij 
wordt puntsgewijs toegelicht wat de meest in het oogspringende ontwikkelingen op de deellocatie zijn. 
De factsheets van de vier belangrijkste deellocaties binnen Amsterdam, te weten Centrum, Sloterdijk
Teleport, Zuidas en Zuid-Oost, zijn gegeven in bijlage XXIV. De tabellen en figuren in de factsheets zijn 
gelinkt aan het voorspellingsmodel. Indien aanpassingen worden gedaan in het voorspellingsmodel in 
Excel, bijvoorbeeld in het geval de voorspellingen van het BBP worden herzien, wordt bij het openen 
van de factsheet automatisch de tabellen en figuren geupdate. 

6.2.4 Gebruiksvriendelijkheid en houdbaarheid model 
Bijlage XXIII toont een aantal snapshots uit Excel. De figuren laten zien hoe de aanvrager van de 
voorspellingen door de tabbladen wordt geleid . Het Excel bestand opent automatisch op de startpagina. 
Van daaruit kan de gebruiker kiezen voor de betreffende stad waarvoor hij voorspellingen zoekt. 
Vervolgens selecteert de gebruiker de gewenste deellocatie en een Excelblad als in figuur 6.5 komt naar 
voren. Het model is zo opgezet dat op een laagdrempelige manier de voorspellingen door de gebruiker 
kunnen worden opgevraagd . 

Met de opzet van het model in Excel is tevens rekening gehouden met de houdbaarheid van het model. 
In het geval van een herzieni.ng van de voorspellingen voor de inputvariabelen nieuwbouw, 
werkgelegenheid en BBP, kan gebruik worden gemaakt van de al eerder besproken invoerbladen . 
Daamaast kan bij het beschi.kbaar komen van nieuwe data besloten worden om de regressieanalyses 
opnieuw in SPSS uit te voeren . In dat geval kunnen de constanten en ongestandaardiseerde beta's van 
de nieuwe vergelijkingen worden vervangen op het formuleblad in Excel. Wanneer een vergelijking na 
enige tijd een andere samenstelling van verklarende variabelen laat zien, dient de achterliggende 
formule voor de berekening van de betreffende marktindicator te worden aangepast. Op deze manier is 

ervoor gezorgd dat het voorspellingsmodel niet verouderd raakt. 
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' amenvatting en collclusies 

Virtuele karakter van de voorspellingen: 

Door het voorlopige karakter van de geconstrueerde modellen krijgen de voorspellingen een virtueel 
karakter. De nadruk ligt derhalve op de methode waarop de voorspellingen tot stand komen en de 
manier waarop deze voorspeJlingen gepresenteerd kunnen worden, 

Voorspelling nieuwbouw: 

• De voorspellingen voor de eerstvolgende drie jaar komen direct voort uit de harde planvoorraad. 

• De voorspellingen voor de daaropvolgende twee jaar zijn bepaald aan de hand van het 
aanbod/vraag-ratio en de zachte planvoorraad op de verschillende deellocaties, alsmede de 
nieuwbouwvoorspelling voor geheel Amsterdam. De nieuwbouwvoorspelling voor Amsterdam 
dateert uit maart 2009. 

Voorspelling werkgelegenheid: 

• Werkgelegenheidscijfers naar sector en naar deellocatieniveau, afkomstig van de Dienst 
Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam, zijn gecombineerd met voorspellingen van 
de werkgelegenheid naar sectoren binnen Groot-Amsterdam, afkomstig van Experian. Op de 
manier is voor iedere deellocatie een eigen voorspelling van de werkgelegenheid. De 
voorspellingen van de werkgelegenheid dateren uit december 2008. 

Voorspelling BBP: 

• Het BBP van Groot-Amsterdam, onderverdeeld naar de BBP-output per sector, worden door 
Experian voorspeld. Deze voorspellingen kunnen derhalve een op een worden overgenomen in 
het voorspellingsmodel. De voorspellingen van Experian dateren uit december 2008. 

Werking van het voorspellingsmodeI: 

• Het model is opgebouwd in Microsoft Office Excel. Het model bestaat uit de volgende tabbladen: 

o Een drietal invoerbladen ten behoeve van de voorspellingen van de nieuwbouw, de 
werkgelegenheid en het BBP. 

o Een formuleblad waarin de met behulp van multiple regressie geschatte vergelijkingen 
zijn opgenomen. 

o Een serie uitvoerbladen ten behoeve van de voorspellingen van de verschillende 
marktindicatoren per deellocatie. 

• Met behulp van de voorspellingen van de inputvariabelen, het formuleblad met daarin de 
vergelijkingen voor de tophuur en de netto absorptie en de overige structurele vergelijkingen voor 
het bepalen van de voorraad, bezette voorraad, leegstand, leegstandspercentage, rekent het model 
automatische de voorspellingen per deellocatie door. 

• Naast de uitvoerbladen in Excel worden de voorspellingen gepresenteerd aan de hand van een 
aantal factsheets v~~r de verschillende deellocaties. Hierop zijn de belangrijkste ontwikkelingen 
op de betreffende deellocaties kort en bondig uiteengezet. 

• Gezien de werking van de modellen op de verschillende deellocaties is gekozen om enkel 
factsheets op te stellen voor de grootste en meest traditionele kantoorlocaties binnen Amsterdam, 
te weten deellocaties Centrum, Sloterdijk-Teleport, Zuidas en Zuid-Oost. 

Gebruiksvriendelijkheid en houdbaarheid van het model: 

• 

• 

• 
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Het model is zo opgezet dat op een laagdrempelige manier de voorspellingen door de gebruiker 
kunnen worden opgevraagd. 

In het geval van een herziening van de voorspellingen voor de inputvariabelen nieuwbouw, 
werkgelegenheid en BBP, kunnen de betreffende invoerbladen eenvoudig worden aangepast. 

In het geval nieuwe data beschikbaar komen kan besloten worden om de regressieanalyses 
opnieuw in SPSS uit te voeren. Het formuleblad binnen het model kan vervolgens eenvoudig 
worden herzien. Op deze manier raakt het voorspellingsmodel niet verouderd. 
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Conclusies & aanbevelingen 
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Daarnaast worden hier 
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 

7.1 Concl usies 
In het eerste hoofdstuk zijn aan de hand van de probleem- en doelstelling een drietal onderzoeksvragen 
opgesteld. Door middel van de conclusies in deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord. 
De conclusie is tweedelig. In het eerste deel Jigt de nadruk op de samenstelling van het theoretische 
model. In het tweede deel wordt ingegaan op de resultaten van de statistische analyse van het 
theoretische model. Bovendien wordt hier kort aandacht besteed aan het uiteindelijke 
voorspellingsmodel. 

Theoretisch model van de kantorenmarkt op deellocatieniveau 
Vanuit de theorie is een aantal variabelen geselecteerd die structureel hebben bewezen invloed uit te 
oefenen op de werking van de kantorenmarkt. Dit heeft geleid tot een theoretisch model bestaande uit 
acht vergelijkingen. Hierbij worden drie vergelijkingen geschat met behulp van multiple regressie. Het 
gaat om de vergelijkingen voor de netto absorptie, de tophuur en het opnamevolume. Daamaast kent 
het model een vergelijking voor het nieuwbouwvolume en vier structurele vergelijkingen voor het 
be palen van de voorraad, de bezette voorraad, het aanbod en het leegstandspercentage. In het 
theoretisch model worden de netto absorptie, de tophuur en de opname verklaard door de volgende 
variabelen: 

Geselecteerde drivers van de netto absorptie en de verwachte richting: 

• Huurprijs begin van de periode (-) • Groei werkgelegenheid kantorensector (+) 

• Aanbod aan het begin van periode (+) • Groei van het BBP (+) 

• Groei van de voorraad (+) • Groei BBP kantorensector (+) 

• Groei werkgelegenheid (+) 

Geselecteerde drivers van de tophuur en de verwachte richting: 

• Nieuwbouw (+) • Werkgelegenheid (+) 

• Leegstandspercentage (-) • Werkgelegenheid kantorensector (+) 

Geselecteerde drivers van de opname en de verwachte richting: 

• Netto Absorptie (+) • BBP (+) 

• Voorraad (+) • BBP kantorensector (+) 

Methodiek 
Multiple regressie is een vee I gebruikte methodiek in het voorspellen van vastgoeddata. Binnen het 
kader van dit onderzoek is deze techniek het meest toereikend gebleken. De methode is in staat de 
samenhang tussen de verschillende variabelen op de kantorenmarkt in kaart te brengen. Hierdoor is het 
mogelijk de onderlinge prestatieverschillen van individuele kantoorlocaties te verklaren. Daamaast is 
multiple regressie gezien de nauwkeurigheid en de voorspellingstermijn de meest geschikte methode 
gezien het doel van dit onderzoek. 

Het modelleren van kantorenmarkten, met het oog op het uitbrengen van voorspellingen, stelt een 
aantal eisen aan de te gebruiken data. Het gebruik van multiple regressieanalyse vereist een bepaalde 
historische cijferreeks teneinde gegronde uitspraken te doen betreffende toekomstige ontwikkelingen. 
Betrouwbare vastgoedreeksen van voldoende lengte zijn voor de grote steden in Nederland inmiddels 
beschikbaar. Op individuele kantoorlocaties binnen een stad gaan deze vastgoedreeksen echter minder 
ver terug in de tijd. De historische datareeks op deellocatieniveau is derhalve vooralsnog niet toereikend 
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voor het toepassen van multiple regressieanalyses. Dit heeft tot gevolg dat de methode van multiple 
regressie strikt genomen niet mag worden toegepast. 

Binnen het kader van dit onderzoek is, ondanks het gebrek aan datareeksen van voldoende lengte, toch 
gekozen om de methode van multiple regressie toe te passen. Het succes van het gebruik van de 
methodiek in de bestaande literatuur, alsmede de aansluiting van de methodiek op de doelstellingen 
van dit onderzoek, liggen hieraan ten grondslag. Het onderzoek heeft hiermee een 'virtueel' karakter en 
geeft aan hoe de werking van de kantorenmarkt op deellocatieniveau in de toekomst kan worden 
gemodelleerd, indien voldoende data voor handen zijn. De resultaten van de multiple regressieanalyses 
moe ten derhalve als voorlopige resultaten worden ge·interpreteerd. 

Kantoren deellocatles 

• Individuele deellocaties gedragen zich wei degelijk verschillend 

De ontwikkelingen van deellocaties binnen een stad verschillen onderling sterk en laten dan ook andere 
verbanden zien met de verklarende variabelen. Het is derhalve noodzakelijk om voor iedere 
kantoorlocatie een eigen model te construeren. Deze conc1usie sluit aan bij de bevindingen van 
Stevenson (2007). Het onderzoek toont aan dat de kantorenmarkt van London opgesplitst kan worden 
in verschillende deelmarkten die elk hun eigen karakteristieken hebben. Daamaast blijkt uit onderzoek 
van Pollakowski et al. (1992), DiPasquale & Wheaton (1996) en Wheaton et al. (1997) eveneens dat het 
gebruik van een standaard model voor verschillende kantorenmarkten (zei het op stedelijk niveau) niet 
toereikend is. 

• Grote, volwassen markten laten zich beter modelleren 

Grote markten, in terrnen van de voorraad kantoorruimte, zijn beter te modelleren door de 
geselecteerde variabelen. Bovendien zijn de grotere markten sneller in staat zich aan te passen bij 
marktveranderingen. Werkgelegenheidscijfers en de ontwikkeling van het BBP worden sneller in 
tophuren en netto absorptievolumes verwerkt. Bovendien blijken de meer traditionele kantoorlocaties 
beter te worden beschreven door werkgelegenheidscijfers en BBP cijfers toegespitst op de 
kantoorhoudende sectoren. Daamaast zijn deellocaties met een relatief stabiel huurprijsverloop en 
geringe netto absorptie- en opnamevolumes moeilijker te modelleren. 

Wanneer dieper op de afzonderlijke vergelijkingen wordt ingegaan kunnen de volgende conc1usies 
worden getrokken: 

etto absorptie 

• Netto absorptievolumes op kantoren deellocaties zijn redelijk goed te modelleren 

Gemiddeld wordt 62% van de varian tie in de netto absorptie op de verschillende deeUocaties verklaard 
door de uiteindelijke modellen. Hierbij dient gezegd te worden dat voor de deellocaties Oost en Zuid 
het niet mogelijk is gebleken om een model te construeren. De verklaringskracht verschilt sterk per 
deellocatie. Over het algemeen zijn volwassen deellocaties met een grotere voorraad kantoren beter te 
modelleren. 

• Tophuren weten netto absorptievolumes nagenoeg niet te verklaren 

De ontwikkeling van de tophuur op een deellocatie heeft nagenoeg geen invloed op netto 
absorptievolumes. Wellicht zijn gemiddelde huurprijzen beter in staat om de uitbreidingsvraag op 
deellocaties te verklaren. 

• Werkgelegenheidscijfers werken vertraagd door in netto absorptievolumes 

Een verandering in de werkgelegenheid op een deellocatie wordt pas na enige tijd zichtbaar in het netto 
absorptievolume. In het geval van een groei van de werkgelegenheid zullen bedrijven eerst inkrimpen 
binnen de bestaande kantoorruimte alvorens over te gaan tot uitbreiding. 
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Tophuur 

• De ontwikkeling van de tophuur op kantoren deellocaties is zeer goed te verklaren 

Gemiddeld verklaren de modellen 86% van de variantie in de tophuur. Voor aile deellocaties is hierbij 
een model geconstrueerd. De verklaringskracht van de modellen varieert van 59% op deellocatie Oost 
tot 98% op deellocatie Zuid. 

• Het leegstandspercentage heeft geen duidelijke invloed op de tophuur van een deellocatie 

De bestaande literatuur laat veelvuldig een relatie zien tussen het leegstandspercentage en de huurprijs. 
Indien leegstandspercentages stijgen, tonen de bestaande onderzoeken veelvuldig een daling van de 
huurprijzen aan (al dan niet met vertraging). In dit onderzoek wordt dit verband niet aangetoond. De 
oorzaak Iigt wellicht in het gebruik van tophuren in plaats van gemiddelde huurprijzen. De 
ontwikkeling van de tophuur wordt op de Nederlandse kantorenmarkt be·invloed door incentives. 
Tophuren worden vaak kunstrnatig hoog gehouden door het weggeven van huurvrije perioden. Het 
aantal maanden huurvrij ligt in het eerste kwartaal van 2009 voor primaire locaties in Amsterdam 
binnen een bandbreedte van 9 tot 12 maanden. Gemiddeld Iiggen de incentives in Amsterdam binnen 
een bandbreedte van 7 tot 16 maanden. Ook hier komen de verschillen tussen individuele 
kantoorlocaties tot uiting. Indien incentives op individuele kantoorlocaties geruime tijd in kaart worden 
gebracht, is het mogelijk om de tophuur te corrigeren voor het aantal huurvrije maanden. Wellicht laat 
de gecorrigeerde tophuur een sterkere samenhang zien met het leegstandspercentage. 

• Werkgelegenheidscijfers van deellocaties verklaren tophuren goed 

Werkgelegenheidscijfers zijn in overeenstemming met de Iiteratuur op aile deellocaties succesvol in het 
verklaren van de ontwikkeling van de tophuur. Hierbij gaat het voomamelijk om 
werkgelegenheidscijfers uit het voorgaande jaar. Er is dus sprak van enige vertraging in de aanpassing 
van de tophuur in het geval van een verandering van de werkgelegenheid. Volwassen markten ais de 
Zuidas en Sloterdijk-Teleport reageren sneller op veranderingen in de werkgelegenheid. De tophuur 
laat nog in hetzelfde jaar een aanpassing zien. 

• Tophuren worden mede bepaald door de kwaliteit van het vastgoed 

Volgens Chin (2003) zijn tophuren minder onderhevig aan economische veranderingen. Guissiani et al. 
(1993) is tevens van mening dat het gebruik van tophuren tot gevolg heeft dat de economische activiteit 
(cyclus) minder invloed uitoefent op de huurprijs. Volgens hen worden tophuren wellicht meer bepaald 
door prominentie in locatie en kwaliteit. In dit onderzoek is het nieuwbouwvolume opgenomen in de 
vergelijking als weerspiegeling van de kwaliteit van het vastgoed op een deellocatie. lndien er een 
nieuw kantoorgebouw wordt opgeleverd, betekent dit veelvuldig een herziening van de tophuur. De 
relatie tussen het nieuwbouwvolume en de tophuur wordt op meerdere deellocaties aangetoond. 

Opname 

• Opnamevolumes laten zich slecht verklaren 

Slechts op zes van de tien deellocaties is het mogelijk gebleken om opnamevolumes te verklaren. 
Daarbij is de verklaringskracht van de modellen laag. Gemiddeld wordt 33% van de variantie in de 
opname verklaard door de opgenomen variabelen. De totstandkoming van opnamevolumes is wellicht 
te complex, aangezien het hierbij gaat om onder meer de uitbreidingsvraag, de vervangingsvraag en 
onderhuur. 

• Netto absorptievolumes verklaren lang niet altijd de opname 

Ondanks dat het netto absorptievolume onderdeel uit maakt van de totale opname op een deellocatie, 
worden opnamevolumes slechts sporadisch door de netto absorptie op een deellocatie verklaard. Dit 
wordt waarschijnIijk veroorzaakt door het contractuele karakter van opnametransacties. Bij de opname 
van kantoorruimte gaat het om transactiegegevens met registratie op het moment van 
wilsovereenstemming. De transactiecijfers monden derhalve pas later uit in een feitelijke ingebruikname 
van de ruimte. Hierdoor loopt de ontwikkeling van de opname vooruit op de netto absorptie. 
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Voorspe1lingsmodel 

Door een gebrek aan voldoende lange datareeksen van individuele kantoorlocaties binnen een stad 
heeft het geconstrueerde model een voorlopig karakter. De resultaten kunnen derhalve niet een op een 
worden gebruikt om uitspraken te doen over toekomstige ontwikkelingen op deellocatieniveau. Het 
geeft echter wei een eerste indruk die gebruikt kan worden in de verdere onderbouwing van de 
voorspelling. 

Het voorspellingsmodel is opgebouwd in Microsoft Office Excel en is in staat om de ontwikkelingen op 
de deellocaties vijf jaar vooruit te voorspellen. Door het model volledig te automatiseren is de 
gebruiksvriendelijkheid van het model gewaarborgd. Tevens is het mogelijk om op relatief eenvoudige 
wijze een update van de voorspellingen en/of vergelijkingen in te voeren. Dit komt de houdbaarheid 
van het model ten goede. 

Ondanks het voorlopige karakter van de geconstrueerde modellen en het voorspellingsmodel geeft dit 
onderzoek een bruikbare eerste aanzet voor het voorspellen van individuele kantoorlocaties. De 
aangetoonde (voorlopige) verbanden geven een eerste indruk van de krachten die spelen op individuele 
kantoorlocaties. Bovendien geeft het onderzoek inzicht in de voor- en nadelen van het gebruik van 
multiple regressie bij het voospellen van vastgoedmarkten op deellocatieniveau. Daarnaast biedt het 
onderzoek een volledig geautomatiseerd model voor het genereren en presenteren van de toekomstige 
ontwikkelingen op kantoren deellocaties. 

De consequenties van de huidige economische recessie op de ontwikkeling van de verschillende 
vastgoedmarkten is uitermate interessant. Extreme gebeurtenissen in de economie en op 
vastgoedmarkten herbergen namelijk een schat aan informatie voor het modelleren van deze markten. 
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7.2 Aanbevelingen 
Op basis van dit onderzoek is een aantal aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek. Enerzijds 
hebben deze aanbevelingen betrekking op de algemene werking van de kantorenmarkt. Anderzijds 
worden aanbevelingen gedaan betreffende de methodiek en in het bijzonder de beschikbaarheid van de 
data. 

Aanbevellngen len aanzien van de kantorenmarkl op deellocatieniveau 

• Oit onderzoek benadrukt de aanwezigheid van verschillende individuele kantorenmarkten binnen 
een stad. De bestaande literatuur richt zich echter voornamelijk op de kantorenmarkt op nationaal 
of stedelijk niveau. Oerhalve is meer onderzoek naar de karakteristieken van individuele 
kantoorlocaties binnen een stad nodig. 

• In dit onderzoek wordt eveneens gewezen op de invloed van bepaalde omgevings- en 
gebouwspecifieke variabelen op bijvoorbeeld de huurprijs. Het is dan ook zinvol om te 
onderzoeken of en op welke wijze deze invloeden kunnen meegenomen in de voorspelling. 

• Nederlandse makelaarskantoren rapporteren voomamelijk bruto opnamecijfers. In het buitenland 
is dit echter niet gebruikelijk. In de bestaande Iiteratuur wordt derhalve weinig aandacht besteed 
aan de drijvende krachten achter de opname. Dit ondanks dat opnamecijfers een goede indica tie 
zijn van de dynamiek in de markt en derhalve van de economische ontwikkeling. 

Aal'lbevelingen leu aanz.ieu van de methodick en de data 

• Voor het gebruik van multiple regressie zijn datareeksen van voldoende lengte nodig. Het is aan te 
bevelen om hier in een vroeg stadium rekening mee te houden. Ais de data het toelaten kan 
gekozen worden het tijdsinterval te verkorten. Hierbij kan gedacht worden aan data op 
kwartaalbasis. 

• Multiple regressie vereist een norma Ie verdeling van de variabalen. Ook hier dient in een vroeg 
stadium mee rekening te worden gehouden. 

• Tophuren zijn minder onderhevig aan economische schommelingen. Indien beschikbaar kunnen 
gemiddelde huurprijzen in plaats van tophuren worden genomen. Een andere optie is het 
corrigeren van tophuren voor incentives. Hiervoor dienen incentives eveneens bekend te zijn voor 
de beschouwde periode. 

• Binnen dit onderzoek zijn werkgelegenheidscijfers van stadsdelen gekoppeld aan kantoorlocaties. 
De stadsdeelgrenzen vallen niet een op een samen met de kantoorlocaties waardoor de 
werkgelegenheidscijfers Iicht vertekend zijn. Idealiter dient dit uiteraard te worden vermeden. 

• Het gebruik van het leegstandspercentage als verklarende variabele voor de tophuur is wellicht 
niet toereikend. Een verdere opsplitsing van het leegstandspercentage naar frictieleegstand en 
structurele leegstand of naar leegstandspercentages van A-, B- en C-kwaliteit vastgoed is denkbaar. 

• Nieuwbouwvolumes kunnen indien voorhanden opgesplitst worden. Er kan onderscheid gemaakt 
worden tussen het nieuwbouwvolume wat reeds is voorverhuurd en het nieuwbouwvolume dat 
speculatief op de markt komt. 
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