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Thema: Risicomanagement

Nationale en internationale regelgeving moet beleggingsrisico’s beheersen en
beter voorspelbaar maken. Ook in de vastgoedsector groeit de aandacht voor
risicomanagement: hoe kunnen beleggingsrisico’s transparanter en beter
voorspelbaar worden gemaakt en beter worden beheerst? 

‘Vastgoedbeleggen vergt andere risicobenadering’

Aart Hordijk en Willem Keeris, twee risicospecialisten bij uitstek,
discussieerden op verzoek van Property Research Quarterly over
risicomanagement bij vastgoedbeleggen. Enerzijds moet vastgoed zich
conformeren aan het begrip risico zoals dat voor assetclasses als aandelen
en obligaties geldt. Anderzijds heeft vastgoedbeleggen zijn eigen karakter

en risico’s. Standaarddeviatie en variantie zijn niet zomaar als maatstaven voor risico te
hanteren, zoals in de financiële wereld gebruikelijk is, vindt Willem Keeris. Bij voldoende
massa in de beleggingsportefeuille is de standaarddeviatie wel een goede indicator, betoogt
Aart Hordijk.

Het effect van management

Allocatie en selectie bepalen beide de out- of underperfomance van een
beleggingsportefeuille. Deze factoren blijken elkaar echter ook onderling te
beïnvloeden: het interactie-effect. Om de zuivere allocatie- en selectie-
effecten te bepalen, moet dit interactie-effect worden meegenomen, in een zogeheten drie-
componentenmodel. Met behulp van attributieanalyse kunnen de effecten van de drie
verschillende componenten worden vastgesteld en daarmee van managementbeslissingen,
schrijven Willem Keeris en Ruben Langbroek.

Opinie: Luchtbel van de uitponding

Uitponden van woningen wordt vaak gezien als een middel om extra waarde c.q.
extra rendement te creëren. De structurele positieve resultaten van
deeltransacties c.q. uitpondingen in de ROZ/IPD Vastgoedindex geven een

stevige voeding aan dit denkbeeld. Nadere analyse leert dat uitpondresultaten vooral
worden bepaald door de kwaliteit van de onderliggende taxaties. Hoe hoger het resultaat op
uitponden, des te groter de vraagtekens bij de kwaliteit van de onderliggende taxatie moeten
zijn. Sipke Gorter prikt de luchtbel door.
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Winkels plannen voor de toekomst 

De winkelmarkt is weliswaar een verdringingsmarkt maar nieuwe plannen liggen
steeds op tafel. Met behulp van het model VPM-Scoping heeft het Ruimtelijk

Planbureau onderzocht in hoeverre grootschalige winkelvoorzieningen binnen of aan de
randen van steden gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van bestaande stedelijke
winkelcentra. De nationale uitbreidingsplannen tot 2010 en zes varianten voor 2010 tot
2020 voor bestaande winkelcentra leiden tot een afname van de winkelpotentie die
gemiddeld over de onderscheiden winkelcentratypen kan oplopen tot 11%.

Herstructureren met wet in de hand

Kantorenprojecten worden door de bestuursrechter niet afgewezen op grond
van hun effect op de structurele leegstand op de kantorenmarkt. Nog niet,
tenminste. Het voorkómen van structurele leegstand behoort echter wel tot de
basisprincipes van een goede ruimtelijke ordening, zo blijkt uit een analyse van de
jurisprudentie. De bestaande wetgeving geeft gemeenten mogelijkheden om structurele
leegstand tegen te gaan, betoogt Michiel van Driel.

Herbestemming monumentale kerken 
ook emotioneel proces

Elke maand sluiten gemiddeld zes kerken de deuren. Voor leegstaande
kerkgebouwen met een monumentale status is sloop geen optie. Hier zal herbestemming
uitkomst moeten bieden. Ruud Dorenbos en Caspar Woudt (Rijksuniversiteit Groningen)
belichten de praktijk van herbestemming van kerkelijke monumenten. Het pad naar
herbestemming kent voetangels en klemmen maar de betrokken partijen zijn achteraf
tevreden met de uitkomsten, zowel in commercieel als in emotioneel opzicht.

Kritisch: Modelmatige waardebepaling moet beter

De nationale en internationale kwaliteitsrichtlijnen voor modelmatige
waardebepalingen verschillen sterk. De gemiddelde afwijking wordt door de
Nederlandse regelgeving genegeerd. Ook de indeling van woningen in
kwaliteitsgroepen schiet tekort en verschilt sterk van de internationale
groepsindeling. Mario Ouwens en JanWigle Visser (NBWO) stellen dan ook voor om de
Nederlandse regelgeving uit te breiden en waar nodig aan te passen.
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Vreemd
door Ed Nozeman

Vastgoed en vreemd onderhouden al geruime tijd een haat-liefdeverhouding met elkaar.
Dat komt door de verschillende betekenissen die wij in onze taal aan het woord vreemd
geven. Van Dale onderscheidt er maar liefst negen. Logisch dat verwarring en misverstand
op de loer liggen. Zinvol om er wat langer bij stil te staan.
Bij vreemd vastgoed denken wij allereerst aan soorten vastgoed die we niet kennen of waar
de markt niet mee vertrouwd is. Tot voor kort gold dat voor scholen, hotels, casino’s,
bioscopen en skidomes. De vastgoedsector bediende zich in dat verband van de term
exoot. Maar de wereld verandert snel. De exoten van voorheen zijn de troetelkinderen van
nu geworden. Gerenommeerde beleggers zien er geen been in om met de betreffende
soorten hun geluk te beproeven. De risico’s zijn soms wat groter, maar de rendementen
zijn ook navenant. De vraag is zelfs of exoten in Nederland nog bestaan, zo vertrouwd zijn
we inmiddels met het ontwikkelen van en investeren in nieuwe producten. 

Bij vreemd vastgoed is er ook de associatie met aankoop of financiering door onbekende
partijen. In de afgelopen decennia stortten achtereenvolgend Engelsen, Zweden en
Duitsers zich massaal op het Nederlandse vastgoed. Meestal tot genoegen van de
eigenaren vanwege de hoge prijzen die zij, vergeleken met de Nederlandse collega’s,
bereid waren te betalen. Een wanklank heb ik daar nooit over gehoord - al bleken de
nieuwe buitenlandse eigenaren zich nog weleens verrekend te hebben. Bij geldstromen
van andere origine zijn meer aarzelingen te vernemen. Het verschijnsel dat Saoedi’s
bepaalde moskeeën financieren, doet menigeen de wenkbrauwen fronsen. Immers,
daarmee zou een levensovertuiging worden gepropageerd strijdig met onze westerse
waarden en normen. Als Russen en Israëli’s panden op het Damrak kopen, al dan niet
contant, vinden de rechtzinnigen onder ons dat minder geslaagd vanwege de discutabele
herkomst van de miljoenen die over de toonbank vliegen.

Bij vreemd vastgoed hebben we nog een andere associatie. Die slaat op de vormgeving dan
wel de plaatskeuze in combinatie met de functie. Over smaak valt uiteraard niet te twisten,
maar er zijn tal van voorbeelden die de tongen in beroering brengen. Vaak wordt het
betreffende gebouw na verloop van tijd geaccepteerd, ja zelfs bewonderd. Soms blijft het
een Fremdkörper. 
Kennelijk accepteren we vreemd (vastgoed, ideeën, mensen) als het inkomen of zekerheid
verschaft, als het iets origineels of vernieuwends brengt en als het onze leefwijze of
normen en waarden niet bedreigt. Alleen kost dat acceptatieproces bij de een meer tijd en
moeite dan bij de ander. Geldt dat niet voor alle culturen? 

Prof. dr Ed Nozeman is bijzonder hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de RUG en de UvA.
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De luchtbel van het zelf uitponden 
van woningen
Het als belegger zelf gaan uitponden van woningen wordt door diverse beleggers

gezien als een middel tot het creëren van extra waarde c.q. extra rendement. De

structurele positieve resultaten van deeltransacties c.q. uitpondingen in de

ROZ/IPD Vastgoedindex geven een stevige voeding aan dit denkbeeld. Vanuit een

meer analytische kijk kan niet anders worden geconcludeerd dan dat

uitpondresultaten vooral worden bepaald door de kwaliteit van de onderliggende

taxaties. Hoe hoger het resultaat op uitponden, des te groter de vraagtekens bij de

kwaliteit van de onderliggende taxatie moeten zijn. In het navolgende zal stap voor

stap de luchtbel van het extra resultaat op het zelf uitponden doorgeprikt worden. 

door Sipke Gorter

De beleidsmatige notie
Jaar op jaar dragen uitpondcomplexen flink bij aan het totale rendement op een
woningportefeuille. In de ROZ/IPD Vastgoedindex wordt het rendement op standing
investments - dit betreft de portefeuille die het gehele jaar in exploitatie was - door het
uitponden met gemiddeld jaarlijks ruim een half procent omhoog getrokken. Dit betekent
dat het rendement op uitpondportefeuilles in ieder geval hoger moet liggen dan het
rendement op de standing investments. Dit rendement op het zelf uitponden van
woningen krijgt nog meer kleur als daarin de volumes c.q. de kapitaalswaarde worden
betrokken van de relatief kleine uitpondportefeuille ten opzichte van de totale standing
investements. Derhalve is het zelf uitponden van woningen vanuit
rendementsoptimalisatie als een serieuze managementactiviteit te zien. Samengevat: de
beleidsmatige notie dat met uitponden geld c.q. veel geld verdiend kan worden, lijkt met
de in de index gemeten rendementsbijdrage van het zelf uitponden ten opzichte van het
rendement op standing investments een solide basis te hebben. 

De hamvraag
Het resultaat op het zelf uitponden vindt steeds zijn basis in de voorafgaande
complexwaardering. Deze waardering, bepaald aan de hand van een zogenaamd
discounted cash flow (DCF) model, betreft de contante waarde van de toekomstige
kasstroom uit het woningcomplex. Derhalve betreft het een prognose van de toekomstige
opbrengsten, uit de  woningverkoop en de exploitatie van het complex, die gecombineerd
met een rendementseis c.q. de disconteringsvoet de huidige marktwaarde van het complex
bepalen. Conform de uitgangspunten van de ROZ/IPD Vastgoedindex wordt deze
marktwaarde van een complex, ook in het geval van een uitpondcomplex, jaarlijks
geactualiseerd. Door ten opzichte van deze laatste complexwaardering een extra resultaat
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boven het niveau van het rendement op standing investment te realiseren (gerealiseerd via
bijvoorbeeld hogere verkoopopbrengsten of ongerealiseerd via verwachte hogere
toekomstige opbrengsten) ontstaat de in de ROZ/IPD Vastgoedindex gemeten bijdrage van
het zelf uitponden aan het portefeuillerendement. De vraag is dan of dit extra resultaat te
herleiden is tot het resultaat van allerlei managementinspanningen of tot de wijze waarop
de onderliggende waardering tot stand is gekomen. 

Het managementresultaat
Het managementresultaat op het zelf uitponden kan verbonden zijn aan verschillende
zaken zoals het realiseren van hogere verkoopopbrengsten, het realiseren van een snellere
verkoop van de woningen, het realiseren van een beter exploitatieresultaat en hogere
waardegroei op de niet-verkochte woningen enzovoorts dan geprognosticeerd in de
onderliggende taxatie. Via een goede marketing, het vooraf meer of minder ingrijpend
opknappen van woningen, het als eerste verkopen van de betere woningen en dergelijke
kunnen de leegwaarde en de belangstelling in de markt voor de woningen worden
opgevoerd. Naast dit directe managementresultaat kan het resultaat op een
uitpondcomplex verder verbeteren door een dalende disconteringsvoet. Dit laatste zal dan
veelal zijn oorzaak vinden in een dalende marktrente. Een dalende risico-opslag gedurende
het uitponden lijkt zeker bij het uitponden van meergezinswoningen, waarbij de belegger
op enig moment zijn zeggenschap over het complex verliest, veelal niet opportuun.
Samenvattend: afgezien van niet-beïnvloedbare factoren zoals de marktrente wordt het
managementresultaat bepaald door ‘de beste voorbereiding’ met betrekking tot de verkoop
en de exploitatie. 

Taxatietheorie
Een taxateur zal toegespitst op een specifiek complex naar beste vermogen proberen in te
schatten hoe snel en tegen welke bedragen de woningen kunnen worden verkocht.
Conform de ROZ-uitgangspunten zal hij daarbij uitgaan van ‘de beste voorbereiding’ van
de verkoop. Daarnaast zal hij uitgaan van ‘de beste’ exploitatie van de nog niet verkochte
woningen. Afgestemd op deze cashflow en de daaraan klevende risico’s zal hij vervolgens
‘de beste’ disconteringsvoet vaststellen. 
Een ‘helderziende’ taxateur zal zo tot een complexwaardering komen die feitelijk niet te
verslaan is door de belegger die zelf gaat uitponden en die dat ook nog eens op ‘de beste’
manier weet uit te voeren. Immers: al deze activiteiten c.q. de daaruit voortvloeiende
kasstroom waren door de taxateur voorzien in zijn complexwaardering. Dit geldt nog meer
wanneer sprake is van een interne taxateur bekend met de manier van het uitponden door
de desbetreffende belegger. 

De confrontatie van theorie en praktijk
De taxatietheorie en de uitpondpraktijk combinerend valt enkel de conclusie te trekken dat
het resultaat op het zelf uitponden van woningen enkel kan bestaan bij de gratie van
verschillen tussen theorie en praktijk. Anders geformuleerd: zolang de taxateur van vlees
en bloed is en niet een helderziende zal er ruimte bestaan voor extra resultaten op het zelf
uitponden. Naarmate de taxateur meer helderziende wordt, zal het resultaat op uitponden
lager zijn. Dit verklaart ook een teruglopend resultaat op uitpondcomplexen naarmate het
uitpondproces vordert. De taxateur is dan immers steeds beter in staat prognoses en



werkelijkheid aan elkaar te verbinden. 
Interessant in deze confrontatie van theorie en praktijk is dan de vraag hoe het kan dat
sinds het begin van de ROZ/IPD Vastgoedindex steeds substantiële en enkel positieve
resultaten op het zelf uitponden van woningen worden gemaakt. Betrokken taxateurs
moeten dan wel erg veel menselijke trekjes hebben gehad. In het geval van meer
helderziende taxateurs had het in de lijn gelegen dat er lagere resultaten en zelfs ook
negatieve resultaten op uitponden gemaakt zouden zijn. Samengevat: in het extra
resultaat op uitponden komt vooral de kwaliteit van de onderliggende taxaties en taxateurs
tot uitdrukking. Het zelf uitponden genereert in principe geen extra kasstroom als wordt
uitgegaan van de ROZ-taxatierichtlijnen waarin ‘de beste voorbereiding’ centraal staat. 

De implicaties
Het zelf uitponden van complexen door beleggers is vanuit het perspectief van
waardecreatie in principe een ‘waardeloze’ activiteit - zeker wanneer je in de markt bij een
complexgewijze verkoop de ‘juiste’ uitpondwaarde van het complex kunt realiseren. 
De in de index, ten opzichte van standing investments, gemeten hogere rendementen op
uitpondprojecten kunnen worden opgevat als een maat voor de verborgen waarde in de
woningen in de standing investments. Anders gezegd: de index draagt bij extra
rendementen op uitpondingen potentieel een onderschatting in zich van de feitelijke
waarde van de standing investment woningportefeuilles. 
Het verschil in rendement op uitpondprojecten ten opzichte van de standing investments
zou kunnen worden opgevat als een indicatie voor de maat van het veelbesproken
fenomeen van smoothing en lagging binnen woningtaxaties. 
Het geconstateerde verschil tussen theorie en praktijk zou naar uitpondende beleggers,
taxateurs en de ROZ een prikkel mogen zijn om nader onderzoek te doen naar de
bouwstenen van het extra resultaat op uitponden. Op die manier kan in kwalitatieve en
kwantitatieve zin het nodige worden geleerd over de factoren die het verschil tussen
theorie en praktijk bepalen. Taxaties en taxateurs van uitpondcomplexen die een hoog
extra rendement laten zien, mogen hierbij de aandacht trekken.
Uitpondingen vormen door de directe koppeling van getaxeerde waarden aan
gerealiseerde waarden in de kern een permanente monitoring van de feitelijke
marktontwikkelingen en vormen voor beleggers een goed middel om bij de marktles te
blijven. Hier zit mogelijk de echte waarde van het zelf uitponden.

Over de auteur: Sipke Gorter is werkzaam bij Philips Real Estate Investment
Management. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel. 
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Ruimtelijke concurrentie 
in de detailhandel
Met behulp van het model VPM-Scoping, een door het Ruimtelijk Planbureau

ontwikkeld attractiemodel voor winkelvoorzieningen, is onderzocht in hoeverre

een mogelijke komst van grootschalige winkelvoorzieningen binnen of aan de

randen van steden gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van bestaande

winkeliers in stedelijke winkelcentra. Uit de analyse blijkt dat, afhankelijk van de

samenstelling van het nieuwe aanbod vloeroppervlak, de effecten aanzienlijk

kunnen zijn. Het gemeentelijke en regionale beleid kan deze uitkomsten gebruiken

in haar winkelplanning.

door Frank van Oort, Michel Traa, Stephaan Declerck & Olaf Koops1

Stedelijke detailhandel en de vraag naar consumptiegoederen
De detailhandel, een sector die bevolkingsvolgend is, is een gerenommeerd onderdeel van
elke stedelijke economie. Aan de omvang van de markt is het belang van detailhandel als
economische sector af te lezen. In 2003 bedroegen de totale bestedingen van
consumenten bij alle verkooppunten 73,8 miljard euro (HBD 2004). Van alle
consumptieve bestedingen in Nederland (ongeveer 235 miljard euro per jaar) gaat
ongeveer een derde naar de detailhandel. Detailhandel speelt niet alleen als
goederenmarkt een belangrijke rol, maar ook als bron voor werkgelegenheid. De sector
biedt werk aan bijna tien procent van de Nederlandse beroepsbevolking, ofwel 850.000
mensen. De detailhandelsbranche is voor startende kleine ondernemers zonder veel
opleiding een relatief eenvoudige sector om in toe te treden. Ten slotte is winkelen een
zeer belangrijke vrijetijdsbesteding in Nederland. Aan de vraagkant leidt dit tot een
onderscheid in verschillende soorten consumenten met verschillende koopwensen
(Wrigley & Lowe 2002). Een handzame manier om consumenten te onderscheiden is in
koopmotieven: een winkelbezoek is niet alleen afhankelijk van het soort mens, maar ook
van het doel – slenteren door de stad op zoek naar licht vermaak, of juist snel, makkelijk
en goedkoop boodschappen doen. Bijna iedereen doet beide, maar op verschillende
momenten. Er zijn grofweg drie koopmotieven te onderscheiden: Run (dagelijkse
boodschappen), Fun (minder frequente winkelbezoeken voor luxe goederen als kleding en
boeken) en Doel (de aanschaf van meubels of witgoed). Deze indeling staat centraal in
onze analyse. Alle detailhandelsbranches in Nederland zijn toebedeeld aan één van deze
drie motieven (Evers e.a. 2005).

Steeds meer perifeer aanbod
De particuliere consumptie verdubbelt tussen 1950 en 1960 en nogmaals tussen 1960 en
1970. Tegelijkertijd beginnen supermarkten naar perifere locaties te vertrekken. In de
internationale literatuur over detailhandel wordt deze fase tegenwoordig de ‘eerste golf
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1 We danken twee anonieme referenten voor hun nuttige commentaar.



van perifere ontwikkelingen’ genoemd. De perifere ontwikkelingen stuiten vanaf het begin
op veel weerstand. Naar aanleiding van de ophef rondom onder andere enkele Maxis-
vestigingen in Nederland ontstaat het zogenaamde perifere detailhandelsvoorziening
(PDV)-beleid: een algeheel verbod op nieuwe detailhandelsvestigingen buiten
winkelgebieden in de bebouwde kom. In de jaren tachtig worden er uitzonderingen
gemaakt voor bouwmarkten, tuincentra en grootschalige meubelhallen, als aangetoond
kan worden dat het bedrijf niet inpasbaar is in het bestaande winkelgebied. In de praktijk
verhuist een behoorlijk aandeel van de winkeliers in deze branches naar de periferie, en
zo ontstaat de meubelboulevard. Het PDV-beleid legt geen beperking op aan de grootte
van winkels, maar alleen aan de locatie. Winkels worden gemiddeld flink groter in deze
periode. Gemiddeld genomen blijft de detailhandelplanning in Nederland evenwel
‘fijnmazig en functioneel hiërarchisch’. De recente Nota Ruimte evenwel lijkt de harde
beperkingen op rijksniveau met betrekking tot branchering en locatie te versoepelen: “Het
doel van het nieuwe locatiebeleid is een goede plaats voor ieder bedrijf te bieden, zodat een
optimale bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de kracht van steden en dorpen.
Voor wat dan wel een ‘goede’ plaats is, kan de rijksoverheid geen standaard recept geven”
(Ministerie VROM et al. 2004: 86). Kijkend naar ontwikkelingen in de ons omringende
landen (Frankrijk, Engeland) en vooral de Verenigde Staten, anticiperen veel gemeenten
op megamalls als mogelijke toekomstige detailhandelsvoorzieningen. Om in de geest van
de Nota Ruimte invulling te geven aan detailhandelsplanning, is inzicht nodig in de mate
waarin een dergelijke schaalvergroting ten koste gaat van bestaande structuren. We gaan
in ons onderzoek echter niet uit van het standpunt dat de bestaande
detailhandelsstructuur beschermd moet worden.

Figuur 1: Structuur VPM-Scoping model
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Het VPM-Scoping model
Het ontwikkelde VPM-Scoping model berekent de ruimtelijk-economische structuur van
het winkelaanbod opgebouwd vanuit viercijferige postcodegebieden (Evers e.a. 2005).
Voor iedere consument wordt bekeken welke winkels of winkellocaties voor hem/haar
bereikbaar zijn, en zijn/haar koopkracht wordt vervolgens verdeeld over de bestaande
winkellocaties. Om de ruimtelijk-economische effecten van nieuw winkelaanbod te
berekenen, worden drie stappen onderscheiden. Ten eerste worden de koophorizon en
serviceniveaus bepaald. De koophorizon is de grens van het geografische gebied
waarbinnen een consument zijn aankopen doet. Met behulp van deze koophorizon wordt
het voorzieningenniveau (serviceniveau) van de consument berekend. Voor iedere
consument wordt bekeken welke winkels of winkellocaties voor hem/haar bereikbaar zijn,
en zijn/haar koopkracht wordt vervolgens verdeeld over de winkellocaties. Die verdeling
komt tot stand door rekening te houden met (a) koopmotieven (Run, Fun en Doel), (b)
afstandsgevoeligheid van consumenten en (c) aantrekkelijkheid van winkellocaties.
Concurrentie om de consument vindt vooral plaats binnen de drie koopmotieven, en niet
zozeer binnen gedetailleerde branches. Het model werkt met empirisch onderbouwde
afstandsafhankelijkheden, die voor de jaren 1999-2003 afgeleid zijn van het Onderzoek
Verplaatsingsgedrag (OVG) van het CBS. Het model werkt ook met een set
attractiefactoren van winkelcentra. Die aantrekkingskracht verandert mee, wanneer er
winkels worden toegevoegd of weggehaald. De aantrekkingskracht wordt bepaald door
factoren die bijdragen aan de kwaliteit van het winkelgebied: omvang van het aanbod
(gemeten in het aantal arbeidsplaatsen), de variëteit in het winkelaanbod (de
keuzemogelijkheden voor de consument) en het onderscheid naar hoofd-, neven- en
buurtwinkelcentra. Deze attractiefactoren zijn zowel gebaseerd op literatuuronderzoek als
op de uitkomsten van modellen die kunnen voorspellen wat de aantrekkingskracht van
een winkel in een bepaald postcodegebied kan zijn. Het is mogelijk de attractiewaarde te
verfijnen, bijvoorbeeld met de beschikbaarheid van parkeerplekken en
omgevingskwaliteit. Daarover was tijdens dit onderzoek echter geen data beschikbaar. De
tweede stap bepaalt de potentiële omzet van winkeliers. De potentiële omzet wordt
uitgedrukt in standaardconsumenten. Die worden berekend voor Run, Fun en
Doelwinkels op basis van onveranderd ondernemers- en consumentengedrag. De derde
stap bepaalt verandering door nieuw winkelaanbod. Door toevoeging van nieuw
winkelaanbod verandert de potentiële omzet van het bestaande winkelaanbod, en van het
nieuwe winkelaanbod. Concurrentie leidt tot een serviceniveau dat op bepaalde locaties
daalt tot onder de gemiddelde norm, waardoor winkels verdwijnen. Dit drukken we uit in
een procentuele verandering in winkelpotentieel per winkelgebied.

Toepassing in een prognose tot 2010
De detailhandelsstructuur ligt niet voor altijd vast. Elke dag openen nieuwe winkels, gaan
andere dicht of veranderen ze hun formule. Als de meest waarschijnlijke plannen tot 2010
(die tot stand kwamen in het pre-Nota Ruimte-tijdperk, dus zonder de mogelijk meer
liberale planningspraktijk) worden uitgevoerd, komt er ongeveer 3 mln m2 aan
winkelvloeroppervlak bij. De basis van de door ons gehanteerde detailhandelsplannen tot
2010 is het bestand Vastgoed In Ontwikkeling (VIO) van Strabo. Na zorgvuldige selectie
bevat het bestand nog 624 traceerbare plannen.2 We gebruiken de levering van november
2004; plannen die bekend zijn gemaakt na deze datum, zijn dus niet meegenomen in de
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2 Alle globale plannen, waaronder NL.C, zijn verwijderd. Van de resulterende concrete en in uitvoering zijnde plannen is het uitbrei-
dingsoppervlak bepaald en vergeleken met Property NL Retail Forecast 2005.
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Figuur 2: Verandering in winkelpotentie na voltooiing van geplande projecten tot 2010 
(VIO) per viercijferige postcodegebieden in Nederland, voor alle 
koopmotieven gezamenlijk.



analyse. De totale winkeloppervlakte in Nederland is momenteel ongeveer 28 mln m2,
inclusief leegstaande panden. Het totale winkeloppervlak van de 624 nieuwe plannen
bedraagt ongeveer 3 mln m2 – een toevoeging aan het bestaande areaal van ruim 10%. In
het totaal van deze plannen is de geschatte winkelvloeroppervlakte in 48% van de gevallen
verbonden aan Doel-, 28% aan Fun- en slechts 24% aan Run-projecten. Wat betekent die
toename van winkelaanbod voor het voorzieningniveau van consumenten
(serviceniveaus) en voor de concurrentieposities van bestaande winkels (winkelpotentie)?
Figuur 2 vat de uitkomsten van een analyse met het VPM-Scopingmodel samen. De
postcodes met rode kleuren zijn de plaatsen waar de plannen gerealiseerd gaan worden.
De winkelpotentie gaat er daar gemiddeld genomen op vooruit3. Het beeld in de figuur
blijkt moeilijk samen te vatten door de ruis die door de hoeveelheid en type plannen
veroorzaakt wordt. Het kaartbeeld laat zien dat het lijkt op een schot hagel op de huidige
detailhandelsstructuur. In de eerste kolom van tabel 1 zijn de effecten gemiddeld over tien
winkelcentratypen die in Nederland worden onderscheiden door Locatus. Het blijkt dat de
plannen tot 2010 vooral nadelig uitpakken voor winkeliers in stadsdeelcentra, grote
wijkcentra en buurtcentra, waar de winkelpotentie gemiddeld tot 10% afneemt – hetzelfde
percentage als wordt toegevoegd. Lokaal kunnen de effecten aanzienlijk groter of kleiner
zijn dan deze gemiddelden.

Toepassing in zes planningsvarianten na 2010
Als het beleid na 2010 verder wordt geliberaliseerd, is het mogelijk dat ‘echte’
megawinkels en -centra zullen worden gerealiseerd in Nederland. Om de bandbreedte van
mogelijke effecten hiervan op winkelpotenties in bestaande centra in beeld te brengen, is
een aantal varianten opgesteld van 2010 tot 2020 (volgend op de plannen tot 2010, zie
vorige paragraaf), rekening houdend met bevolkings- en infrastructuurontwikkelingen tot
dat tijdstip. Per variant wordt 1,5 mln m2 winkeloppervlak toegevoegd4 in nieuwe
winkelcentrumtypes. Door voorbeelden uit het buitenland in extreme mate toe te passen
in de Nederlandse context van verplaatsingen naar winkels door consumenten en het
aanbod van winkelvoorzieningen en te vertalen in programma’s, is het makkelijker om
een oordeel te vormen over de verschillende effecten (Evers e.a. 2005). De eventuele voor-
en nadelen van schaalvergroting in de detailhandel komen hierdoor expliciet naar voren.

Tabel 1: Overzicht gemiddelde relatieve verliezen in winkelpotentie per
winkelcentrumtype.

Totaal 2010 DM WXL PDV-S MM WW BBB
Binnenstad -7.94 -7.17 -5.97 -5.42 -5.24 -2.56 -2.57
Hoofdwinkelgebied -6.62 -3.24 -4.21 -5.53 -4.72 -3.83 -4.66
kernverzorgend centrum groot -6.00 -2.58 -3.03 -3.21 -3.30 -4.56 -4.92
kernverzorgend centrum klein -6.10 -1.78 -1.96 -3.58 -2.13 -4.27 -4.18
Stadsdeelcentrum -10.97 -4.53 -3.85 -4.44 -2.39 -3.59 -3.28
Wijkcentrum groot -9.55 -2.71 -4.11 -5.20 -1.72 -5.25 -5.82
Wijkcentrum klein -8.60 -2.42 -3.51 -5.95 -1.82 -6.05 -5.65
Buurtcentrum -9.15 -1.74 -3.65 -7.59 -1.61 -6.60 -8.44
Grootschalig en speciaal -7.25 -3.40 -3.34 -4.19 -3.04 -3.89 -4.27
Verspreide bewinkeling -7.52 -3.23 -3.41 -5.00 -3.67 -5.06 -4.74
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3 Binnen deze postcodes zal wel meer concurrentie ontstaan tussen bestaande en nieuwe winkeliers. Dit is niet in één figuur weer te
geven. Omdat pc4-gebieden zeer klein zijn, is toch goed te zien in welke mate het nieuwe aanbod tot veranderingen in winkelpotentie
van omliggende postcodes leidt.

4 Een door marktpartijen als realistisch ingeschatte hoeveelheid uitbreidingsoppervlak.
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Figuur 3: Verandering in winkelpotentie in de varianten Megamall (links) 
en Weidewinkel (rechts) van 2010-2020 
per viercijferig postcodegebied 
in Nederland, voor alle 
koopmotieven gezamenlijk.
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De varianten zijn als volgt opgebouwd:
• 10 Downtown Malls (DM) van elk 150.000 m2. Het gaat om overdekte winkelcentra in

bestaande binnensteden met een verdeling van 0% Run, 80% Fun en 20% Doel.
• 50 Wijkcentrum XL (WXL) van elk 30.000 m2. Het betreft toevoegingen aan

stadsdeelcentra met 10% Run, 60% Fun en 30% Doel.
• 50 PDV-Stripmalls (PDV-S) van elk 30.000 m2. Hier worden de bestaande

meubelboulevards uitgebreid met dagelijkse levensbehoeften 30% Run, 60% Fun en
10% Doel.

• 15 Megamalls (MM) van elk 100.000 m2, aan kruisingen van snelwegen buiten de stad,
met 0% Run, 80% Fun en 20% Doel.

• 30 Weidewinkels (WW), vergelijkbaar met de hypermarché’s in Frankrijk, van elk
50.000 m2, net buiten of tussen steden, langs hoofdwegen, met 50% Run, 0% Fun en
50% Doel.

• 10 Big Box Boulevards (BBB) van elk 150.000 m2, lintontwikkelingen met grootschalige
winkeldozen langs uitvalswegen, met 40% Run, 20% Fun en 40% Doel.

Aan de hand van het VPM-Scoping model zijn de economische effecten van de
toevoegingen doorgerekend. Figuur 3 geeft de uitkomsten in kaartbeelden weer voor de
varianten Megamall en Weidewinkel. De kolommen 2-7 in tabel 1 vatten de relatieve
verliezen in winkelpotenties samen die uit de modelvarianten voortvloeien. De
programma’s van de zes varianten wijzen alle zes andere (typen) gebieden aan waar het
programma wordt weggezet. In het algemeen geldt dat lokaal relatief grote gemiddelde
impactscores ontstaan als een gering aantal locaties wordt aangewezen voor de nieuwe
ontwikkeling. De mix van het ingevoerde programma op de nieuwe locaties heeft ook
grote invloed op de uitkomsten. In de varianten waar Fun-georiënteerde
winkelvoorzieningen worden (bij)geplaatst, hebben bestaande concentraties van Fun-
winkels het meeste last. Dit zijn in de regel de binnensteden. De varianten Downtown
Mall, Wijkcentrum XL, PDV-Stripmall en Megamall hebben dus verreweg het grootste
effect op de concurrentiepositie van winkeliers in binnensteden. Wanneer de branchemix
van de nieuwe winkelcentra wordt overheerst door Run-georiënteerde
winkelvoorzieningen, slaat de grootste relatieve impact neer op die nabijgelegen
winkelcentra die daar momenteel in gespecialiseerd zijn: wijk- en buurtcentra. In de
varianten Weidewinkel, PDV-Stripmall en Big Box Boulevard is dit waarneembaar. De
gemiddelde effecten van de zes doorgerekende varianten voor 2010-2020 liggen allemaal
onder de gemiddelde effecten van de VIO-analyse voor 2005-2010 omdat het toegevoegde
areaal maar de helft is. Gemiddeld genomen leidt het programma van 1,5 mln m2 nieuw
winkeloppervlak na 2010 tot een gemiddelde daling van de concurrentiepositie van
winkeliers in alle bestaande centra van Nederland met 5%, met uitschieters tot 8,5%. Dit
zijn gemiddelden: lokaal kunnen de invloeden aanzienlijk groter zijn (zie de legenda van
figuur 3).

Synthese
Het VPM-Scoping model schat veranderingen in winkelpotenties, gegeven de in de
varianten opgegeven programma’s, op een dusdanige wijze in dat plausibele uitkomsten
worden gegenereerd. Naast de hierboven genoemde algemene conclusies over de impacts
van de verschillende varianten kwamen nog enkele interessante bevindingen naar voren.
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Uit de kaartbeelden bleek dat de omvang van de impacts in landelijke gebieden aanzienlijk
groter kan zijn dan in stedelijke gebieden. Dit komt doordat er in deze gebieden weinig
winkelvloeroppervlak aanwezig is; de relatieve toevoeging is dus groot.
Wat zijn de gevolgen van de varianten voor de binnenstad? In de eerste vier varianten is
de binnenstad in grotere mate de klos dan in de laatste twee. Dit komt deels door de
kleinere reistijd naar de nieuwe ontwikkelingen, en deels door de samenstelling van
koopmotieven. Binnensteden zijn gericht op Funshoppen, Weidewinkels niet; het zijn
min of meer twee gescheiden markten.
De nationale uitbreidingsplannen tot 2010 en de zes varianten voor 2010 tot 2020 leiden
voor bestaande winkelcentra tot een afname van de winkelpotentie die gemiddeld over de
onderscheiden winkelcentratypen kan oplopen tot 11%. Lokaal kunnen de effecten
aanzienlijk groter of kleiner zijn dan deze gemiddelden. De bestaande
detailhandelsstructuur wordt dus aangetast en de nieuwe detailhandelsvormen die
mogelijk ontstaan, kunnen leiden tot een herschikking van de bestaande structuur. Over
de wenselijkheid hiervan doen wij geen uitspraak.
De (lokale) overheid is zelf een actieve speler op de winkelplanningsmarkt. Tegelijkertijd
is ze verantwoordelijk voor een sociaal beleid van werkgelegenheid en de bereikbaarheid
van voorzieningen. Ze kan met behulp van het VPM-Scoping model meer onderbouwd
inschatten welke effecten grootschalige winkelvoorziening-en in en rond steden kunnen
hebben op de stedelijke economie.

Over de auteurs: Frank van Oort (oort@rpb.nl), Michel Traa en Stephaan Declerck zijn als
onderzoekers verbonden aan het Ruimtelijk Planbureau te Den Haag. Frank van Oort is als
bijzonder hoogleraar Stedelijke Economie en Ruimtelijke Planning tevens verbonden aan de
Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Olaf Koops is verbonden aan
TNO Bouw en Ondergrond.
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Ruimtelijke wetgeving biedt mogelijk-
heden voor herstructurering kantoren
Kantorenprojecten worden door de bestuursrechter niet afgewezen op grond van

hun effect op de structurele leegstand op de kantorenmarkt. Nog niet, tenminste.

Het voorkomen van structurele leegstand behoort echter wel tot de basisprincipes

van een goede ruimtelijke ordening, zo blijkt uit een analyse van de jurisprudentie.

De bestaande wetgeving geeft gemeenten mogelijkheden om structurele

leegstand tegen te gaan. De Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing biedt

interessante aanknopingspunten.

door Michiel van Driel 

Er staat in Nederland circa zes miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Hoewel de
meningen verschillen over de mate waarin deze leegstand structureel van aard is, is er wel
overeenstemming dat er sprake is van structurele leegstand. Toch verlenen gemeenten en
provincies nog steeds op grote schaal planologische medewerking aan nieuwe
kantoorontwikkelingen. Dat komt omdat er vraag blijft bestaan naar nieuwe
kantoorpanden op een aantrekkelijke(r) locatie. Er is steeds meer sprake van een
vervangingsmarkt, waarbij oude gebouwen worden verlaten voor nieuwe gebouwen.
Zolang voor de nieuwe kantoren maar een gebruiker is gevonden, lijken gemeenten maar
weinig oog te hebben voor de leegstand die daardoor elders ontstaat. Ook komt het voor
dat gemeenten om redenen van werkgelegenheid een bedrijf binnen de gemeentegrenzen
wil houden en daarom tegemoet komen aan de wens om een nieuw kantoor te realiseren.
Vaak ook hebben gemeenten financieel belang bij de uitgifte van nieuwe kantoorkavels.

Negatieve planologische uitstraling
Langdurige leegstand leidt er toe dat spaarzame grond niet wordt benut en dat nog
onbebouwde ruimte elders moet worden aangesneden. Bovendien tast langdurige
leegstand de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving aan. Vooral kantorenparken langs
snelwegen en in stationsgebieden dreigen verlaten gebieden te worden, waar de sociale
veiligheid ver te zoeken is. Gewaarschuwd wordt zelfs voor het ontstaan van
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1 Zo bericht het Parool van 1 februari 2006 dat Dynamis Vastgoedconsultants vreest voor het ontstaan van “spookgebouwen en spook-
wijken”, onder meer in Amsterdam Zuid-Oost. Zie ook ‘Kantorenparken worden spooksteden’, de Volkskrant 16 december 2004 

2 ABRS 13 oktober 2004, AB 2005/25; Dit valt terug te voeren op artikel 10 van de WRO, op grond waarvan de gemeenteraad de
bevoegdheid heeft om in een bestemmingsplan bestemmingen aan te wijzen voor zover hij dit nodig acht “ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening”.

3 O.a. het verlenen van een vrijstelling ex artikel 15, 17 en 19 WRO, het vaststellen van een wijzigingsplan en een uitwerkingsplan ex arti-
kel 11 WRO

4 O.a. het vaststellen van een streekplan ex artikel 4a WRO, het goedkeuren van een bestemmingsplan ex artikel 28 WRO, het verlenen
van een verklaring van geen bezwaar ex artikel 15, 16 en 19 WRO

5 O.a. het vaststellen van een planologische kernbeslissing (PKB) ex artikel 2a WRO, een aanwijzing van de Minister ex artikel 37 WRO



‘spookwijken’.1 Maar ook in de binnenstad van Amsterdam staan veel kantoren leeg,
waardoor het woon- en leefklimaat en de monumentale waarden van het beschermde
stadsgezicht negatief worden beïnvloed. Gelet op deze negatieve planologische gevolgen
van langdurige leegstand is de vraag gerechtvaardigd of het toestaan van nog meer
kantoorontwikkelingen zich nog wel verhoudt met het ruimtelijk ordeningsrecht.

Het criterium van een goede ruimtelijke ordening
In de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) staat het criterium van een ‘goede
ruimtelijke ordening’ centraal. Een bestemmingsplan heeft dan ook een goede ruimtelijke
ordening tot doel.2 Maar ook de overige bevoegdheden van de WRO, ongeacht of deze door
de gemeente3, provincie4 of het Rijk5 worden uitgeoefend, moeten een goede ruimtelijke
ordening in zich dragen. Bij een vrijstelling ex artikel 19 WRO komt dit tot uitdrukking
door het wettelijk vereiste van een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’.
De wet definieert niet wat onder een ‘goede ruimtelijke ordening’ moet worden verstaan.
Duidelijk is wel dat het gaat om het zo goed mogelijk afwegen en op elkaar afstemmen
van ruimtelijk relevante belangen. Zuiver financiële belangen of concurrentiebelangen
van een belegger die door een toename van het kantorenaanbod worden geschaad, mogen
dan ook geen rol spelen bij het vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van
een vrijstelling.6 Wel dient acht te worden geslagen op de (negatieve) ruimtelijke effecten
die een overcapaciteit (en leegstand) van kantoren met zich brengt.

Strijd met een goede ruimtelijke ordening 
Uit de rechtspraak valt op te maken dat leegstand of overcapaciteit van kantoren7, maar
ook van winkels en bedrijfsgebouwen8, vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening als
onwenselijk wordt beschouwd, zeker indien de leegstand structureel van aard is.9 Dat
overcapaciteit (en daarmee dus ook leegstand) moet worden voorkomen vloeit ook voort
uit de regel dat een bestemmingsplan binnen de planperiode van tien jaar verwezenlijkt
moet (kunnen) worden en om die reden ook economisch uitvoerbaar moet zijn. De
plancapaciteit aan kantoren dient dan ook beperkt te worden tot de capaciteit waaraan in
de planperiode behoefte bestaat. De Afdeling bestuursrechtspraak blijkt zich dan ook
primair te richten op de vraag of er voldoende (economische) behoefte bestaat aan de
nieuwe kantoorbestemming.10 

Dat laatste wordt door de Afdeling aangenomen, indien er huurders zijn gecontracteerd,
zo blijkt uit de uitspraak van de Voorzitter inzake het bestemmingsplan Mahler 4, dat een
grootschalige kantoorontwikkeling aan de Zuidas van Amsterdam mogelijk maakt. De
Voorzitter ging er (voorlopig) vanuit dat de kantoren niet leeg zouden komen te staan,
omdat “reeds verschillende huurders waren gevonden voor delen van de op te richten
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6 ABRS 25 februari 2004, 200306513/1 (Emmen): “De Afdeling is van oordeel dat, voor zover de bezwaren zijn ingegeven door concur-
rentievrees, er in beginsel geen aanleiding bestaat om in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter zake regulerend op te tre-
den. Slechts in geval zich een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in dit opzicht zal voordoen, zodanig dat sprake is
van een in planologisch opzicht onaanvaardbare situatie, is hiervoor plaats.” Zie ook ABRS 22 mei 2002, AB 2003/79; ABRS 2 juni
2004, 200308552/1; ABRS 30 oktober 2002, 200104827/1. Een zogenoemde “duurzame ontwrichting van de voorzieningenstructuur”
wordt in het geval van (structurele) leegstand van kantoren niet aangenomen. Verwezen zij naar het KB van 27 juni 1988, BR
1988/819, waarin de Kroon overwoog: “Een distributie-planologisch onderzoek dient gericht te zijn op distributieve voorzieningen,
waaronder met name het detailhandelsapparaat dient te worden verstaan, en heeft geen betrekking op kantoren.” 

7 ABRS 20 april 2005, 200405785/1; KB 5 april 1984, BR 1984/599 (Amstelveen); KB 23 augustus 1974, BR 1974/795 (Eindhoven)
8 ABRS 19 mei 2004, 200303470/1; VzABRS 27 januari 1995, KG 1995/155 (Nijmegen); KB 14 april 1994, BR 1994/671 (Hulst); KB 30 juli

1993, AB 1995/51 (Nijmegen); KB 24 april 1990, AB 1990/395 (Nijmegen)
9 KB 5 februari 1993, AB 1993/357 (Amersfoort)
10 zie o.a. ABRS 1 maart 2006, 200503572/1; ABRS 8 maart 2006, 200502156/1; ABRS 17 april 2002, 200102787/1; ABRS 23 oktober

2002, 200201564/1; ABRS 24 december 2002, 200201760/1 en VzABRS 22 juli 2003, 200301673/2



kantoorbebouwing”.11 In een andere uitspraak achtte de Afdeling al voldoende “dat zich
verscheidene gegadigden hebben aangemeld”.12 

Bouwen voor de leegstand is in beginsel planologisch niet aanvaardbaar, als die leegstand
langdurig zal zijn.13 Echter, in een conjuncturele leegstand ziet de Afdeling geen bezwaar,
omdat conjuncturele fluctuaties in het aanbod van de kantorenmarkt slechts van tijdelijke
aard zijn, zo blijkt uit de Afdelingsuitspraak inzake het bestemmingsplan Wetenschap en
Technologie Centrum Watergraafsmeer.14 Daarmee wordt verwezenlijking van de
kantoorbestemming binnen de planperiode niet wezenlijk bedreigd. Opvallend is wel dat
de Afdeling in deze uitspraak van 11 februari 2004 de leegstandssituatie op de
Amsterdamse kantorenmarkt nog als conjunctureel betitelde, terwijl toen reeds een
structurele leegstand zichtbaar was.

De vraag dringt zich inmiddels steeds meer op of, en zo ja, in hoeverre de huidige
structurele leegstand in de kantorenmarkt aanleiding kan geven tot het oordeel dat een
bestemmingsplan (of een vrijstelling ex artikel 19 WRO), dat in nóg meer kantoren
voorziet, in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, omdat daardoor een
onaanvaardbare (toename van) leegstand elders, binnen dan wel buiten het plangebied,
dreigt te ontstaan. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient immers ook acht
geslagen te worden op de (negatieve) planoverschrijdende effecten daarvan.
In dit verband moet onderscheid gemaakt worden tussen kwalitatief laagwaardige
(verouderde) en kwalitatief hoogwaardige kantoorlocaties. Dat een kwalitatief
laagwaardige kantorenlocatie elders leegstand kent, omdat daar vanwege de staat van de
bebouwing of de slechte bereikbaarheid geen vraag meer naar is, zal er in beginsel niet toe
leiden dat een nieuwe kantoorbestemming, waar wél behoefte aan is, onaanvaardbaar is.15

Dit heeft eveneens te gelden wanneer de nieuwe kantoorontwikkeling in een wezenlijk
andere behoefte voorziet dan de elders leegstaande kantoren. Te denken valt bijvoorbeeld
aan een thematisch kantorenpark voor een specifieke doelgroep, zoals ICT of media, die
niet elders gehuisvest kunnen worden.16

Maar de situatie wordt wezenlijk anders, wanneer een nieuwe kantoorontwikkeling
leegstand veroorzaakt onder kwalitatief hoogwaardige - soms zelfs nieuwe - kantoren
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11 VzABRS 22 november 2004, 200406192/2
12 ABRS 20 maart 2002, 200101551/1 (bestemmingsplan Rokkeveen-Kantoren te Zoetermeer); zie ook ABRS 24 juli 2002, 200200001/1
13 zie ABRS 8 maart 2006, 200502156/1
14 ABRS 11 februari 2004, 200301673/1 (bestemmingsplan Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer). Appellanten betwij-

felden of er wel behoefte aan de voorziene 160.000 m2 nieuwe kantoren bestaat, gelet op de bestaande situatie op de Amsterdamse
kantorenmarkt. De Afdeling oordeelde daaromtrent “dat Gedeputeerde Staten waarde konden hechten aan het argument van de
gemeenteraad dat fluctuaties in het aanbod van de kantorenmarkt doorgaans van tijdelijke aard zijn. Daarbij nam de Afdeling in aanmer-
king dat de voorziene kantoorontwikkeling gefaseerd zal plaatsvinden over een periode van zes jaar.”; Zie ook ABRS 20 maart 2002,
200101551/1, waar de Afdeling tot het oordeel kwam dat GS in redelijkheid hebben kunnen instemmen met de in het bestemmings-
plan voorziene capaciteit van kantoorfuncties. De Afdeling sloot zich kennelijk aan bij het betoog van GS “dat thans in Zoetermeer
enige leegstand optreedt, doch dat het in de aard van de kantorenmarkt ligt dat zich ter zake fluctuaties voordoen. Eén en ander is afhanke-
lijk van de economische ontwikkeling.”

15 Vgl. ABRS 24 juli 2002, 200200001/1, waarin de Afdeling overwoog “dat niet gebleken is dat er geen behoefte is aan het in het plan voor-
ziene winkelcentrum, mede gelet op de staat van het huidige winkelcentrum. Daarbij neemt de Afdeling nog in aanmerking dat de omstan-
digheid dat het huidige winkelcentrum leegstand kent nog niet betekent dat een nieuw winkelcentrum niet meer bedrijvigheid aantrekt. Ter
zitting is gebleken dat meerdere winkels interesse hebben om zich te vestigen in het nieuwe winkelgebied.” De Afdeling achtte het bestem-
mingsplan dan ook niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

16 Zie ABRS 11 februari 2004, 200301673/1 (bestemmingsplan Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer): “Voor zover
appellanten de behoefte aan de in het plan voorziene kantoorruimte betwijfelen, is de Afdeling van oordeel dat verweerder in redelijkheid
gewicht heeft kunnen toekennen aan de omstandigheid dat de kantoor- en bedrijfsruimte is bestemd voor een specifieke doelgroep, te weten
hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven op het gebied van ICT, informatica en levenswetenschappen, waarvoor vestiging op het WTCW-ter-
rein, vanwege de reeds aanwezige data-infrastructuur en de nabijheid van onderzoeksinstellingen een belangrijke meerwaarde heeft.”; Zie
ook ABRS 15 januari 2003, 200204977/1

17 VzABRS 22 november 2004, 200406192/2: “(…) dat de voorziene kantoren leeg zullen komen te staan of elders leegstand zullen veroorza-
ken”.



elders die een goed of redelijk alternatief kunnen bieden voor de nieuwe
kantoorbestemming. Dit bezwaar werd aangevoerd in de uitspraak inzake het
bestemmingsplan Mahler 4.17 Opvallend is dat de Voorzitter zich over dit bezwaar in het
geheel niet uitlaat. Helaas is het ook onbesproken gelaten in de bodemuitspraak, zodat het
oordeel van de Afdeling ter zake vooralsnog onzeker blijft.18 Het is echter goed voor te
stellen dat er ergens een omslagpunt zal zijn, waarna de Afdeling een toename van
kantoren onaanvaardbaar zal vinden, als dat leegstand van kwalitatief hoogwaardige
kantoren elders tot gevolg heeft, die in een vergelijkbare behoefte kunnen voorzien.
Vermeldenswaard is dat steeds vaker de structurele leegstand van kantoren als bezwaar
wordt aangevoerd tegen een nieuwe kantoorontwikkeling, echter tot op heden zonder
succes.19

Planologisch beleid van het Rijk en de provincies
Gemeentelijke besluiten, zoals een bestemmingsplan en een vrijstellingsbesluit, worden
niet alleen getoetst aan het criterium van een ‘goede ruimtelijke ordening’, maar ook aan
hoger ruimtelijk beleid.20 De vraag is dan ook of het Rijk en de provincies inmiddels al
ruimtelijk beleid hebben ontwikkeld ter bestrijding van de structurele leegstand van
kantoren, waaraan de gemeenten gebonden zijn of op grond waarvan Gedeputeerde
Staten goedkeuring moeten onthouden aan het desbetreffende besluit.21

De Nota Ruimte bevat ter zake geen specifiek beleid. Wel wordt de leegstand door de
Minister van VROM als een ruimtelijk ongewenst verschijnsel beschouwd, dat moet
worden tegengegaan. Echter, de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het
leegstandsprobleem legt de Minister vooralsnog bij de gemeenten.22 

Ook de provincies hebben tot op heden geen ‘hard’ beleid ontwikkeld, waaraan gemeenten
(en de provincies zelf ) gebonden zijn. Een bindende regionale programmering
(regiefunctie) voor kantoren ontbreekt in elk streekplan.23 In het onlangs vastgestelde
streekplan van de provincie Gelderland wordt zelfs uitdrukkelijk gesteld “dat de provincie
geen kwantitatief beleid inzake kantoorontwikkeling voert”.24 Hooguit worden geen
nieuwe kantoorlocaties aangewezen.25 Omdat een bindende regionale programmering
(regiefunctie) voor kantoren ontbreekt, kunnen gemeenten in feite een autonoom
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18 De Afdeling vernietigde het goedkeuringsbesluit van GS immers wegens strijd met het Besluit luchtkwaliteit en hoefde daarom niet
verder in te gaan op de overige beroepsgronden.

19 Zie o.a. VzABRS 22 november 2004, 200406192/2; ABRS 27 april 2005, 200402427/1; ABRS 23 juli 2003, 200200246/1
20 Zie bijvoorbeeld ABRS 12 april 2006, 200506543/1, waarbij de Afdeling oordeelde dat GS van de provincie Groningen aan het

bestemmingsplan van de gemeente Leek goedkeuring hebben kunnen onthouden wegens strijd met een goede ruimtelijke ordening,
omdat de in het plan voorziene kantoorbestemming in strijd was met het provinciale kantoorlocatiebeleid 

21 In beginsel mag bij een bestemmingsplan of een vrijstellingsbesluit - gemotiveerd - worden afgeweken van het rijksbeleid en het pro-
vinciaal beleid, tenzij het “concrete beleidsbeslissingen” in een planologische kernbeslissing (PKB) of in een streekplan betreft. (De
Nota Ruimte, die de status van PKB heeft, bevat geen concrete beleidsbeslissingen.) Gedeputeerde Staten mogen aan bestemmings-
plannen en vrijstellingen, die afwijken van provinciaal beleid (of rijksbeleid), goedkeuring onthouden, maar ook - gemotiveerd - goed-
keuring verlenen, tenzij de provincie zichzelf gebonden heeft aan haar eigen streekplan op grond van artikel 4a, lid 1 WRO (concrete
beleidsbeslissing) of artikel 4a, lid 10 WRO (beperking afwijkingsbevoegdheid). 

22 Speech van minister Dekker op 18 januari 2006, Samen bouwen aan krachtige steden. Zie www.vrom.nl
23 Het meest vergaand lijkt nog het Regionaal Structuurplan Haaglanden (2002) te zijn, dat weliswaar geen streekplan van de provincie

is, maar wel betrokken behoort te worden bij de oordeelsvorming van GS over een bestemmingsplan of een vrijstelling. Daarin wordt
op blz. 77 e.v. weergegeven dat het totale planaanbod van kantoorlocaties de behoefte in 2010 overstijgt en dat het in ontwikkeling
nemen van nieuwe locaties mede zal moeten worden afgewogen ten opzichte van de bewegingen in de bestaande voorraad kantoren
en dat door een gefaseerde aanpak overaanbod in de periode tot 2010 moet worden voorkomen. Een en ander is echter niet als
“concrete beleidsbeslissing” opgenomen, zodat zowel gemeenten als provincies daarvan - gemotiveerd - mogen afwijken.

24 Streekplan Gelderland, vastgesteld op 29 juni 2005, blz. 32
25 In het Streekplan Utrecht 2005-2010, blz 128, is neergelegd dat in het stadsgewest Utrecht, gezien de aanwezige restcapaciteit, geen

nieuwe kantoorlocaties hoeven te worden aangewezen in het streekplan. Dit laat echter onverlet dat er op reeds aangewezen locaties
volop kan worden gebouwd. In het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020, dat de status van streekplan heeft, wordt op blz. 147 e.v.
opgemerkt dat om een overaanbod aan kantoorcapaciteit te voorkomen, knooppunt Parkstad en Rotterdam Airport pas na 2020 in
ontwikkeling worden gebracht.



kantorenbeleid voeren. Aldus beperken de provincies zich tot het toetsen van
gemeentelijke inititiatieven, waarbij het (over)aanbod van kantoren niet of nauwelijks een
rol speelt.26

In de Tweede Kamer zijn herhaaldelijk kritische vragen aan de minister gesteld over de
leegstandsproblematiek.27 Ook in de Eerste Kamer hebben de fracties van PvdA, CDA en
VVD hun zorgen geuit over de structurele leegstand op de kantorenmarkt en hebben zij
geopperd om de provincies een regiefunctie te laten vervullen en om ook het rijk daarin
een sturende rol te geven.28 Dit heeft echter nog niet geleid tot concreet ruimtelijk beleid
waarmee het Rijk en de provincies de leegstand tegengaan en aan welk beleid de
gemeenten zich hebben te houden. 

Juridisch-planologische bevoegdheden van de gemeente 
Nu gemeenten een overwegend autonoom kantorenbeleid kunnen voeren, ligt de
oplossing voor het leegstandsprobleem vooralsnog bij de gemeenten. Het is dan ook
verontrustend dat eind 2005 nog maar 45% van de grootste kantorengemeenten een
kantorenplan of -visie had vastgesteld.29 Inmiddels lijkt toch wel bij een groter aantal
gemeenten het besef door te dringen dat de planvoorraad kantoren niet meer onbeperkt
kan groeien en zelfs verminderd moet worden.30 De wetgeving op het gebied van de
ruimtelijke ordening biedt de gemeenten een aantal juridisch-planologische
instrumenten om de leegstand tegen te gaan:
• het bestemmingsplan: wegbestemmen van bestaande kantoren
• het stadsvernieuwingsplan: moderniseren of vervangen van bestaande kantoren
• de intrekkingsbevoegdheid: terugdringen van onbenutte planvoorraad

Bestemmingsplan
Het meest voor de hand liggend is om geen nieuwe kantoorbestemmingen in
bestemmingsplannen op te nemen en geen vrijstellingen meer voor kantoren te verlenen.
Maar ook kunnen gemeenten verouderde kantoorpanden ‘wegbestemmen’ door het
bestemmingsplan te herzien, waarbij aan de panden een andere bestemming wordt
gegeven, zoals wonen of culturele doeleinden. Voorwaarde is wel dat voldoende
aannemelijk is dat de nieuwe (woon)bestemming binnen de planperiode van tien jaar zal
worden verwezenlijkt (en het gebruik als kantoor dus ook zal worden beëindigd). Het
wegbestemmen van verouderde kantoorpanden, die al langdurig leeg staan, zal bovendien
eenvoudiger te verdedigen zijn, terwijl in dat geval de planschade beperkt en mogelijk
zelfs nihil zal zijn.31

Met het vervallen van de kantoorbestemming wordt het bestaande kantoorgebruik onder
het overgangsrecht gebracht en op die voet gedoogd. Echter, als een wegbestemd
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26 Zie ook Ministerie van VROM, Voortgang verstedelijking Vinex 2004 - jaarlijkse voortgangsrapportage Vinex-uitvoeringsconvenanten 1995-
2005, februari 2005, blz. 40

27 TK 2002-2003, 263-264; TK 2002-2003, 1071-1072; TK 2002-2203, 3235
28 Zie het beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in de Eerste Kamer; EK 20-828, 843, 847 en 848, 21 maart 2005
29 PropertyNL Magazine, Minder dan helft gemeenten heeft kantorenplan, 22 november 2005
30 Zo wordt in de publicatie Ruimte winnen van 28 februari 2006 van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam melding

gemaakt van een werkgroep ‘Inperken kantorenplannen’ en van te nemen beheersmaatregelen om de kantorenvoorraad te verminde-
ren

31 Bij de begroting van eventuele planschade is de vermindering van de marktwaarde van het object bepalend, ofwel de prijs die een
redelijk denkend en handelend koper bereid is te betalen voor het onroerend goed vlak voor de bestemmingswijziging (toen het nog
de kantoorbestemming had), verminderd met de prijs die hij bereid is te betalen direct na de bestemmingswijziging (toen het de
woonbestemming had verkregen). Zie ABRS 28 december 2005, 200504197/1 



kantoorpand al jarenlang leegstaat, is het maar de vraag of het overgangsrecht wel geldt.
Het overgangsrecht beoogt immers slechts een onafgebroken voortzetting van bestaand
gebruik te beschermen. Bovendien staat het overgangsrecht vernieuwing of uitbreiding
van de bestaande bebouwing niet of slechts in beperkte mate toe, zodat de kantoorfunctie
op termijn zal ‘uitsterven’.
Een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, heeft inmiddels beleid ontwikkeld om aan
leegstaande kantoren, die voor ombouw tot woningen geschikt zijn, een
woonbestemming te geven. Het ministerie van VROM stimuleert dit omzettingsbeleid en
zal binnenkort aan de gemeenten een ‘Handleiding ombouw kantoorpanden tot
woonruimte’ verstrekken.32

Een beperking van het bestemmingsplan is dat het de eigenaar niet kan verplichten om
een (woon)bestemming te verwezenlijken. Daartoe zal de gemeente tot aankoop of, zo
nodig, onteigening moeten overgaan. Evenmin kan een bestemmingsplan gebieden dat
(leegstaande) gebouwen worden gesloopt.33 Wel kan in een bestemmingsplan een
saneringsregeling worden opgenomen met de strekking dat nieuwbouw pas is toegestaan,
als de bestaande verouderde bebouwing is gesloopt.34 Een dergelijk bebouwingsvoorschrift
verplicht dus niet direct tot sloop, maar stelt sloop als voorwaarde om nieuw te mogen
bouwen.

Stadsvernieuwingsplan
De Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSD), die per 1 januari 1985 in werking is
getreden, biedt gemeenten de mogelijkheid een stadsvernieuwingsplan vast te stellen voor
gebieden waar verouderde, leegstaande kantoren zijn gelegen, die niet meer verhuurbaar
zijn. Voorwaarde is dat de gebouwen uit een oogpunt van gebruiksmogelijkheden of
anderszins niet (meer) aan de daaraan te stellen eisen voldoen en gemoderniseerd of
vervangen dienen te worden door bebouwing van gelijke of nagenoeg gelijke bouwmassa.35 

Een stadsvernieuwingsplan dient betrekking te hebben op een gedeelte van het
gemeentelijk grondgebied, dat gekenmerkt wordt door een dichte bebouwing.36 Hoewel
stadsvernieuwing doorgaans ziet op gemengde functies (wonen met bedrijvigheid en/of
buurtvoorzieningen) in de binnenstad of de dorpskern, kan een stadsvernieuwingsplan
ook voor enkel een bedrijventerrein of kantorenpark worden vastgesteld. Zo voorziet het
stadsvernieuwingsplan De Moriaan van de gemeente Oirschot (juli 1987) in de
herstructurering van een bedrijfsterrein.37 

De toegevoegde waarde van een stadsvernieuwingsplan is dat het kan verplichten tot
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32 zie de brieven van de Minister van VROM van 7 november 2005, TK 2005-2006, 30 300XI, nr. 26, en van 15 juni 2005, TK 2004-2005,
29 800 XI, nr. 129; Dit stimuleringsbeleid van de Minister lijkt echter veeleer te zijn ingegeven door de krapte op de woningmarkt
dan door de structurele leegstand van kantoren. Bovendien is het uiteindelijk aan de gemeenten om al dan niet planologische mede-
werking te verlenen aan de wijziging van een kantoorbestemming in een woonbestemming. Hoewel veel gemeenten inmiddels op
grote schaal zijn overgegaan tot de omzetting van kantoren in woningen, lijkt de leegstand daarmee slechts in geringe mate te wor-
den teruggedrongen. Sinds 1990 is - volgens schatting van de minister - 270.000 m2 kantoorvloer omgezet in ca. 2.500 woningen.
Een veel groter aantal kantoren is de afgelopen jaren gesloopt of bestemd voor een andere functie, bijvoorbeeld voor onderwijsdoel-
einden. 

33 ABRS 9 februari 2005, GST 2005-7228/65
34 Zie o.a. ABRS 23 april 2003, 200204328/1; ABRS 22 maart 2006, GST 2006-7251, 74
35 Artikel 32, lid 1 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (WSD) luidt: “Bij een stadsvernieuwingsplan kunnen gebieden worden aan-

gewezen, waarbinnen de woningen en andere gebouwen, alsmede bouwwerken, niet zijnde gebouwen, voor het merendeel uit het oogpunt
van woongerief, gebruiksmogelijkheden of anderszins niet of niet meer aan de daaraan te stellen eisen voldoen en hetzij door middel van ver-
betering, verbouwing, samenvoeging of op andere wijze dienen te worden gemoderniseerd, hetzij door gelijksoortige bebouwing van gelijke of
nagenoeg gelijke bouwmassa dienen te worden vervangen.”

36 ARRS 13 januari 1993 (Den Haag), niet gepubliceerd
37 Zie Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Afdeling Sociaal-Geografisch en Bestuurskundig Onderzoek, Leefmilieuverordening,

stadsvernieuwingsplan en voorkeursrecht: stand van zaken na drie jaar. Den Haag, 1989



vervanging of verbetering van bestaande (kantoor)panden, en een bestemmingsplan niet.
Zolang de verouderde kantoorpanden niet zijn gemoderniseerd of vervangen, wordt het
gebruik bovendien geacht in strijd te zijn met het stadsvernieuwingsplan.38 Tegen deze
illegale situatie kan de gemeente handhavend optreden, zodat de eigenaren door middel
van bestuursdwang of een lastgeving onder dwangsom gedwongen kunnen worden hun
kantoorpanden te moderniseren of zelfs te vervangen. Voorbeelden daarvan zijn in de
(gepubliceerde) jurisprudentie echter niet te vinden. Ook kan onteigening plaatsvinden
teneinde de modernisering of vervanging te realiseren, welke onteigening zelfs versneld
kan worden doorgevoerd.39 Het stadsvernieuwingsplan kan dan ook een goed antwoord
bieden op de toenemende vraag vanuit de vastgoedbranche om verouderde
kantorenparken te herontwikkelen.40 Het is dan ook spijtig dat gemeenten zo weinig
gebruik maken van het stadsvernieuwingsplan.41 

Overigens zal de figuur van het stadsvernieuwingsplan verdwijnen, als de gewijzigde Wet
op de Ruimtelijke Ordening in werking treedt.42 Het is de bedoeling dat het
bestemmingsplan zal voorzien in de extra mogelijkheden van het stadsvernieuwingsplan.
Het huidige artikel 32 WSD zal dan ook vervangen worden door een vrijwel identiek
luidend artikel 3.3 WRO (nieuw): “Bij een bestemmingsplan kunnen gebieden worden
aangewezen waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen te worden
gemoderniseerd of vervangen door soortgelijke bebouwing van gelijke of nagenoeg gelijke
bouwmassa. Zolang deze modernisering of vervanging niet is verwezenlijkt, wordt het
gebruik van die bouwwerken aangemerkt als afwijkend van het plan.” Op eenzelfde wijze
kan dus binnenkort via het bestemmingsplan een verplichting tot modernisering of
vervanging van verouderde kantoren worden opgelegd, welke zo nodig met
bestuursrechtelijke handhaving kan worden afgedwongen. 

Intrekkingsbevoegdheid
Niet alleen verouderde kantoorgebouwen, maar ook onbenutte kantoorbestemmingen
kunnen worden aangepakt. Deze planvoorraad van ca. 11 mln m243 kan allereerst worden
verminderd door een herziening van de bestemmingsplannen (ofwel door ‘weg te
bestemmen’; zie boven). Voorts kan - met het oog op een goede ruimtelijke ordening - een
bestemmingsplan, dat in een onbenutte kantoorbestemming voorziet, worden
ingetrokken44, evenals een ongebruikte vrijstelling ex artikel 19 WRO45. 
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38 Artikel 32, lid 2 WSD luidt: “Zolang de binnen een ingevolge het eerste lid aangewezen gebied gelegen woningen en andere gebouwen, als-
mede bouwwerken, niet zijnde gebouwen, niet zijn gemoderniseerd, dan wel vervangen, wordt het gebruik daarvan geacht af te wijken van
het plan.”

39 Artikel 35 WSD
40 Tijdens het Nationaal Vastgoed Debat op 21 november 2005, met als thema “Hoe pakken we de kwalitatieve leegstand aan?”, braken

de meeste sprekers een lans voor herontwikkeling van verouderde kantoorgebouwen om de kantorenmarkt weer gezond te maken.
In dat verband werd de sloop van verouderde kantoren als mogelijke oplossing geopperd door Eelco Brinkman; Zie www.fortisvast-
goedontwikkeling.nl

41 Dat het stadsvernieuwingsplan door gemeenten slechts beperkt wordt gebruikt, blijkt uit de publicatie van het Onderzoeks- en
Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Leefmilieuverordening en stadsvernieuwingsplan: evaluatieonderzoek naar
het gebruik van beide instrumenten door gemeenten. Den Haag, 2000  

42 Zie het wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening), TK 2002-2003, 28 916, nrs. 1-2
43 Neprom en PropertyNL, Nieuw commercieel vastgoed in Nederland in 2004, Voorburg/Amsterdam 2004; Ministerie van VROM,

Voortgang Verstedelijking Vinex 2004, blz. 36, Den Haag, februari 2005
44 Artikel 35 WRO voorziet in de intrekking van een bestemmingsplan. In dat geval zal het oude bestemmingsplan weer gaan gelden
45 De wet zwijgt weliswaar over de mogelijkheid tot intrekking van een vrijstellingsbesluit, maar in de literatuur en de jurisprudentie is

de mogelijkheid om een vrijstellingsbesluit in te trekken aanvaard; zie VzABRS 7 april 1992, AB 1992/578 en ARRS 14 maart 1983, AB
1983/345
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46 Dit wordt ook wel ‘passieve risicoaanvaarding’ genoemd
47 Artikel 59, lid 1, sub c en d van de Woningwet (WW)
48 ABRS 24 september 2003, 200302060/1 (Boxtel)
49 ABRS 19 juni 2000, BR 2000/850 (Enschede)

Wanneer de kantoorbestemming jarenlang onbenut is gelaten, zal vanwege dit stilzitten
in beginsel geen recht op vergoeding van planschade bestaan. De stilzittende eigenaar
wordt immers geacht het risico aanvaard te hebben dat na verloop van jaren zijn
bouwmogelijkheden komen te vervallen als gevolg van een wijziging van planologische
inzichten.46

Tenslotte kunnen ongebruikte bouwvergunningen worden ingetrokken, als niet binnen
zes maanden met de bouw is begonnen of als langer dan zes maanden geen
bouwactiviteiten hebben plaatsgehad.47 Een reden tot intrekking kan zijn dat het
planologisch beleid sinds de vergunningverlening is gewijzigd, in die zin dat nieuwe
kantoren niet langer gewenst zijn. Maar ook het enkele feit dat niet alsnog binnenkort met
de bouw wordt begonnen, kan al intrekking van de bouwvergunning rechtvaardigen.48

Ook hier geldt dat bij te lang stilzitten in beginsel geen aanspraak op financiële
compensatie bestaat.49 

Hoewel er diverse planologische bevoegdheden voorhanden zijn om de leegstand van
kantoren terug te dringen, lijken gemeenten daar in de praktijk nog maar weinig gebruik
van te maken. Er zijn mij althans geen rechterlijke uitspraken bekend, waarin een
gemeente een planologisch besluit heeft genomen specifiek om de kantorenleegstand aan
te pakken. Los van het feit dat privaatrechtelijke of financiële verhoudingen een
belemmering kunnen vormen, valt niet goed te verklaren waarom gemeenten niet (vaker)
van haar planologische bevoegdheden gebruik maken.

Conclusie
De structurele leegstand van kantoorgebouwen staat op gespannen voet met een goede
ruimtelijke ordening. Hoewel het Rijk, de provincies en gemeenten de negatieve
planologische gevolgen van de leegstand onderkennen, maken zij tot op heden geen of
onvoldoende gebruik van hun juridisch-planologische bevoegdheden om het
leegstandprobleem aan te pakken. Er dient echter rekening mee gehouden te worden dat
er ergens een omslagpunt zal zijn, waarna de Afdeling bestuursrechtspraak nieuwe
kantoorbestemmingen niet langer aanvaardbaar zal achten, met name wanneer daardoor
bestaande, kwalitatief hoogwaardige kantoorgebouwen, die in eenzelfde behoefte kunnen
voorzien, elders leeg komen te staan.

Over de auteur:  M.H.J. van Driel LL.M (m.van.driel@lexence.com) is advocaat en partner
bij Lexence Advocaten en Notarissen te Amsterdam en is gespecialiseerd in vastgoed- en
ruimtelijk ordeningsrecht.



Herbestemming monumentale kerken
ook emotioneel proces
Elke maand sluiten gemiddeld zes kerken de deuren. Voor veel van deze kerken

dreigt leegstand en dus verval. Naast passieve consolidatie, hergebruik en

herbestemming wordt de optie sloop ter hand genomen. Voor leegstaande

kerkgebouwen die een monumentale status hebben, is sloop geen optie. Hier zal

herbestemming uitkomst moeten bieden. In dit artikel wordt de praktijk van

herbestemming van kerkelijke monumenten nader belicht. Hoewel er zich allerlei

beletsels bevinden op het pad naar herbestemming blijken de betrokken partijen

achteraf tevreden te zijn met de uitkomsten, zowel in commercieel als in

emotioneel opzicht.

door Ruud Dorenbos & Caspar Woudt

Wanneer men spreekt over een monument wordt meestal een beschermd monument
bedoeld. Dit betekent dat het betreffende object beschermd wordt door de overheid. Dat
kan zijn de Rijksoverheid, de provincie of de gemeente. De aanwijzing tot monument
heeft als doel waardevolle architectuur en stedenbouw te behouden voor de toekomst
(Elbers en de Wit 2004). Richt men zich op de categorie ‘gebouwen en andere objecten’,
dan telt Nederland op dit moment ongeveer 51.000 Rijksmonumenten, duizend
provinciale monumenten en 25.000 gemeentelijke monumenten.
Wanneer gebouwen en andere objecten zonder monumentale status niet meer aan hun
oorspronkelijke functie kunnen voldoen, of omdat de exploitatie niet meer efficiënt is uit
te voeren, wordt de optie sloop vaak ter hand genomen (Pollmann 1995). Bij monumenten
is dit een ander verhaal. De gebouwen worden door de overheid beschermd omdat ze op
een bepaalde manier uniek zijn en behouden moeten blijven voor de toekomst. Leegstand
wordt in het algemeen gezien als een bedreiging voor deze monumenten omdat dan vaak
verval en verloedering optreedt. Om aan leegstand een einde te maken, wordt gezocht
naar een herbestemming. Voor bepaalde monumenten levert dat nogal eens problemen
op. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kerken, maar ook bij kloosters en fabrieken, aangezien
deze zijn gebouwd met een bepaalde functie en een specifiek doel. Het blijkt dan vaak
lastig om een passende bestemming te vinden, of om het gebouw inwendig zodanig aan
te passen dat het gebouw de andere functie kan huisvesten. 

Kerkelijke monumenten veelal omgebouwd tot woning
Door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) wordt momenteel gewerkt aan
een database om alle monumenten in Nederland in kaart te brengen.1 In deze database
wordt zoveel als mogelijk ook de huidige functie van de monumenten vermeld. Er bestaat
geen specifiek gegevensbestand van kerkelijke monumenten in Nederland. Wel wordt er
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door de Vrije Universiteit van Amsterdam een database van kerkelijke gebouwen
(monumenten en niet-monumenten) bijgehouden, de zogenaamde Inventarisatie
Kerkelijke Gebouwen Nederland of IKGN-database.2 Het aantal kerkgebouwen in
Nederland bedraagt circa 5000. Daarvan behoren er ruim 1800 toe aan de Rooms-
Katholieke kerk, circa 2000 aan de Nederlands Hervormde kerk en een kleine 1000 aan
de Gereformeerde kerken. De rest is in het bezit van kleinere kerkgenootschappen. Het is
niet duidelijk hoeveel van deze kerken een monumentale status hebben.
Elke maand sluiten gemiddeld zes kerken de deuren. Voor veel van deze kerken dreigt
leegstand. Aan deze trend lijkt vooralsnog geen einde te komen. Een aantal van deze
gesloten kerkgebouwen heeft in het verleden een herbestemmingsproces ondergaan. Uit
een door de RDMZ gemaakte bewerking van de IKGN-database, zijn de kerkgebouwen die
een bestemmingswijziging hebben ondergaan verdeeld over een aantal categorieën naar
huidige functie. Het gaat hier dus om kerkgebouwen in zijn algemeenheid, waar zowel
monumenten als niet-monumenten onder kunnen vallen. Tabel 1 toont de huidige functie
van 887 herbestemde kerkgebouwen. Het is waarschijnlijk dat onderstaande opsomming
niet volledig is, aangezien de database voortdurend wordt bijgewerkt. Opvallend is dat veel
kerkgebouwen in Nederland in het verleden zijn herbestemd tot een woon- of
appartementencomplex. 

Tabel 1: Herbestemde kerkgebouwen naar huidige functie
Huidige functie Aantal %
1. Woning(en) / appartement(en) 238 26,8
2. Gemeentecentrum (kerk) / aula / wijkcentrum 128 14,4
3. Bedrijfsruimte/opslag 124 14,0
4. Cultureel centrum 65 7,3
5. Kantoor 47 5,3
6. Atelier / galerie 47 5,3
7. Winkel 42 4,8
8. Museum 35 4,0
9. Psychiatrisch ziekenhuis / verzorgingscentrum / bejaardentehuis 29 3,3
10. Horeca/discotheek 22 2,5
Andere functies o.a.:
School / crèche 18 2,0
Rouw- / uitvaartcentrum 16 1,8
Conferentiecentrum 13 1,5
Gemeentehuis 12 1,4
Gezondheidscentrum 11 1,2
Totaal 887 100

Bron: RDMZ 2005 (bewerkte versie van de IKGN-database) 

Procesanalyse toont complexiteit en succesfactoren
Om uitspraken te kunnen doen over het herbestemmingsproces van kerkelijke
monumenten zijn de processen rond acht kerken die recentelijk zijn (of worden)
herbestemd tot woningcomplex nader bekeken. Dit is gebeurd door verschillende
personen en instanties die betrokken zijn geweest bij het proces te interviewen, variërend
van medewerkers van verschillende bisdommen tot directeuren van
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is informatie te vinden over circa 15 duizend bestaande en verdwenen kerkelijke gebouwen van meer dan 100 genootschappen (zie
Sonneveld 2006).



vastgoedontwikkelaars. Tabel 2 toont de onderzochte kerken. Voor alle onderzochte
kerken geldt dat ze zijn gelegen in een (centrum-)stedelijke locatie. Terugloop van het
aantal kerkgangers was bij alle onderzochte kerken de oorzaak voor leegstand en
dientengevolge de aanleiding tot herbestemming.

Tabel 2: Onderzochte kerken
Status ten tijde 

Kerk Plaats van de herbestemming Realisatie
Onze Lieve Vrouwekerk Arnhem Gemeentelijk monument 2001
Paasbergkerk Arnhem Gemeentelijk monument toekomst
Vituskerk Bussum Rijksmonument 2003
Sint Josephkerk Hilversum Gemeentelijk-, thans Rijksmonument 1998
Gereformeerde kerk Nijmegen Gemeentelijk monument 2000
Gereformeerde kerk Sneek Gemeentelijk monument toekomst
Theresiakerk Tilburg Gemeentelijk-, thans Rijksmonument 1999
Heilig Hartkerk Utrecht Gemeentelijk monument 1999

Bij het herbestemmingsproces van kerkelijke monumentale gebouwen zijn vele actoren
betrokken. Naast de gebruikelijke partijen zoals architecten, aannemers, ontwikkelaars,
makelaars en adviseurs speelt de eigenaar van de kerk, het kerkbestuur, een centrale rol.
De kerkbesturen treden op als verkopende partij. De initiatie van een herbestemming is
daarnaast vooral afhankelijk van de nieuwe eigenaar. 

Kerkbesturen
Bij de rooms-katholieke kerken geldt dat het parochiebestuur eigenaar is en dat het
bestuur beslist of het een leegstaande kerk wil verkopen voor herbestemming. Daarvoor
moet het eerst wel een machtiging hebben van het bisdom. Bij de overwegingen met
betrekking tot verkoop van een kerkgebouw neemt het gebruik van de kerk en de nieuwe
functie een belangrijke plaats in. Het parochiebestuur en het bisdom hebben op deze
manier een grote invloed op het herbestemmingsproces. Er wordt getracht om tot een zo
waardig mogelijke herbestemming te komen die zo min mogelijk afbreuk doet aan het
gebouw als kerk. Concreet betekent dat men bijvoorbeeld een museum prefereert boven
een woning. In de praktijk blijkt echter dat kerken vooral tot woningen of appartementen
worden herbestemd. Als een potentiële functie in de ogen van het kerkbestuur geen
toekomstwaarde heeft, wordt het kerkgebouw niet verkocht. In het verleden was de Rooms
Katholieke Kerk minder positief ten opzichte van herbestemming. Men ging in de meeste
gevallen het liefst tot sloop over als het kerkgebouw niet meer geëxploiteerd kon worden.
In tegenstelling tot katholieke kerkgebouwen, geldt bij protestantse kerken niet dat het
gebouw met allerlei rituelen gewijd wordt. Dit maakt dat verkoop van een hervormde of
gereformeerde kerk ten behoeve van herbestemming makkelijker geschiedt dan verkoop
van een rooms-katholiek kerkgebouw. Dit neemt niet weg dat ook aan de daadwerkelijke
verkoop van een protestants kerkgebouw een vrij langdurig proces van afwegingen vooraf
gaat.
Hoewel kerkbesturen enerzijds veel invloed uit kunnen oefenen met betrekking tot de
functiekeuze, staan ze anderzijds in veel gevallen met de rug tegen de muur. Dit geldt met
name bij langdurige leegstand van het gebouw. De optie sloop is immers zonder
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goedkeuring van de bevoegde overheid een gepasseerd station vanwege de monumentale
status van het pand. 

De nieuwe eigenaar
Voor de potentiële koper, in de meeste gevallen een ontwikkelaar of een corporatie, hangt
de keuze om wel of niet tot koop over te gaan in grote mate af van de potentiële
winstgevendheid. Bestemmingen zoals een culturele, maatschappelijke of retailfunctie
worden wel overwogen, maar blijken financieel vaak niet haalbaar. Kerken zijn over het
algemeen ruimtes met een grote oppervlakte en een grote hoogte. Door woningen te
realiseren in de kerk wordt er meer oppervlakte gecreëerd. Een of meerdere
verdiepingsvloeren worden aangebracht en er vindt een horizontale en verticale
compartimentering plaats. In een grote kerk kunnen op deze wijze relatief eenvoudig 30
appartementen worden ingetekend. Dit maakt een winstgevende exploitatie
waarschijnlijker. 
Dat het object een monumentale status heeft, wordt door de nieuwe eigenaar niet als
belemmerende factor gezien. De monumentale status is minder belangrijk dan
bijvoorbeeld de staat van onderhoud van een kerk. Dat het type monument tot het
religieuze erfgoed behoort speelt ook geen rol. Locatie wordt echter wel genoemd als
belangrijke belemmerende factor. De situering in een bepaald gedeelte van de stad en de
aanwezigheid van andere functies in de nabije omgeving hebben invloed op de keuze voor
een woonbestemming. Daarbij geldt dat een bronwijziging in het bestemmingsplan moet
worden goedgekeurd wil het plan doorgang vinden. Als er geen woonbestemming op de
locatie verkregen kan worden, loopt het proces vast. Vooral de centrumstedelijke locatie
kan een knelpunt vormen op het gebied van de aanvoer van bouwmateriaal en -materieel.
De overlast van bouwwerkzaamheden blijkt van ondergeschikt belang ten opzichte van de
parkeeroverlast die de herbestemming van een kerk tot wooncomplex met zich
meebrengt. Op een locatie in een woonwijk zien de omwonenden het als een probleem
dat er meer activiteit bij het kerkgebouw plaats gaat vinden: in plaats van op zon- en
feestdagen is er nu de hele week extra parkeerbehoefte. Die benodigde parkeerruimte is
vaak niet aanwezig, omdat de kerkgebouwen doorgaans een groot gedeelte van de kavel
innemen, waardoor er weinig openbare ruimte overblijft. Een parkeergarage is in de
meeste onderzochte gevallen overwogen, maar niet haalbaar gebleken. 

Overheid
Vanzelfsprekend speelt ook de overheid een belangrijke rol in het herbestemmingsproces.
Vooral de gemeente is met de monumentencommissie, welstandscommissie en andere
ruimtelijke ordeningsafdelingen zoals bouw- en woningtoezicht een belangrijke partij bij
herbestemming. Het zijn de gemeenten die toestemming verlenen voor een
bestemmingsplanwijziging, een bouwvergunning en een monumentenvergunning. Zij
stellen bijvoorbeeld eisen ten aanzien van het behoud van de monumentale status van het
gebouw. De mogelijkheden waarbinnen de initiatiefnemer zijn wensen in het plan kan
verwezenlijken, hangen in grote mate af van de welwillendheid van de ambtenaren en
bestuurders. 
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Belanghebbenden
Omwonenden en voormalige kerkgangers hebben ook invloed op het
herbestemmingsproces. Ze kunnen bijvoorbeeld het proces vertragen door bezwaar aan te
tekenen, hetgeen echter zelden wordt gehonoreerd. De overheden zetten de plannen vaak
door, ook omdat het doorgaans een keuze is tussen twee ‘kwaden’: het gebouw slopen
omdat het bij leegstand op den duur verloedert, of het gebouw een andere functie geven
waarbij er afbreuk wordt gedaan aan de monumentale status. Men kiest vaak voor
herbestemming omdat het gebouw dan behouden blijft. 

Ontwerp en bouw zijn complex
Opdrachtgever, architect en aannemer voeren al in een vroegtijdig stadium overleg over
het ontwerp. De opdrachtgever gaat vaak in zee met architecten en aannemers die de
specifieke expertise bezitten van herbestemming naar woningen en appartementen. In
tegenstelling tot bij nieuwbouw waar vaak gestandaardiseerde ontwerpen worden
toegepast, is bij herbestemming elk object, elke situatie, elke locatie, elke opdrachtgever
en elke gemeente anders. Dit vereist met name veel creativiteit van de architect en de
aannemer. Aangezien men te maken heeft met een pand dat met oude tradities is
gebouwd, wordt veelvuldig overleg en een open houding door alle partijen als
noodzakelijk gezien. De traditionele bouw van de kerk moet de rode draad in het
herbestemmingsproces zijn en de moderne technieken moeten daarop worden aangepast. 
In de gesprekken komt een aantal specifieke belemmeringen van herbestemming van
kerken naar voren. Kerken kennen bijvoorbeeld vaak weinig ruimte aan de buitenkant
terwijl er aan de binnenkant ruimte in overvloed is. Woningen vragen juist het
tegenovergestelde. Ook blijkt het lastig te zijn om bepaalde ruimtes in te delen,
bijvoorbeeld de toren. Dit soort ruimtes worden vaak restruimtes zonder functie. Een
ander knelpunt is het gegeven stramien waarbinnen de herbestemming moet
plaatsvinden. Binnen dit stramien moet de architect een constructie maken. Kerken zijn
bijvoorbeeld boven smaller dan op de begane grond waardoor verspringende oppervlaktes
ontstaan. Het inpassen van de technische installaties is een ander lastig punt bij
herbestemming. Aangezien elk appartement een gasafvoer, luchtaanvoer, rioolontluchting
en een rioolafvoer moet hebben, ontstaat er een wirwar aan pijpjes op het dak. Dit mag
vaak niet vanwege de uitstraling van het gebouw, waardoor de architect een oplossing
moet zoeken om bijvoorbeeld de leidingen binnen het gebouw te bundelen en op zo min
mogelijk plaatsen naar buiten te laten komen. 

Het blijkt lastig om bepaalde ruimtes 
in te delen zoals de toren

Hoewel een monumentale status vaak belemmeringen met zich meebrengt, zijn er ook
vrijstellingen op het bouwbesluit mogelijk als het om een monument gaat. Hierbij moet
vooral gedacht worden aan vrijstellingen met betrekking tot de daglichttoetredingseisen,
isolatie-eisen, de vereiste hoogten van de verdiepingen, groottes van bergingen,
koudebruggen en dergelijke zaken. Voor veiligheidseisen zoals de brandvoorschriften,
(nood)uitgangen en liften is geen vrijstelling mogelijk. De speelruimte die een architect
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krijgt, is afhankelijk van de instelling van de gemeente en de controlerende instanties,
zoals de brandweer. Zij moeten goedkeuring verlenen voor het gemaakte ontwerp. 

Exclusiviteit en locatie bieden extra opbrengsten
Bij de financiering van een herbestemming speelt een aantal kostensoorten een rol. Deze
kostensoorten kunnen uiteenlopen van kosten voor overname van het gebouw en de
grond tot kosten voor de exploitatie en het onderhoud. De gezamenlijke kosten doen de
totale investeringen hoog uitvallen. De prijzen per m2 zijn daardoor hoger dan bij een
standaard appartementencomplex. De kerken in Sneek en Arnhem (Paasbergkerk) zijn
bijvoorbeeld tot op heden niet verkocht omdat de prijzen erg hoog zijn.3 Niettemin zorgt
de exclusiviteit van het wonen in een kerk ervoor dat men eerder bereid is iets meer te
betalen. Men betaalt ook meer voor de locatie die doorgaans centrumstedelijk is. 
Vaak wordt gedacht dat het onderhoud op lange termijn een belangrijke kostenpost is. Dit
blijkt in de praktijk mee te vallen. Er wordt namelijk een ‘doos in doos’-constructie
toegepast waarbij een geheel nieuwe losstaande constructie binnen de bestaande
monumentale schil wordt gerealiseerd. Men voldoet hiermee aan de isolatie- en
brandveiligheidseisen. De schil heeft dus alleen aan de buitenzijde te maken met verval
en dergelijke. De buitenzijde van de monumentale schil wordt meestal meegerestaureerd
met de herbestemming zodat groot onderhoud niet direct nodig is en de kosten hiervan
derhalve vergelijkbaar zijn met standaard appartementencomplexen.

Herbestemming is ook het visitekaartje 
van vastgoedpartijen

In de onderzochte herbestemmingscasussen financiert en ontwikkelt de initiatiefnemer
het project voor eigen risico. Juist vanwege de uiteenlopende kostensoorten is de calculatie
van een passend budget vaak een groot knelpunt. Een nauwkeurige formulering van het
bestek is een belangrijke voorwaarde om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
kosten die gemaakt moeten worden. Het heeft met het karakter van het project te maken
dat er zich zaken kunnen voordoen die tegenvallen. Niettemin bleek uit de gesprekken dat
alle onderzochte herbestemmingen als financieel geslaagd beschouwd werden, met
uitzondering van de twee herbestemmingen die nog niet zijn verkocht. 
Alle monumenten hebben in principe recht op subsidie van de overheid met betrekking
tot restauratie- en onderhoudskosten. Het probleem is dat de subsidiepot al heel snel op
gaat aan grote restauratieprojecten. Voor de kleinere herbestemmingen is dan vaak geen
geld meer over. Bij vier van de onderzochte kerken is door de overheid subsidie verleend
ten behoeve van het herbestemmingsproces. Recentelijk heeft de Raad voor Cultuur in
een advies aan staatssecretaris Van der Laan (cultuur) gewaarschuwd dat het aantal
Rijksmonumenten de afgelopen decennia zo sterk is uitgebreid, dat de zorg voor de
gebouwen onbeheersbaar is geworden (Raad voor Cultuur 2005). 
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Conclusies
Uit de gesprekken met de direct betrokkenen bij het herbestemmingsproces van
monumentale kerk naar woning of appartement blijkt dat er zich allerlei beletsels
bevinden op het pad naar herbestemming: langdurige processen, waarbij veel partijen zijn
betrokken, complexe regelgeving, vele technische eisen enzovoorts. Niettemin tonen de
betrokken partijen zich achteraf tevreden met de uitkomsten, zowel in commercieel als in
emotioneel opzicht. Aan de commerciële eis wordt vooral voldaan doordat de woonfunctie
in monumentale kerken wordt toegepast. Ook de emotionele factor speelt een belangrijke
rol. Men benadrukt bijvoorbeeld dat er op een passende wijze weer een klein deel van het
Nederlandse culturele erfgoed behouden is. Ook verwerven de betrokken partijen met de
realisatie van een herbestemming een soort visitekaartje waarmee zij zich kunnen
profileren op de markt. 

Over de auteurs: R.J. Dorenbos is als universitair docent werkzaam aan de Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (r.j.dorenbos@rug.nl).
Caspar Woudt werkt als nieuwbouwadviseur bij Lamberink Garantiemakelaars in Assen. Dit
artikel is een bewerking van de masterthesis Vastgoedkunde van laatstgenoemde.
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Risicomanagement bij vastgoedbeleggingen
verkeert in tussenfase
door Gert-Jan Kapiteyn en Jos Janssen

Het thema van dit nummer van Property Research Quarterly is gewijd aan risico’s van
vastgoedbeleggingen. De keuze van dit thema mag geen toeval heten. Immers, de aandacht
voor risico’s is aan een indrukwekkende opmars bezig. Mede ter bescherming van de belangen
van de internationale belegger dienen beleggingsrisico’s transparanter en beter voorspelbaar te
worden gemaakt en beter te worden beheerst. De bijbehorende regelgeving neemt
indrukwekkende vormen aan. In willekeurige volgorde enkele binnen- en buitenlandse
voorbeelden: IFRS, de Code Tabaksblat, de wet Sarbanes-Oxley, het toezicht door de Autoriteit
Financiële Markten op kapitaalmarkten, pensioenfondsen en verzekeraars, Dutch Securities
Institute, verschillende vormen van zelfregulering, Code of Conducts van branche-
verenigingen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
De oorzaak van de toenemende regelgeving gericht op risicobeheersing kan enerzijds worden
gevonden in spraakmakende affaires bij beursgenoteerde ondernemingen in de VS en Europa
(Enron, Worldcom, Ahold, Baan, Worldonline, Parmalat etc.). Anderzijds is er het
voortschrijdend inzicht en de toenemende internationale harmonisatie waardoor regels bij
wijze van spreken automatisch en voortdurend worden bijgesteld en verfijnd. 

Los van de vraag of we per saldo beter af zijn met al die regelgeving, wordt risicomanagement
steeds belangrijker, dus ook voor de vastgoedsector. Als begrip is risico nogal ruim te
interpreteren, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Vandaar dat we twee erkende
‘specialisten’ uit de Nederlandse vastgoedsector, Aart Hordijk en Willem Keeris, bij elkaar
hebben gebracht om te debatteren over het begrip risico. Belangrijke stellingen en vragen
tijdens het debat waren onder meer: hoe breng je orde in het containerbegrip risico? Wat is de
beste risicomaatstaf, want zonder meting heeft benchmarken geen zin. Op de Nederlandse
vastgoedmarkt is sprake van mismatch tussen rendement en risico. Kortom genoeg
onderwerpen voor een levendig debat waarvan u het verslag in dit themanummer kunt lezen.
Voorts omvat het thema een artikel over objectspecifieke risico’s van Willem Keeris. Hij schreef
dit artikel mede naar aanleiding van een artikel van Bert Teuben en Ralph van Polanen Petel
over ditzelfde onderwerp dat gepubliceerd is in Property Research Quarterly van juli 2005.
Willem Keeris etaleert daarbij een prikkelende visie, een in zijn ogen meer realistisch beeld van
het risicoprofiel van vastgoedbeleggingen dan het uit de financiële wereld overgenomen beeld.
In een tweede artikel van Willem Keeris, geschreven in samenwerking met Ruben Langbroek,
wordt ingegaan op de attributie-analyse van een vastgoedbeleggingsportefeuille. Hierin wordt
gepleit voor een meerjarige meethorizon, de multiplicatieve berekeningsmethode van
rendementen en het bewust onderscheid van het interactie-effect.

Uit het risicodebat en de thema-artikelen blijkt dat het denken over risico’s van
vastgoedbeleggingen een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat
nog veel werk moet worden verzet. Vooral het in kaart brengen van het relevante risico-
universum, het categoriseren van risico’s en het aanbrengen van hiërarchie zijn schone taken
voor de vastgoedsector. Uiteindelijk moet het ‘risico-oerwoud’ worden gecultiveerd tot een
overzichtelijk speelveld waarbij de vastgoedsector op overwogen wijze de posities bepaalt.  
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Hordijk versus Keeris: een debat over
risico’s van vastgoedbeleggingen
Risico’s van vastgoedbeleggingen krijgen steeds meer aandacht en erkenning.

Risico als begrip is echter nogal ruim te interpreteren. Zijn risico’s van

vastgoedbeleggingen vergelijkbaar met die van aandelen en obligaties? In

hoeverre is er sprake van een discrepantie tussen rendement en risico? Welke

maatstaf is het meest geschikt om risico te meten? Property Research Quarterly

noodde twee deskundigen bij uitstek aan tafel om meer inzicht te geven in

vraagstukken rondom risicoberekening bij vastgoedbeleggingen: Aart Hordijk en

Willem Keeris. 

Risico is voor menigeen te veel een containerbegrip. 
Hoe kunnen we tot een overzichtelijke hiërarchie of 

categorisering van risicosoorten komen?

Hordijk:
Een zekere uitsplitsing is al wel mogelijk. Binnen de vastgoedsector wordt de
standaardafwijking van het rendement als een erkend meetinstrument voor risico gezien.
Jones Lang Lasalle heeft los daarvan een ‘riskweb’ ontwikkeld, een instrument dat nu
uitgeprobeerd wordt binnen de ROZ/IPD index. Binnen riskweb krijgt een aantal risico-
elementen een plek, bijvoorbeeld huurdersconcentratie, vermogensconcentratie in
sectoren, locatieconcentratie, ontwikkelingsactiviteiten, leegstandspercentages, looptijd
van huurcontracten etcetera. Vervolgens worden deze elementen afgezet tegen het
marktgemiddelde. Verder is in het kader van het ROZ/IVBN Research Congres vorig jaar
een onderzoek gedaan naar het liquiditeitsrisico en de risico-opslagen die daarbij
gehanteerd worden.

Keeris:
Het hele vakgebied van beleggingen in vastgoed, van pre-initiatieffase tot het afscheid
nemen van de belegging en het vrijmaken van vermogen, heeft zoveel invalshoeken dat je
daar geen beslissingsboom van kunt maken. Ik haal het risico-onderzoek van IPF aan, dat
ook door de RICS is gepubliceerd1. In dat onderzoek werden door ruim 900 decision
makers in totaal 1.600 verschillende risicosoorten onderscheiden. Toen hielden ze maar
op. Het meest prikkelende was dat de ondervraagde manager gemiddeld maar vier soorten
risico’s wist te noemen. Je zou natuurlijk graag naar een categorisering toe willen, maar
nu gaat het nog teveel ad hoc; we kunnen de onderliggende processen niet eens goed
beschrijven. 
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Hordijk:
Ik ben het op dat punt niet eens met Keeris. Als je een integrale visie op risico gaat
ontwikkelen, denk ik dat er over een tijdje iets uitkomt waar niemand iets mee kan. Ik heb
een optimistischer kijk. Iedere wetenschap die in opbouw is, zet telkens een stapje vooruit.
Het is een continu verbeterproces, ook in vastgoed, om tot betere besluitvorming te
komen. Niet ieder risico is even belangrijk in elke fase van de belegging. Er zijn goede
initiatieven van de grond gekomen. De IFRS heeft teweeggebracht dat ondernemingen
meer zijn gaan nadenken over de betekenis van de schommelingen van de waarde van
hun vastgoed op hun balans. De AFM onderzoekt wat de aan te houden buffers zouden
moeten zijn in vastgoed en heeft door de Universiteit van Tilburg risico-elementen laten
ontwikkelen. Wel moeten wij ons realiseren dat de categorie vastgoed bij de meeste
beleggers overigens maar een klein onderdeel van het totale belegd vermogen is. 

Keeris:
Het is maar hoe je vastgoed wil bekijken. Vastgoed vertegenwoordigt circa 60% van het
totale vermogen op wereldniveau. Daarmee vergeleken zijn aandelen peanuts. Waar ik op
zoek naar ben is een duidelijker vertrekpunt; een nulsituatie om van daaruit gerichter
ontwikkelingen in te kunnen zetten. Er zou veel meer structuur in moeten komen, daar
heeft de samenleving behoefte aan.

Benchmarken heeft geen zin zonder risicometing

Keeris: 
Het ontbreken van een goede risicomaatstaf is een grote tekortkoming. Het meten van het
rendement alleen is slechts het vertrekpunt, een momentopname, die in de context moet
worden geplaatst van het oorspronkelijke beleid. Je hebt daarbij een traject te doorlopen.
Ik noem dat een ‘trias’, waarvan externe benchmarking als plaatsbepaling het eerste
onderdeel is. Het tweede onderdeel is of het resultaat naar beste eer en geweten is behaald
met alle kundigheden en vaardigheden binnen de organisatie. En wat kan ik als
organisatie hiervan leren? Business Process Redesign kan hierbij helpen, om de
verbeterpunten in de organisatie te verankeren. In de praktijk kun je hier echter niets mee
als je niet weet in welke richting de organisatie zich moet verbeteren. Hierbij komt het
derde onderdeel om de hoek kijken: het forecasten van rendementen. Je moet weten of
bepaalde ontwikkelingen nog steeds in het oorspronkelijk uitgestippelde beleid passen.
Benchmarken moet al met al een reflectie naar achteren zijn, maar vooral ten behoeve van
de koers ook naar voren.

Hordijk: 
Deze stelling past bij de eerste opmerkingen die we kregen toen we met de index
begonnen. Al snel werd gezegd dat de index geen waarde had zonder deugdelijke
risicometing. Mede hierom zijn de historische rendementreeksen ontwikkeld om een
betere uitspraak te kunnen doen over de historische risicokarakteristiek van vastgoed. De
index omspant inmiddels, inclusief historie, een periode van 27 jaar en is daarmee wel
degelijk te hanteren als risicomaatstaf, bijvoorbeeld aan de hand van de standaarddeviatie.
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Voor de hele lange termijn is het echter de vraag hoeveel vastgoedcycli maatgevend zijn
voor de historie.

Keeris: 
Toch moet je oppassen het marktgemiddelde als maat te hanteren. Vastgoed is een
heterogene beleggingsmarkt, dus het gemiddelde van de markt behaal je per definitie niet.
Dat brengt mij ook terug op het punt van Business Process Redesign. Je kunt beter de
vergelijking maken met gelijksoortige organisaties in je vakgebied, zoals corporaties doen,
en op basis daarvan de organisatie en haar processen zonodig aanpassen. Vergelijken met
het marktgemiddelde alleen lijkt me minder zinvol.

Hordijk: 
Maar het ontslaat de professionele belegger in vastgoed niet van de verplichting wel naar
het marktgemiddelde te kijken en de verschillen uiteindelijk te kunnen verklaren. 

De vastgoedsector kan zich als volwaardige beleg-
gingscategorie niet onttrekken aan het begrip risico 

zoals ontleend aan de traditionele beleggingsleer 
op het gebied van aandelen en obligaties

Hordijk:
Ik ben het daar deels mee eens. Om concurrerend te kunnen zijn met andere asset classes,
maar ook om dezelfde taal te kunnen spreken, zou je risico’s moeten onderverdelen in
risico’s die naast vastgoed ook voor aandelen en obligaties gelden en vastgoedspecifieke
risico’s. Verder is het zo dat aandelen, obligaties en vastgoed onderling ook gecorreleerd
zijn. Vastgoed heeft een ander rendementspatroon dan aandelen en obligaties. Met
vastgoed in de portefeuille worden nooit dezelfde hoge uitslagen behaald als met aandelen
maar anderzijds is de geringere volatiliteit ook positief; je zou vastgoed kunnen gebruiken
als demper voor een negatief resultaat.

Keeris:
Vastgoed-decision makers moeten met vergelijkbare maatstaven kunnen rapporteren aan
de managers van andere asset classes en gevoel hebben voor hun taalgebruik. Het
onderscheidende van vastgoed - eigen kenmerken, dekkingsgraad, eigen
berekeningsmethodiek en weging - mag echter niet worden weggemoffeld. Vastgoed heeft
een duaal karakter. Aan de ene kant is er de stabiliteit van het direct rendement,
vergelijkbaar met dat van obligaties. Aan de andere kant is er de hoge volatiliteit van het
indirect rendement, vergelijkbaar met dat van aandelen. Dat moet worden geaccentueerd.
Daarom richt mijn bezwaar tegen de benchmark zich ook op het totaalrendement dat
telkens wordt gepresenteerd. Dat verdoezelt het duale karakter.

Hordijk:
Ik constateer ook de schommelingen in het indirecte rendement. Achilleshiel daarin zijn
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de taxaties. Ik heb uit eigen onderzoek kunnen vaststellen dat de verkoopprijs zo’n 4%
afwijkt van de laatste taxatie. Op het eerste gezicht lijkt dat een mooi resultaat maar wat
blijkt: 20% van de complexen is beneden de waarde verkocht en 80% erboven. Ik vermoed
dat veel beleggers gewoon niet verkopen als het pand een bepaalde waarde niet haalt.
Institutionele beleggers hebben nu eenmaal geen verkoopplicht. De vastgoedmarkt is nog
steeds een imperfecte markt. In een artikel van Property Research Quarterly2 wordt door
George ten Have verondersteld dat het verschil tussen beleggingswaarde tussen de 80 en
100% is van de leegwaarde bij de laatste woningtaxaties. Dat artikel heeft veel commotie
veroorzaakt bij de woningbeleggers. Ten Have zegt zich op tenders te beroepen. Alleen
kan ik niet vaststellen of bij die verkopen het verschil tussen de hoogste bieding en de
lagere biedingen extreem groot is. Ik heb de gegevens niet. Overigens, uit onze laatste
woningtaxaties kunnen wij voor ten Have’s uitspraak geen bewijs vinden. Daarnaast is de
vraag of hier sprake is van normale marktcondities. Een soortgelijke problematiek zie je
bij taxatiemethodieken. Terwijl de filosofie van een DCF-methode zich meer richt op een
gewenst rendement in een langetermijnbenadering is de BAR/ NAR-taxatie meer gericht
op de huidige marktsituatie. Welke waarde is nu maatgevend? Het is onze taak om daar
bovenop te zitten en er in onze richtlijnen helder in te zijn.

De standaarddeviatie van totaal rendementen van 
de ROZ/IPD Vastgoedindex is de meest geschikte 
maatstaf om het beleggingsrisico van Nederlands 

vastgoed te meten

Keeris:
Deze problematiek ligt me na aan het hart. In de financiële wereld zijn de
standaarddeviatie en variantie dé maatstaven voor risico. Bij vastgoed werkt dat niet. Ten
eerste laat vastgoed geen normale verdeling zien van de jaarlijks behaalde rendementen,
dat wil zeggen een evenwichtige verdeling van positieve en negatieve uitkomsten. Dit
beeld toont juist een scheve verdeling. Ten tweede wordt met die standaarddeviatie alleen
een uitslag ten opzichte van het eigen gemiddelde gegeven. Maar wat zegt me dat? Het
eigen marktgemiddelde is toch niet maatgevend voor het management. Dat hoort te
streven naar een target return voor de onderneming. Ik heb zelf de down side-deviatie als
markcriterium omschreven in een recent artikel. De ondergrens geeft aan wanneer je
afstand zou willen doen van de vastgoedbelegging. Zit je eronder, hoeveel en hoeveel
upside potentie heb je nog? Risico’s moeten geplaatst worden in het licht van de kansen. 

Hordijk:
Het probleem van de scheve verdeling in vastgoed is inderdaad aanwezig en lastig, maar
ik vraag me af of er geen statistische methoden zijn die dat onderkennen. Als je voldoende
massa in je portefeuille hebt, geeft die standaarddeviatie een goede indicatie. Bovendien
zijn beleggers met deze maatstaf vertrouwd en bekend. Introduceer je een nieuw
meetinstrument zonder trackrecord, dan loop je de kans op een verhoogde risicopremie.
Daar zit niemand op te wachten
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Keeris:
De down side-deviatie is voor vastgoedondernemingen vooral een intern criterium. Zoals
gezegd, het eigen gemiddelde zegt hun niets. De benchmark heeft geen
rendementscriterium waaronder niet gescoord mag worden. Overigens is het begrip niet
nieuw maar afkomstig uit de financiële wereld. Mensen als Van der Meer, Plantinga,
Sortino hebben er al eerder op gewezen.3

Hordijk:
Moet je het management nou zo bij de keel grijpen, vraag ik me dan af. Er kunnen
omstandigheden zijn die niet kunnen worden voorzien, bijvoorbeeld een plotselinge
rentestijging. Je mag er wel vanuit gaan dat naarmate de kosten van het management
hoger zijn, dit vertaald zou moeten worden in een hoger rendement. Binnen de ROZ
hebben we een managementkostenbenchmark ontwikkeld waar we nu al een aantal jaren
mee werken - een prima instrument.  

Risicomanagement en outperformance staan bij menig
vastgoedbelegger onderling op gespannen voet, want

geen outperformance zonder extra risico

Keeris: 
Met dit spanningsveld moet je wel om kunnen gaan. Je hebt hierbij vooral voldoende
schaalgrootte nodig, om ook specifieke risico’s te kunnen dempen (zie ook het artikel van
Willem Keeris over objectspecifieke risico’s elders in dit nummer-red). Dat brengt mij ook
op wat zo mooi heet: alpha-investing. Hierbij is de bulk van de portefeuille indexvolgend
waarbij de risico’s worden beheerst. In het ander deel van de portefeuille worden bewust
bepaalde, maar beheersbaar geachte, risico’s genomen teneinde outperformance te
genereren. Voor het betreffende management hebben die risico’s een lager risicoprofiel
dan voor andere managers. Hoewel deze aanpak in de praktijk nog weinig voorkomt, kan
op deze wijze zinvol met risico’s in de vastgoedportefeuille worden omgegaan.

Hordijk: 
Laat ik hier als voorbeeld de kantorenmarkt nemen waarbij in een bepaald segment
opportunistisch kan worden belegd. Door op de bodem van de markt dit soort objecten
aan te kopen en in de verhuur te profiteren van een opgaande markt, voeg je waarde toe.
In die zin neem je bewust bepaalde risico’s die kansen bieden op outperformance. Op veel
andere locaties bestaan minder van dit soort mogelijkheden omdat door teveel partijen in
dezelfde vijver wordt gevist. Dat weinig beleggers een dergelijke strategie aandurven, heeft
ook te maken met het kunnen herkennen van de marktcycli. Op basis van eigen
onderzoek hebben wij ontdekt dat er de laatste tijd twee cycli zijn geweest, beide met een
lengte van ongeveer tien jaar. Je zou verwachten dat marktpartijen na de eerste cyclus
gebruik zouden maken van deze kennis, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Kijk maar
naar de laatste cyclus met een geweldige hoeveelheid overaanbod. Daarnaast denk ik dat
anticyclisch beleggen en timing wel degelijk goed mogelijk zijn, zeker voor partijen die
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zich goed in de markt hebben verdiept en zich een beeld hebben gevormd waar en
wanneer de toekomstige vraag naar kantoorruimte gaat neerslaan. Het kan dus wel, maar
het vergt veel marktkennis.

Keeris: 
Daarnaast vergt een dergelijk aanpak durf van toezichthoudende instanties binnen de
organisatie om met die lijn mee te gaan. En welke directie neemt het voortouw om dit te
bepleiten? Er bestaat een hoop volggedrag in de markt.

Wellicht is het koppelen van incentives aan outperfor-
mance voor het management dan zinvol?

Keeris: 
Dat moet je zeker niet voor de korte termijn doen. 

Hordijk: 
Mee eens. Het komt overwaaien vanuit de andere asset classes. Als ik de Wall Street
Journal lees, zie ik dat in de afgelopen jaren outperformance door steeds weer andere
partijen wordt behaald. De aandelen- en obligatiemarkten zijn veel efficiënter dan de
vastgoedmarkten die gekenmerkt worden door heterogeniteit. Dus je kunt kortetermijn-
incentives niet zo maar doorvertalen naar langetermijn-vastgoedbeleggingen. Dat is
onverstandig.

Keeris: 
Managementkwaliteiten komen veel meer tot uiting in het direct rendement dan in het
door de markt gedicteerde indirect rendement. Ik wil af van de gedachte dat het
management wordt afgerekend op het niveau van totaalrendement.
Aandeelhouderswaarde is in mijn optiek volgend op de wijsheid binnen de eigen
organisatie. Bedien je klanten goed, dan volgt aandeelhouderswaarde vanzelf. Dat is iets
voor de langere termijn en niet het incident van het moment. Waarde moet je creëren en
niet pakken, dat is slechts momentaan. 

Op de (Nederlandse) vastgoedmarkt is sprake 
van een mismatch tussen rendement en risico

Keeris: 
Een lastige stelling. Het raakt ook sterk aan de langetermijn rendementreeksen. De
risicomaat wordt hierbij vaak afgemeten aan het totaalrendement en daar doen we onszelf
als sector mee tekort. Want zo zit de vastgoedwereld helemaal niet in elkaar. Typerend voor
vastgoed is het direct cashrendement. Dat is zo stabiel als een huis, geen twijfel mogelijk.
Daarnaast bestaat er het indirect rendement, gebaseerd op de waarde die men op een
zeker moment aan het vastgoed toekent. Met dat degelijke directe rendement bestaat qua
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risico helemaal geen mismatch. De mismatch zit wel tussen de inschatting van een
beleggingswaarde en wat de markt iets waard vindt. Ik vraag me dan ook af hoe belangrijk
het is die actuele waarde op te voeren. Het zal me eigenlijk een worst wezen wat de markt
voor waarde aan het vastgoed toekent, zolang ik niet van plan ben te verkopen. Anderen
vinden dat belangrijk. Als vastgoedbelegger en -exploitant ben je voornamelijk
georiënteerd op het direct rendement. 

Hordijk: 
We hebben dit onderwerp vorig jaar nog onderzocht. Gekeken is toen naar het netto direct
rendement in vergelijking tot het rendement op staatsleningen. Toen zagen we dat er nog
behoorlijke marges zaten tussen beide. Uiteindelijk is dat waar het om draait, want een
mismatch impliceert dat dit verschil, gegeven de risico’s op vastgoed, te klein is geworden.
De conclusie in dat onderzoek was dat deze premie niet te klein was geworden. Partijen
die toen aan de discussie deelnamen, concludeerden dat de risicopremies zelfs nog lagere
rendementen rechtvaardigen.

Het risico van vastgoedbeleggingsportefeuilles kan bij
voldoende omvang worden gereduceerd tot dichtbij het

niveau van systematisch marktrisico

Hordijk:
De omvang van de portefeuille is natuurlijk van invloed. Hoe groter een fonds, hoe dichter
je bij het marktgemiddelde komt. Outperformance wordt dan veel moeilijker want
individuele complex-uitschieters worden qua rendement afgevlakt. Een tijdlang is
indexbeleggen geprobeerd, maar dat is niet makkelijk mede omdat de samenstelling van
de benchmark elk jaar verandert. Alleen al het afgelopen jaar muteerde 14%. 

Keeris:
Ik heb daar toch een andere kijk op. Het vermogen om risico’s te reduceren door
complexen aan je portefeuille toe te voegen geldt alleen bij heel grote portefeuilles en die
zijn er niet. Ten tweede is volstrekt onbekend wat de invloed zal zijn van iets wat relatief
onbekend is op het moment van verwerving, laat staan dat we een uitspraak willen doen
over risicoreductie. Er wordt niet geacquireerd vanuit het oogpunt van risicoreductie,
maar eerder juist vanuit de aansluiting bij wat er al is volgens een algemeen geldend
profiel. Ten derde heeft het management een enorme impact op de performance. We
maken van een beleggingsmiddel een bedrijfsmiddel. Bij grotere portefeuilles is meer
management nodig, maar wat voor invloed heeft de
span of control van het management op de
performance? Dat zijn prangende vragen.

Opgetekend door Jos Janssen en Gert-Jan Kapiteyn, 
redactie Property Research Quarterly
Reageren? vogon@propertynl.com
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toekomst vaker debatten organiseren over
actuele onderwerpen in de vastgoedsector.
Deze debatten hebben tot doel om actuele
vraagstukken in het vastgoed van
meerdere kanten te belichten.



Attributie-analyse van een 
vastgoedbeleggingsportefeuille
Een beter begrip van de krachten achter de performance van de vastgoed-

beleggingsportefeuille is van belang voor een kwaliteitsoordeel over

beleggingsresultaat en management. Via “attributie-analyse” worden die factoren,

als effecten van beleidsbeslissingen, inzichtelijk gemaakt. Onderstaand wordt

ingegaan op in de literatuur beschreven, maar niet eenduidig geïnterpreteerde en

in de praktijk nagenoeg onbekende methodiek voor attributie-analyse. Vanwege

die onduidelijkheden wordt een algemeen te hanteren methode aanbevolen.

door Willem Keeris en Ruben Langbroek

Performance-analyse is benchmarking, dus het verklaren van verschillen in resultaat. Het
resultaat van de benchmark wordt geaccepteerd en een afwijkend eigen resultaat moet
worden verantwoord. Die afwijking is het gevolg van beleidsoverwegingen betreffende de
structurering en opbouw van de portefeuille. Vanwege de relatie met het
rendement/risico-profiel is het zaak de effecten daarvan te analyseren .
Structurering betreft de samenstelling naar beleggingscategorieën en -sectoren,
resulterend in één - sectorale - portefeuille, of meerdere deelportefeuilles met een
bepaalde omvang. Hiervoor staan de begrippen ‘allocatie’, of ‘asset allocation (mix)’,
‘timing score’, ‘sector score’ en ‘markt-effect’ centraal.
Opbouw betreft de keuze van de in de portefeuille op te nemen beleggingsobjecten,
waarvoor de begrippen ‘selectie’ (‘selection’), ‘stock’ en ‘property score’ worden
gehanteerd.
In formule:

• Rendement portefeuille = {(benchmark-rendement)+(out-/under-performance)}
• Out-/under-performance = {(allocatie-effect)+(selectie-effect)}

De financiële waarden van de objecten in een deelportefeuille bepalen het gewicht ervan
binnen portefeuille en rendement. De allocatie betreft de verhouding van deze
deelportefeuille-gewichten, met als maat de relatie met de gekozen referentie, de ‘selected
benchmark’. 
De toegevoegde waarde van de objecten, dus het deelportefeuille-rendement ten opzichte
van het selected benchmark- en benchmark-rendement, bepaalt de maat voor het selectie-
effect.
Wanneer de omvang per deelportefeuille beleidsmatig wordt bepaald, dan is selectie
volgend op allocatie. Bij deze ‘top-down’-benadering is de structurering leidend en
kaderstellend voor de opbouw. 
Als het beleid de structurering laat volgen uit acquisities via ‘opportunity picking’, dan is
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de opbouw leidend en de structurering de resultante; dit geldt als ‘bottom-up’-benadering.

Het allocatie-effect
Bij allocatie gaat het om de forecasting-kwaliteit van het management qua keuze
marktsector en het aandeel in de portefeuille vergeleken met het gewicht van de selected
benchmark. Het allocatie-beleid raakt steeds meerdere deelportefeuilles, want overweging
impliceert elders onderweging. Wanneer de verwachting voor een sector relatief positiever
is, moet er sprake zijn van een overweging binnen de eigen portefeuille én ten opzichte
van de selected benchmark. Immers: winst of verlies wordt bepaald als gevolg van de
afwijkende omvang bij een marktconform rendement. Een negatief allocatie-effect geeft
dus aan, dat de gekozen, van ‘de’ marktsector afwijkende wegingsfactor niet goed uitpakte.
In formule:

• Allocatie-effect, zuiver = {Rsbm*(Wfdp–Wfsbm)}

Dit wordt aangeduid als ‘zuiver allocatie-effect’. Het geeft evenwel slechts niet-maatgevend
inzicht. Het aan de benchmark gerelateerde effect van over- of under-exposure is niet
bekend. Om meer zeggingskracht te krijgen, moet dit relatieve resultaat geplaatst worden
ten opzichte van het absolute marktconforme resultaat. Anders kan immers niet worden
opgemaakt hoe dit rendementsverschil valt ten opzichte van het marktgemiddelde. Die
referentie wordt het ‘markt-effect’ genoemd, maakt deel uit van het totale allocatie-effect,
maar wordt afzonderlijk in beeld gebracht bij de performance-attributie. In formule: 

• (Allocatie-) Markt-effect = {Rbm*(Wfdp-Wfsbm)}

Of de gekozen over- of under-exposure toch een goede beslissing was, wordt dus bepaald
door de relatie met het selected benchmark- én benchmark-rendement. Het uit beide
formules samengestelde, ‘maatgevende allocatie-effect’, bepaalt het positieve of negatieve
resultaat van de forecasting, namelijk of dat selected benchmark-rendement hoger of lager
scoorde dan de totale benchmark. In formule:

* Allocatie-effect, maatgevend = {(Rsbm–Rbm)*(Wfdp–Wfsbm)}
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Toelichting gebruikte coderingen in de formules:
Wfdp = wegingsfactor deelportefeuille;
Wfsbm = wegingsfactor selected benchmark-portefeuille;
Rp = rendement beleggingsportefeuille;
Rdp = totaal rendement deelportefeuille;
Rbm = rendement benchmark-portefeuille;
Rsbm = rendement selected benchmark-portefeuille;
Rzv.all = het zuivere allocatie-effect;
Rzv.sel = het zuivere selectie-effect;
Rint = het interactie-effect.



Allocatie drukt de mate van over- en under-exposure uit tot wat marktconform is op
deelportefeuilleniveau. Daaraan is het deelportefeuille-rendement niet gekoppeld. Bij een
vooraf bepaalde over-exposure zou achteraf een hoger selected benchmark-rendement
gescoord moeten worden dan dat van de benchmark. Is dat ook zo, dan is dat beleid juist
geweest. Omgekeerd is een under-exposure bij een lagere rendementsverwachting ook
positief. De andere twee mogelijkheden zijn negatief, evenals het beleid dan. Het allocatie-
effect geeft dus alleen een oordeel over de juistheid van de richting van het
investeringsbeleid, maar staat los van het uiteindelijke operationele resultaat. Wanneer het
eigen rendement negatief scoort ten opzichte van de selected benchmark, dan pakt het op
zich goede allocatie-beleid toch nog verkeerd uit. 

Het selectie-effect
Het selectie-effect heeft betrekking op de kwaliteit van de beleggingsobjecten en dat komt
tot uitdrukking in een hoger dan marktconform rendement. Zodoende is dat
rendementsverschil bepalend in de formule. Het effect ervan wordt uitgedrukt door het te
relateren aan een wegingsfactor. Om het onderscheidende rendement tot uitdrukking te
laten komen, moet de wegingsfactor van de selected benchmark worden aangehouden. Bij
een marktconforme omvang van de deelportefeuille zou dan het hoger of lager behaalde
rendement volledig zijn toe te schrijven aan die objecten. Een negatief selectie-effect geeft
dus in termen van rendement aan, dat de objectkwaliteit ten opzichte van het sector-
gemiddelde niet goed uitpakte. In formule:

• Selectie-effect, zuiver = {(Rdp-Rsbm)*Wfsbm}

Dit wordt aangeduid als ‘zuiver selectie-effect’. Ook dit resultaat is niet maatgevend, want
niet behaald. Voor het ‘maatgevende selectie-effect’ moet de omvang van de eigen
deelportefeuille worden ingevoerd. In formule: 

• Selectie-effect, maatgevend = {(Rdp-Rsbm)*Wfdp}

Het derde optredende effect: de interactie
Om onbekende redenen blijken deze factoren elkaar te beïnvloeden, wat wordt aangeduid
met ‘interactie-effect’ (‘interaction effect’), of ‘cross-product’1.
Die invloed wordt zichtbaar wanneer de performance wordt verklaard door het allocatie-
effect, met het selectie-effect als residueel verschil, of omgekeerd. Dan leveren die twee
berekeningen andere resultaten op. Die volgorde van de primair te nemen factor is dus
van belang, wat samenhangt met het niet meenemen van die derde factor, die dan
verschillend verwerkt zit in de twee wél meegenomen factoren (Keeris e.a. 2005).
Deze derde component wordt in de praktijk vrijwel niet meegenomen. Gesproken wordt
dan van de twee-componentenmethode. Bij de drie-componentenmethode wordt het
interactie-effect wél meegenomen. In formule voor een deelportefeuille:

• Interactie-effect = {(Rdp-Rsbm)*(Wfdp-Wfsbm)} 

Het interactie-effect maakt het mogelijk de zuivere allocatie- en selectie-effecten in beeld
te brengen. Het geeft het effect weer van de beide beleidsbeslissingen, doordat zowel het
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relatieve verschil van rendement en wegingsfactor daarin tot uitdrukking komen. 

De toepassing van het interactie-effect in de praktijk
Zoals gezegd, wordt op een uitzondering na het interactie-effect in de praktijk niet
meegenomen, ook niet door de ROZ/IPD. De onduidelijkheid inzake de werking ervan en
de betekenis zou mogelijk de reden kunnen zijn om met dat effect in de berekeningen
geen rekening te houden. Daardoor gaan de meeste analyses uit van het twee-
componentenmodel. Maar dat resulteert in foutieve waarden voor de beide componenten,
waardoor het resultaat in feite niet geschikt is voor de beoordeling van performance en
management, waarvoor die analyse juist moet dienen. Het is dan immers niet duidelijk
waar (delen van) het interactie-effect in is gaan zitten. 
Bovendien wordt de hiervoor gegeven uitleg van de rekenformules voor het twee-
componentenmodel ook niet algemeen gedeeld. De vakliteratuur geeft een aantal
afwijkende benaderingen met formules. Vandaar het grote, aan deze componenten
gekoppelde aantal begrippen. Echter, die komen zeer geforceerd over en hebben een
sterke neiging de berekening kloppend te maken, om zo naar de ‘q.e.d.’-uitkomst toe te
kunnen redeneren (Keeris e.a. 2005). Dat brengt het versleutelen van dat onbegrepen
derde effect met zich mee. Twee voorbeelden worden gegeven voor een set twee-
componentenformules, die kunnen worden gebruikt bij de volgende situaties (Baum e.a.
1999):

1. Op forecasting gebaseerd top-down-beleid:

• Rendement = (Rbm+allocatiemaatgevend+selectiemaatgevend)
• Allocatie-effect = {(Rsbm-Rbm)*(Wfdp-Wfsbm)}
• Selectie-effect = {(Rdp-Rsbm)*Wfdp}

De ROZ/IPD hanteert deze benadering voor alle situaties. De allocatie staat daarbij
centraal en daarom is het juist het maatgevend allocatie-effect te gebruiken, maar feitelijk
moet dat met het zuivere selectie-effect. 

2. Bottom-up-beleid:

• Rendement = (Rbm+allocatiezuiver+selectiemaatgevend)
• Allocatie-effect = {Rsbm*(Wfdp-Wfsbm)}
• Selectie-effect = {(Rdp-Rsbm)*Wfdp}

Hierbij staat de verwerving van de betere objecten, dus de selectie, centraal. Zodoende
moet het maatgevende selectie-effect gecombineerd worden met het zuivere allocatie-
effect. Deze formule is dus wel juist.
Gepleit wordt voor het structureel meenemen van het interactie-effect bij de performance-
attributie. Naar eigen inzichten kan het vervolgens alsnog volgens een bepaalde
verhouding worden toebedeeld.

Twee verschillende berekeningswijzen voor de portefeuille-analyse
Bij meerdere deelportefeuilles moeten deze formules worden samengevoegd voor een

44 juni 2006 Property Research Quarterly

T H E M A  -  R I S I C O M A N A G E M E N T



analyse op portefeuilleniveau. Dat kan via twee methoden: het additieve en multiplicatieve
model, respectievelijk optellen en vermenigvuldigen. Voor beide vormen van het drie-
componentenmodel is onderstaand de formule in algemene termen weergegeven.
Analoog kan het twee-componentenmodel worden uitgewerkt. 

• Additief: 
Rp = {Rbm+(Rzv.all+Rzv.sel+Rint)}

Bij het multiplicatieve model worden de rendementen als factor weergegeven, dus als:
{(1+rendement/100), daarna -1 en vervolgens *100}. 

• Multiplicatief: 
(1+Rp/100) = [(1+Rbm/100)*{(1+Rzv.all/100)*(1+Rzv.sel/100)*(1+Rint/100)}]
Rp = [[(1+Rbm/100)*{(1+Rzv.all/100)*(1+Rzv.sel/100)*(1+Rint/100)}]-1]*100

Het additieve model leent zich voor data van één periode; het multiplicatieve model is voor
een tijdreeks te gebruiken (Zweekhorst 2000) en zou daarom consistent moeten worden
gehanteerd. Een extra argument daarvoor is de aansluiting op de internationale ‘Time
Weighted Return’-rekenstandaard (TWR, ‘chain-linken’) voor rendementsberekeningen
(Zweekhorst 2000). Ook de ROZ/IPD-Vastgoedindex is daarop gebaseerd.

Resultaten van attributie-analyse
De attributie-analyse geeft de oorzaak van de under- of out-performance aan, maar de
beleidsconsequenties zijn minder duidelijk. Zo is een negatief allocatie-effect moeilijk te
corrigeren, want structuuraanpassing door strategische aan- en verkopen (selectie) kost
veel tijd. Beperktere verschuivingen tussen wegingsfactoren zijn wel te realiseren, met
een reëlere herbeleggingskans.
De attributie-analyse moet betrekking hebben op een lange(re) termijn.
Beleidswijzigingen na één under-performance zijn immers niet realistisch. Wanneer het
benchmark-resultaat over een lange(re) termijn structureel niet wordt gehaald, geeft de
attributie-analyse de reden aan: een verkeerde verdeling over de deelportefeuilles en/of
verkeerde object-selecties. Deze lange(re)-termijnanalyse pleit eveneens voor het gebruik
van de multiplicatieve methode.
Tot slot worden beleidsoverwegingen niet alleen gebaseerd op de behaalde, maar vooral op
verwachte resultaten voor de vastgoedmarkt en haar sectoren. Daar moet rekening mee
gehouden worden bij het allocatie- en selectiebeleid. De attributie-analyse geeft weliswaar
de historische (on)juistheid van beleidsbeslissingen aan, het daaruit volgend
(corrigerende) beleid moet wel worden gecombineerd met de visie op toekomstige
ontwikkelingen.

Conclusie
Attributie-analyse is van belang voor het inzichtelijk maken van beleidseffecten op de
performance. Het moet zich niet beperken tot een jaarmomentopname, maar over
meerdere jaren strekken. Omdat het additieve model daarvoor minder geschikt is en om
consistent te kunnen werken, moet uitgegaan worden van de multiplicatieve methode. De
combinatie van het allocatie-, selectie- en interactie-effect brengt de toegevoegde waarde
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van het management het best in beeld. Naar eigen inzicht kan daarna alsnog, volgens een
bepaalde verhouding, het interactie-effect worden toebedeeld aan het allocatie- en/of
selectie-effect. Het corresponderen met de (inter)nationale TWR-rekenmethodiek
versterkt deze voorkeur. De multiplicatieve drie-componentenmethodiek voor
performance-attributie zou daarom algemeen moeten worden toegepast.
Onvolkomenheden als gevolg van verschillende interpretaties van deze nog vrij
onbekende analysemethode, moeten uit de wereld worden geholpen. Gepleit wordt
daarom voor het aanhouden van de beargumenteerde formules voor de berekening van
deze effecten. 

Over de auteurs: Prof. ir Willem G. Keeris MRICS is verbonden aan de Technische
Universiteit Delft/Faculteit Bouwkunde, Real Estate & Housing. Ir Ruben A.R. Langbroek is
researcher Estate bij KFN.
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Leren leven met objectspecifieke 
en management-risico’s
In het artikel ‘Objectspecifieke risico’s zijn uit te vlakken’ (Teuben e.a. 2005),

wordt via een berekening aangetoond dat diversificatie over objecten in een

vastgoedbeleggingsportefeuille min of meer eenzelfde risicodempend effect

oplevert als bij aandelen. In dit artikel wordt echter gesteld dat vastgoed een

dermate specifieke beleggingscategorie is, dat een eigen benaderingswijze is

vereist voor drie te onderscheiden soorten risico’s: de markt, het object en het

management. 

door Willem Keeris

De Moderne Portefeuille Theorie is ontwikkeld op basis van de analyse van data-
tijdreeksen. Daar zijn geen vastgoedbeleggingen aan te pas gekomen. Bij het van
toepassing verklaren van die theorie en haar verdere uitwerking op vastgoedbeleggingen
kunnen dan ook vraagtekens worden geplaatst, zoals bij het geschetste beeld qua aan te
houden soorten risico’s en bij het dempen van de objectspecifieke risico’s bij meerdere
vastgoedbeleggingen in één portefeuille. 

Figuur 1. Grafische weergave van de beide risicocomponenten volgens de
algemene visie in de financiële markt

Het algemene beeld is gebaseerd op het onderscheid tussen het systematisch, ofwel
marktrisico en het niet-systematisch, beter gezegd objectspecifieke risico. In figuur 1 zijn
deze grafisch weergegeven. 
Wat daarbij opvalt is het constante karakter van het marktrisico en de dalende curve van
de specifieke risico’s, dat bij een toenemend aantal objecten in portefeuille het niveau van
het marktrisico nadert. Beide zijn onrealistisch voor wat betreft een
vastgoedbeleggingsportefeuille.
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Algemene theorie voor financiële beleggingen/financiële markt
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De marktrisico’s
Bij het beleggen in vastgoed is sprake van spreiding van risico’s. Dat gebeurt vooral door
spreiding over meerdere geografische deelmarkten op regioniveau. Het object - en
daarmee de exploitatie ervan en zodoende het beleggingsaspect - is vast verbonden aan de
keten van object - perceel - locatie - omgeving - buurt/wijk - habitat. Uiteraard werken
bepaalde macro-economische ontwikkelingen diep door tot op het microniveau van de
exploitatie van de vastgoedobjecten. Maar vastgoed exploiteren is bovenal ‘local business’:
afhankelijk van de marktomstandigheden ter plaatse en hoe daarop kan worden
gereageerd. Per object zijn de lokale marktomstandigheden dan ook medebepalend. 
Deze marktomstandigheden worden sterk beïnvloed door de specifieke dragers van die
lokale economie. Die verschillen per woningmarktgebied, verzorgingsgebied, of COROP-
regio (hierna regio’s). Dit leidt tot regionale ontwikkelingen met een eigen cyclisch verloop
ten opzichte van elkaar; bij geen regio valt dat verloop samen met het gemiddelde van
Nederland. Het komt vaak zelfs niet in de buurt daarvan. 
Dat landelijke economisch gemiddelde bestaat in de praktijk dus slechts op een enkel
onderdeel ervan en is verder alleen een rekenkundig gegeven, zonder relatie met de
realiteit. De exploitatie van het object wordt daarmee geconfronteerd. Bij spreiding van de
objecten over meerdere regio’s wordt zodoende het voor die portefeuille aan te houden
marktrisico bepaald door (1) een bepaald gedeelte van de wel algemeen doorwerkende
macro-economische ontwikkelingen en (2) door de betreffende lokale economieën van de
regio’s, waarin de beleggingsobjecten zijn gesitueerd. 
Die eerste component kan weergegeven worden, zoals in figuur 1, met een horizontale
lijn. Dat houdt de aanname in van een algemene werkingskracht voor alle regio’s in de
portefeuille. Vandaar een toegekende constante waarde voor de duur waarop dat beeld
betrekking heeft, ongeacht het aantal objecten of regio’s.  
Die tweede component oefent een extra effect uit en daarbij is sprake van een wisselende
invloed per regio. Tot op zekere hoogte zal het diversifiërend vermogen aanwezig zijn
binnen de portefeuille bij toename van het aantal objecten, als gevolg van de onderling
risicodempende werking van uit de pas lopende economische cycli. Echter: het effect
daarvan, qua grafische weergave in de figuur, is sterk afhankelijk van de volgorde van de
achtereenvolgende acquisities. Bovendien zal het beeld daarvan per object van jaar tot jaar
kunnen verschillen, zodat de grafische weergave slechts een momentopname betreft. Het
totaal kan derhalve geen vast niveau hebben. Het beeld zal een in de eerste fase van de
opbouw van de portefeuille een sterk fluctuerend verloop laten zien. Naarmate het aantal
opgenomen objecten toeneemt, zal het voor elk toegevoegd object moeilijker worden het
daarvoor gecreëerde gemiddelde nog te beïnvloeden. Dat betekent dat het beeld rustiger
wordt en geleidelijker verloopt naar het landelijke gemiddelde niveau. Maar daar zijn dan
wel véél objecten voor nodig, zoals in onderstaande tabel wordt duidelijk gemaakt. 
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Hoewel een theoretische oefening, schetst deze tabel een absurd, niet-realistisch beeld van
de vastgoedmarkt. Aangegeven wordt het geleidelijke verloop van de objectspecifieke
risico’s bij een constant gehouden marktrisico van 5% en fictieve objecten, met eenzelfde
waarde en rendement/risicoprofiel.  
Dat hiervoor bedoelde landelijk gemiddelde niveau zal namelijk nooit worden gehaald
binnen één portefeuille, alleen al door de onaantrekkelijkheid van bepaalde regio’s uit
vastgoedbeleggingsoptiek en de schaarste aan financiële middelen in relatie tot de
kapitaalintensiteit van vastgoedbeleggingen. De beleggingsportefeuille zal relatief beperkt
in omvang blijven. 
Daardoor dient uitgegaan te worden van een hoog risicogehalte, dat niet is gediversifieerd
binnen de opgebouwde portefeuille. De in figuur 1 weergegeven rechte lijn voor de
marktrisico’s spoort zodoende niet met de realiteit van de vastgoedmarkt. De fluctuaties
kunnen aanzienlijk zijn, zodat daarvoor geen algemeen geldend beeld kan worden
neergezet. Toch is in figuur 2 ter vereenvoudiging, bij gebrek aan beter en vooralsnog, een
rechte, horizontaal verlopende lijn aangehouden voor de weergave van de marktrisico’s.

De managementrisico’s
Vastgoed is geen zuivere belegging. Immers: nadat met het in vastgoed te beleggen
vermogen het vastgoedobject is verworven, wordt die zo verkregen vastgoedbelegging
direct getransformeerd tot het bedrijfsmiddel vastgoed. Het zijn de revenuen van het
ondernemerschap, welke vervolgens het als belegging doet renderen. Deze karakteristiek
- de rol van zowel beleggings- als bedrijfsmiddel - introduceert de invloed van de
betrokken vastgoedmanagementorganisatie, en daarmee van het managementrisico. 
Het managementrisico is eenzelfde containerbegrip als dat van de markt- en
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Tabel 1
Aantal vastgoed- Totaal Markt-risico Resterend Risico- Diversificatie (R2 %) 
objecten in de % als aangehouden nog te dempen reductie toegeschreven aandeel 
beleggings- risico constante effect specifiek % aan de component
portefeuille factor % risico % marktrisico
1 15,73 5,00 14,91 00,00 10,10
2 11,66 5,00 10,53 25,87 18,40
3 9,94 5,00 8,59 36,81 25,30
4 8,97 5,00 7,45 43,17 31,10
5 8,33 5,00 6,66 47,04 36,00
10 6,87 5,00 4,71 56,63 52,90
20 6,01 5,00 3,34 61,79 69,30
30 5,69 5,00 2,72 63,83 77,20
40 5,53 5,00 2,36 64,84 81,80
50 5,43 5,00 2,12 65,48 84,90
100 5,22 5,00 1,50 66,82 91,90
200 5,11 5,00 1,05 67,51 95,80
1000 5,02 5,00 0,45 68,09 99,10

Overzicht van de mate van risico-reductie bij diversificatie binnen een in omvang groeiende vastgoedbeleggingsportefeuille, 

opgebouwd uit objecten met een gelijk investeringsvolume, onder constant verondersteld marktrisico 

(Lokerse 1998; zie Brown e.a. 2000)
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objectspecifieke risico’s. Ter illustratie daarvan kan gewezen worden op de omvang van de
te managen risico’s: ca. 1.600 soorten risico’s (IPF 2000). Was het betreffende onderzoek
nog meer omvattend opgezet, dan zouden er ongetwijfeld nog meer soorten risico
onderkend zijn. Dat blijkt uit het geringe aantal van nog geen vier risico’s die de
geïnterviewde managers gemiddeld konden noemen. Over risico’s en kwaliteit van het
management gesproken. 
Vastgoedbeleggingen hebben door deze karakteristiek dus een derde risicofactor, die te
plaatsen is tussen dat van de markt en het object. Dat maakt het als beleggingscategorie
uniek en niet vergelijkbaar met een van de financiële beleggingsmogelijkheden. Dan moet
dat ook niet, zonder transformatie van het theoretisch kader, geprobeerd worden. Ook niet
omwille van een betere aansluiting op andermans denken.
Naarmate de portefeuille groeit neemt de ‘span of control’ van het management toe,
ongeacht - of mogelijk juist door - de groei en toenemende kwaliteit van de organisatie. In
dit verband kan worden gewezen op het ontbreken van een statistische relatie tussen de
kwaliteit van het management en de behaalde beleggingsresultaten, zoals uit meerdere
onderzoeken is gebleken (o.m. Mansley 2001; Matysiak 2005). Alleen dat al rechtvaardigt
het aanhouden van een afzonderlijk profiel voor het managementrisico. 
Voor het ontbreken van die statistische relatie worden door verschillende onderzoekers
andere verklaringen geopperd. Zo wordt op de eerste plaats gewezen op het feit dat het
beleid steeds gericht is op de behaalde resultaten in het verleden via een
rendementsbenchmark, maar dat daarbij het risicobeeld ontbreekt. Het management
weet dus niet voldoende en vooral bij vastgoed kan dat dan goed fout gaan, gegeven de
relatief geringe omvang van de beleggingsportefeuille en unieke karakteristieken van de
objecten. Op de tweede plaats moet de karakteristiek van de gehanteerde benchmark-
tijdreeks aansluiten bij die van de beschouwde beleggingshorizon, terwijl in het algemeen
gewoon de volledige indexperiode genomen wordt en liefst nog een zo lang mogelijke.
Daarin zitten dan meerdere marktomstandigheden, inclusief trendbreuken, zodat je “pap”
als basis neemt voor je beleid, dat gericht is op specifieke marktomstandigheden. Ten
derde wordt erop gewezen, dat voorspellen altijd een component onvoorspelbaarheid in
zich houdt, waardoor per definitie een bepaalde foutkans resteert. En tenslotte wordt
gewezen op het gebrekkige niveau van forecasting-kwaliteiten binnen de organisaties,
zodat die foutkans van de voorspelling zeer reëel is en vrij groot kan zijn.
Grafisch zou dat als een bepaalde constant, sprongsgewijs, of fluctuerend oplopende curve
kunnen worden weergegeven, maar evengoed kan sprake zijn van eerst een dalend
niveau, dat vervolgens oploopt. Voor alle vormen is wel een redenering op te voeren. In
figuur 2 is ter vereenvoudiging, bij gebrek aan beter en vooralsnog, afgezien van zo’n
curve en is volstaan met een rechte, maar wel constant stijgende lijn.
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Figuur 2. Grafische weergave van de drie risicocomponenten, die binnen de
vastgoedmarkt zijn te onderscheiden

De objectspecifieke risico’s
Vastgoed kent op het laagste aggregatieniveau, dat van het object, bij onderlinge
vergelijking karakteristieken die deze uniek van aard maken. Per genomen hoger
aggregatieniveau, dat van het type object binnen een segment, het segment binnen de
categorie enz., neemt dat unieke karakter af en wordt meer het gemeenschappelijke
benadrukt. De mate van risicodemping hangt dan af van de spreiding over meerdere
beleggingscategorieën, variatie in investeringsomvang, kwaliteitsniveaus e.d. Daar wordt
bij zo’n algemene grafiek aan voorbijgegaan. Zodoende zal er zeker op enkele punten
sprake zijn van een onderling risicodempende werking binnen een gediversifieerde
portefeuille, maar per object kan daar geen algemeen geldend beeld voor worden
geschetst. Op voorhand is niet duidelijk welke kwaliteitsaspecten van een verworven
object een risicodempend effect zouden moeten uitoefenen op de andere, evenzeer unieke
objecten in die portefeuille. 
Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van het aspect leegstand, als indicator voor het
verhuurrisico. In figuur 3 is de leegstandsontwikkeling weergegeven van een- en
meergezinswoningen over de periode 1965-2000. Dit wordt gekenmerkt door een cyclus
van respectievelijk 12 en 6 jaar. Voor wat betreft de indicator leegstand is zodoende sprake
van om de 12 jaar een moment van risicodemping tussen deze twee typen vastgoed, maar
evengoed is er om de 12 jaar sprake van risicoversterking. Het effect van risicodemping
kan dus niet worden genegeerd, maar het kan ook niet als zodanig in algemene termen
worden gesteld, want het omgekeerde is eveneens het geval.
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Figuur 3. Bezettingsgraad reguliere portefeuille

Cycli in de verhuursituatie van een- en meergezinswoningen uit de portefeuille van een institutionele belegger en

representatief voor de institutionele woningmarkt als geheel (Huver 2002).

Geconstateerd moet dan ook worden dat het geleidelijk afnemend risico bij toename van
het aantal objecten in de portefeuille niet strookt met de vastgoedrealiteit. In het begin zal
sprake zijn van een volatiel beeld, maar naarmate de portefeuille in omvang toeneemt, zal
dat beeld rustiger worden en zal een (licht) dalende lijn worden ingezet. Immers: voor elk
nieuw toegevoegde object zal het steeds moeilijker worden het gemiddelde van het
toegenomen aantal objecten te beïnvloeden. Hoe dat beeld er precies uit zal zien, is echter
nog niet bekend. In figuur 2 is ter vereenvoudiging, bij gebrek aan beter en vooralsnog,
dan ook een rechte dalende lijn aangehouden.

Het onderzoek naar de demping van de objectspecifieke risico’s 
In het kort is hiervoor aangegeven dat de algemene theorie niet strookt met de realiteit van
de vastgoedmarkt voor wat betreft het risicobeeld. Maar tevens werd reeds verwezen naar
het onderzoek van Teuben en Van Polanen Petel, die tot een bevestiging van die theorie
kwamen. Dat zij een passend resultaat kregen, is het gevolg van de gehanteerde
onderzoeksmethodiek. Zij voegden uit een geselecteerde voorraad van 40 objecten steeds
een object aan de portefeuille toe na selectie op het risicoprofiel: steeds wordt dat object
toegevoegd dat correspondeert met de mediaan van risicoprofielen van de resterende
objecten, gebaseerd op de historische standaarddeviatie. Zo beheersen zij het verloop van
de groei van de portefeuille en de ontwikkeling van de risico’s daarbinnen. In de
werkelijkheid verloopt de groei van een portefeuille vrij willekeurig, is een acquisiteur bij
het verwerven van een vastgoedobject zich niet bewust van enige standaarddeviatie, laat
staan van een negatieve correlatiecoëfficiënt. Integendeel: hij zoekt juist ‘passende’
objecten en zal er zeker geen ‘opportunity’ voor laten lopen. De onderzoekers hadden
beter kunnen werken met een groot aantal situaties volgens willekeurige toevoegingen.
Dat zou dan hebben geresulteerd in bandbreedten, waarbinnen het waarschijnlijke
verloop van het risicoprofiel te plaatsen zou zijn. Echter: dat geeft heel veel ruimte en
verlies aan zeggingskracht. 
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Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat het algemeen aangehouden beeld van de
risicocomponenten bij het beleggen in vastgoed, zoals dat uit de financiële markt is
overgenomen, niet spoort met de realiteit. Daarvoor in de plaats is een voorlopig model
gepresenteerd, waarbij uitgegaan worden van markt-, management- en objectspecifieke
risico’s. Het model is een sterk vereenvoudigde weergave van een veel complexer verloop
van die risicocomponenten bij toename van het aantal beleggingsobjecten in de
portefeuille. Met voorrang zou onderzoek moeten worden gedaan naar de invloed van het
management op de beleggingsresultaten, dan wel de redenen van het ontbreken daarvan.
Een zichzelf respecterende beleggingscategorie dient zich dit sterk aan te trekken.

Over de auteur: Prof.ir. Willem G. Keeris MRICS is verbonden aan de Technische
Universiteit Delft/Faculteit Bouwkunde, Real Estate & Housing.
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Nationale en internationale kwaliteits-
richtlijnen voor modelmatige waarde-
bepaling schieten tekort 
De nationale en internationale kwaliteitsrichtlijnen voor modelmatige

waardebepalingen verschillen sterk. De gemiddelde afwijking wordt door de

Nederlandse regelgeving genegeerd. Ook de indeling van woningen in

kwaliteitsgroepen schiet tekort en verschilt sterk van de internationale

groepsindeling. Wij stellen dan ook voor om de Nederlandse regelgeving uit te

breiden en waar nodig aan te passen.

door Mario Ouwens en Jan Wigle Visser

Net als bij fysieke taxaties wordt bij modelmatige waardebepalingen de waarde bepaald op
basis van de markt van vraag en aanbod, de kenmerken van de woning en de kenmerken
van de omgeving van de woning. De informatie waarop de taxatiemodellen berusten, is
echter  beperkter dan de informatie waarover de taxateur beschikt. Het is dan ook de vraag
of de kwaliteit van taxatiemodellen voldoende is. Om dit te kunnen beoordelen zijn
kwaliteitsrichtlijnen noodzakelijk. Op nationaal niveau zijn daarvoor door de
Waarderingskamer en De Nederlandse Bank (DNB) richtlijnen uitgegeven. Op
internationaal niveau heeft de IAAO (International Association of Assessing Officers)
richtlijnen uitgegeven. De verschillen tussen de nationale en internationale richtlijnen
zullen worden besproken en een verdieping en verandering van deze richtlijnen zal
worden voorgesteld. 

Maten voor het beoordelen van de kwaliteit van waarderingen
Bij het beoordelen van de kwaliteit zijn twee aspecten belangrijk. Enerzijds moet
beoordeeld worden of de schattingen gemiddeld genomen van de koopsommen afwijken
en anderzijds hoeveel de schattingen gemiddeld van de koopsommen afwijken. Tabel 1
illustreert dit fenomeen. Hierin staan vijf woningen met hun koopsom en bijbehorende
schatting. In tabel 1 is de variabele Q verkregen door de schatting te delen door de
koopsom. De ln_Q staat voor de logaritme van Q en de afwijking is het percentage dat de
schatting van de koopsom afwijkt.



Tabel 1: Koopsominformatie voor vier woningen 

woningnr Koopsom schatting Q ln_Q Afwijking
1 180.000 200.339 1,11 0,11 11%
2 219.000 224.583 1,03 0,03 3%
3 250.000 253.578 1,01 0,01 1%
4 270.000 264.384 0,98 -0,02 2%
5 356.000 335.402 0,94 -0,06 6%
gemiddelde 255.000 255.657 1,01 0,01 5%
Mediaan 250.000 253.578 1,01 0,01 3%

Wijken schattingen gemiddeld genomen af (structurele afwijking)
Gemiddelde Q: 1,01
Geometrisch gemiddelde Q: 1,01
Mediaan Q: 1,01
Gemiddelde schatting / gemiddelde koopsom: 1,00

Hoeveel wijken schattingen af (variabele afwijking)
Gemiddelde afwijking: 5%
Mediaan afwijking: 3%
Standaarddeviatie Q: 6%
COD: 4%

Relatie Q en koopsom (prijsgerelateerde afwijking)
PRD: 1,01

In tabel 1 wordt een aantal maten gegeven die meten of de schattingen gemiddeld
genomen van de koopsommen afwijken. Het gemiddelde van Q (1,01) wordt gebruikt,
omdat deze het meest tot de verbeelding spreekt. Het geometrisch gemiddelde (1,01)
houdt meer rekening met de scheve verdeling van Q (Q heeft geen negatieve waarden en
geen bovengrens), terwijl de mediaan (1,01) verdelingsonafhankelijk en ongevoelig voor
outliers is. De verhouding tussen het gemiddelde van de schatting en de gemiddelde
koopsom (1,00) is bijvoorbeeld voor banken belangrijk omdat het aangeeft hoe goed de
waarde van de totale hypotheekportefeuille wordt geschat. De maten worden verder maten
voor de structurele afwijking genoemd.
Hoeveel de schattingen van Q gemiddeld genomen afwijken, wordt gemeten door maten
voor de variabele afwijking: de gemiddelde afwijking (4%), de mediaan van de afwijkingen
(3%), de standaarddeviatie van Q (6%) of de COD (= Coëfficiënt of Dispersion = het
gemiddelde van (Q – mediaan(Q)) = 4%). De standaarddeviatie van Q wordt in Nederland
gebruikt, maar is te gevoelig voor outliers en veronderstelt in feite een normale verdeling
voor Q. Minder gevoelig zijn het gemiddelde van de afwijkingen en de COD, welke door
de IAAO worden voorgeschreven. De mediaan van de afwijkingen wordt het minst door
outliers beïnvloed. Deze maten worden maten voor de variabele afwijking genoemd.
De verhouding tussen het gemiddelde van Q (1,01) en de verhouding tussen de
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gemiddelde waarde van de schatting en de koopsom (1,00) wordt PRD (Price Related
Differential) genoemd. Deze bedraagt in dit voorbeeld 1,01. De PRD is een functie van de
correlatie tussen Q en de hoogte van de koopsom en geeft aan of hoge waarden van Q
vooral te vinden zijn voor hoge koopsommen en lage waarden van Q voor lage, of
andersom. De PRD is voor tabel 1 groter dan 1, doordat de laagste koopsommen worden
overschat (Q > 1) en de hoogste onderschat (Q < 1). Deze maat wordt aangeduid als maat
voor de prijsgerelateerde afwijking

Richtlijnen Waarderingskamer
De Waarderingskamer maakt gebruik van drie verschillende niveaus: 

gemeente
type woning
per verkochte woning
Het type woning is hierbij als volgt uitgesplitst:
- flats, apartment, maisonnettes, duplexwoningen
- boven-, beneden- portiek-, etagewoningen
- eengezins-, rij-, hoek-, tussen-, drive-in woningen
- 2 onder 1 kap-, geschakelde woningen, herenhuizen
- vrijstaande -, individuele woningen, woonboerderijen
- recreatie-, bejaarden-, studentenwoningen en overige woningen
- garageboxen

De Waarderingskamer maakt gebruik van het gemiddelde van Q (Ratio A), de verhouding
tussen de gemiddelde schatting en de gemiddelde koopsom (ratio B) en het verschil
tussen ratio A en B.

Ratio A, B ratio A – ratio B
Gemeente 0,95-1,05 -0,02 – 0,02
Categorie 0,95-1,05 -0,05 – 0,05
Individuele woning 0,95-1,05

Afhankelijk van de marktontwikkelingen kan het criterium dat de ratio’s in de range 0,95-
1,05 moeten liggen, verschuiven. 

Voor de berekening van de ratio’s wordt gebruik gemaakt van de verkopen gerealiseerd
tussen een jaar voor de waardepeildatum en een jaar na de waardepeildatum. Bij de
vergelijking van een modelwaarde met een gerealiseerde verkoopprijs wordt rekening
gehouden met de conclusies die zijn getrokken bij de marktanalyse. Wanneer tijdens de
marktanalyse de conclusie is getrokken dat de verkoopprijs om een bepaalde (vastgelegde)
reden lager is dan het marktniveau, wordt de modelwaarde vergeleken met de
verkoopprijs verhoogd met het eveneens tijdens de marktanalyse vastgelegde bedrag dat
het verschil vormt tussen het betaalde bedrag en de marktwaarde. Wanneer tijdens de
marktanalyse de conclusie is getrokken dat de verkoopprijs om een bepaalde (vastgelegde)
reden hoger is dan het marktniveau, dan wordt de modelwaarde vergeleken met de
verkoopprijs verlaagd met het eveneens tijdens de marktanalyse vastgelegde bedrag dat
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volgens de taxateur het verschil vormt tussen het betaalde bedrag en de marktwaarde.
De Waarderingskamer geeft geen richtlijnen met betrekking tot de variabele afwijking,
hoewel de beoordeling van de individuele waarnemingen een stap in die richting lijkt te
zijn. Deze individuele afwijkingen kunnen echter niet geëxtrapoleerd worden naar andere
woningen dan de woning waarvoor de afwijking is uitgerekend.

Richtlijnen De Nederlandse Bank
De Nederlandse Bank heeft geen regels uitgegeven voor modelmatige waardebepaling.
Wel zijn regels uitgegeven met betrekking tot indexering. Uit de ‘Beleidsregel
indexatiemethode onderpand’ valt af te leiden dat de DNB het niet belangrijk vindt hoe
groot de afwijkingen zijn. Wel is belangrijk om bij indexering de indexatie zodanig te laten
verlopen dat het gemiddelde van Q voor de geïndexeerde waarden met 99% zekerheid
kleiner is dan 1. Hierbij spelen het gemiddelde van Q en de standaarddeviatie van Q een
rol, maar worden geen grenzen aan deze twee voorgeschreven.

Richtlijnen IAAO voor modelmatige waardebepaling
In tabel 2 staan de kwaliteitsstandaarden zoals de IAAO deze heeft geformuleerd in de
‘Standard on Automated Valuation Models’ en de ‘Standard on Ratio Studies’. In de eerste
kolom van tabel 2 staat het soort eigendom. Hier wordt een onderscheid gemaakt naar
eengezinswoningen, appartementen, beleggingsobjecten, grond en andere
eigendommen. Eengezinswoningen en beleggingobjecten zijn hierbij weer verder
onderverdeeld, waarbij voor de eengezinswoningen een indeling naar bouwjaar en
homogeniteit van de buurt wordt gemaakt. In de tweede kolom staan de
kwaliteitsstandaarden voor de structurele afwijking. Hier worden alle in tabel 1 gebruikte
maten voor het evalueren van de structurele afwijking gebruikt. In de derde kolom staat
de COD . De laatste kolom presenteert de regels omtrent de PRD. De COD wordt door de
IAAO gezien als de belangrijkste maat. 

Tabel 2: IAAO Ratio performance standaarden 
Soort eigendom Structurele Gemiddelde 

afwijking afwijking (COD) PRD
Eengezinswoningen
Recenter gebouwd, homogene gebieden 0,90 – 1,10 Kleiner dan 10% 0,98-1,03
Ouder, heterogene gebieden 0,90 – 1,10 Kleiner dan 15% 0,98-1,03
Landelijk gebied, recreatiewoningen 0,90 – 1,10 Kleiner dan 20% 0,98-1,03
Appartementen 0,90 – 1,10 Kleiner dan 20% 0,98-1,03
Beleggingsobjecten
groot stedelijk gebied 0,90 – 1,10 Kleiner dan 15% 0,98-1,03
Klein stedelijk gebied 0,90 – 1,10 Kleiner dan 20% 0,98-1,03
Grond 0,90 – 1,10 Kleiner dan 20% 0,98-1,03
Andere eigendommen 0,90 – 1,10 varieert 0,98-1,03

Vergelijking nationale en internationale richtlijnen
Nationaal worden eigenlijk alleen door de Waarderingskamer richtlijnen uitgegeven. De
Waarderingskamer behandelt de PRD en de COD niet. In plaats van de PRD wordt het
verschil tussen het gemiddelde van Q en de verhouding gemiddelde schatting/gemiddelde
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koopsom genomen, welke geen directe relatie heeft met de correlatie tussen Q en de
hoogte van de koopsom (dit is voor de PRD wel het geval). Aangetoond kan worden dat dit
geen probleem is, zolang de getallen voor de structurele afwijking ongeveer gelijk aan 1
zijn. Opzienbarender is dat de grootte van de afwijking in zijn geheel niet wordt
beoordeeld, terwijl de IAAO juist vermeldt dat de COD voor hen de belangrijkste maat is. 
De Waarderingskamer stelt strengere eisen dan de IAAO. De strengere eisen zijn slechts
ten dele te rechtvaardigen. Uit Dotzour (1988) blijkt dat voor fysieke taxaties van huizen
de taxatiewaarde gemiddeld 8% van de verkoopprijs afwijkt als de taxateur geen invloed
heeft op de verkoopprijs (taxatiewaarde meegenomen in onderhandelingsproces) en de
verkoopprijs de taxateur niet beïnvloedt (door bijvoorbeeld deals tussen tussenpersoon en
taxateur en gevoel van ‘hulpvaardigheid’ van taxateur ten opzichte van verkoper of koper).
In Dotzour (1988) worden grootschalige verhuizingen van werknemers besproken. Deze
grootschalige verhuizing vindt bijvoorbeeld plaats als een bedrijf van de ene stad naar de
andere stad verhuist. Hierbij worden de huizen door een organisatie opgekocht tegen de
gemiddelde prijs van twee fysieke taxaties van de woning van de werknemer. Vervolgens
verkoopt de organisatie de huizen aan beleggers of andere gegadigden. Het blijkt dat de
getaxeerde waarden gemiddeld genomen overeenkomen met de waarde die het bedrijf
voor de woning krijgt, maar dat de taxatiewaarde gemiddeld 8% van de verkoopprijs
afwijkt. 
Ook Ten Have (2000) geeft aan dat er een groot verschil kan bestaan tussen de
taxatiewaarden van twee taxateurs voor hetzelfde huis. Hij stelt dat bij goede taxateurs met
95% zekerheid de waardering van een courant object doorgaans ligt tussen +10% en -10%
ten opzichte van het gewogen gemiddelde. Hierbij is dan nog geen rekening gehouden
met de onderhandelingsruimte van de koper en verkoper. Het is dan ook onmogelijk om
voor alle objecten een afwijking van minder dan 5% te eisen. 
Voor de Waarderingskamer hangt de indeling in categorieën niet samen met lichtere eisen
voor moeilijker te waarderen objecten, terwijl de IAAO dit wel doet. Het strekt tot
aanbeveling om dit wel te gaan doen.
Een probleem dat in de volgende paragraaf verder wordt behandeld is het verschil in
groepsindeling. De Waarderingskamer gebruikt een indeling naar woningtype, terwijl de
IAAO een indeling naar bouwjaar en heterogeniteit maakt. Deze indelingen liggen slechts
ten dele in elkaars verlengde, zodat duidelijk wordt dat zowel de Waarderingskamer als de
IAAO belangrijke aspecten over het hoofd zien. 

Modelmatige groepsindeling
In plaats van voor vantevoren bepaalde groepen te beoordelen of de kwaliteit van de
modelwaarden goed genoeg is, kan de groepering afhankelijk gemaakt worden van de
kwaliteit van de bepaalde waarden. Dit kan door de afwijking te modelleren als functie van
woning- en omgevingskenmerken. Een indeling van woningen op basis van de kwaliteit
van de bepaalde waarden wordt hierdoor mogelijk. Besloten kan worden om alleen voor
woningen waarvoor de voorspelde kwaliteit hoog genoeg is, modelmatige waardebepaling
toe te passen. Bij toepassing bleek dat het woningtype, het bouwjaar en de heterogeniteit
inderdaad een rol speelden, maar dat andere relevante kenmerken, zoals het al dan niet
bekend zijn van een recente vorige verkoopprijs, door de Waarderingskamer en de IAAO
onderbelicht zijn gebleven. 
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Conclusie en discussie 
De nationale richtlijnen van de DNB en de Waarderingskamer houden geen rekening met
de gemiddelde afwijking, terwijl de IAAO dit juist als het belangrijkste aspect beschouwt.
Juist de afwijking geeft echter een indicatie of de kans groot is op misschattingen en
daardoor op bezwaarschriften. Het opnemen van voorschriften met betrekking tot de
afwijking is dan ook sterk aan te raden.
Zowel de nationale als de internationale regelgeving schieten tekort in hun
onderverdeling van woningen in aparte groepen. De woningen worden nationaal
ingedeeld op basis van type, terwijl de IAAO deze op basis van bouwjaar en heterogeniteit
van de buurt indeelt. Kenmerken zoals het al dan niet bekend zijn van een recente vorige
verkoopprijs worden hierbij niet betrokken, zodat slechts een beperkt beeld van de
kwaliteit wordt verkregen. 
Door het gebruik van modellen kan ook voor woningen waarvoor geen koopsom van de
periode tussen het jaar voor de waardepeildatum en het jaar na de waardepeildatum
bekend is, worden ingeschat wat de kwaliteit van de bepaalde woningwaarde is. Op basis
hiervan kan worden voorgeschreven dat voor goed voorspelbare woningen modelmatige
waardebepaling kan worden ingezet, terwijl voor slecht voorspelbare woningen fysieke
taxatie en vergaand marktonderzoek moet worden gebruikt. 

Over de auteurs: Mario Ouwens en Jan Wigle Visser zijn beiden werkzaam bij het NBWO.
NBWO staat voor Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken en heeft de
vaardigheid ontwikkeld om Nederlandse woningen volledig modelmatig te waarderen. Dit
artikel is gebaseerd op onderzoek dat zij hebben gedaan met betrekking tot de kwaliteit van
de modelmatige waardebepalingen. Meer informatie over NBWO is te vinden op
www.nbwo.nl.
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Wetenschappelijk?
Wat voor blad maken we eigenlijk? Die vraag houdt de redactie al jaren bezig. Wie de
nummers van enkele jaren geleden vergelijkt met de nummers van nu, ziet een wereld
van verschil. De inhoud en uistraling van ons blad zijn aanzienlijk verbeterd - en toch nog
steeds dat zoeken naar het juiste profiel. Waarom eigenlijk?
PropertyNL en VOGON hebben twee jaar geleden uitgesproken een nieuwe kwaliteitsslag
te willen maken om het wetenschappelijke karakter van Property Research Quarterly
verder te verbeteren. Maar wat houdt zo’n kwaliteitsslag in? Moeten we meer diepgaande
artikelen publiceren, die de wetenschap een stap verder willen brengen? Of mikken we
juist op kortere artikelen met een accent op toepassing in de praktijk? Hoeveel ruimte
geven we aan opiniërende artikelen die vakgenoten willen uitdagen eens anders naar de
praktijk van alledag te kijken?

In de discussies speelt de aangeboden kopij natuurlijk een rol. Tot nu toe ligt het accent
sterk op toegepaste verhalen. Af en toe komt er ook zwaardere kost binnen. Onze
wetenschappers (hoeveel zijn dat er eigenlijk?) beginnen de weg naar Property Research
Quarterly langzaam te vinden. Hun voorkeur voor publicatie blijft echter uitgaan naar de
toonaangevende Engelstalige vaktijdschriften, die outputpunten opleveren. De
mogelijkheid om te schrijven voor een breed publiek van praktijkmensen - want die bereik
je via Property Research Quarterly - legt het daartegen helaas nog af. 
Terug naar de toegepaste verhalen. Hoe toets je die aan de ‘wetenschappelijke’ criteria die
de redactie heeft geformuleerd? In willekeurige volgorde: er moet eigen onderzoek aan
artikelen ten grondslag liggen; de bronnen moeten verifieerbaar zijn; uit voetnoten moet
blijken dat de auteur recente wetenschappelijke inzichten heeft gebruikt. De aangeboden
artikelen voldoen lang niet altijd aan deze criteria. Maar hoe streng ben je, als het toch
goede verhalen zijn? Aart Hordijk heeft de redactie al eens laten weten dat ze niet te soepel
moet zijn, omdat het karakter van het blad anders verwatert. Ook redactie en referenten
worstelen regelmatig met die vraag. Wat doe je bijvoorbeeld met een onderzoek dat is
gebaseerd op een niet te verifiëren database? In een weinig transparant vakgebied als de
vastgoedkunde komt dat nogal eens voor. De artikelen die daarop zijn gebaseerd, kunnen
zeer de moeite waard zijn - en moet je die dan afwijzen? 
De Raad van Advies, die bestaat uit Jan Lambooy, Barrie Needham en Robert Weisz, stelt
voor te kiezen voor een twee-sporenbeleid. Per nummer een zwaarder wetenschappelijk
artikel en een aantal kortere toegepaste artikelen. Maar wel nog veel uitdagender van
inhoud dan de huidige artikelen. Property Research Quarterly moet uitgroeien tot een
toonaangevend medium in actuele discussies over de vastgoedmarkt. 
Soms geven artikelen al aanleiding tot discussie. Zo zal de werkgroep taxaties van de
ROZ/IPD vastgoedindex in het volgende nummer reageren op het artikel van Van Gool en
Ten Have over vermeende luchtbellen in taxaties. Een goed initiatief dat navolging
verdient. Lezers kunnen altijd reageren op geplaatste artikelen. Graag zelfs. 

Ons e-mail adres: vogon@propertyNL.com
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Wat is de waarde voor de woonconsument : van aanbodgericht naar vraaggestuurd
| M. van der Zalm, 2005
Op de woningmarkt wordt de trend gesignaleerd van differentiatie van woonwensen van
consumenten en tegelijkertijd de trend van innoverende woonconcepten die op de markt
worden aangeboden. Er wordt onderzocht hoe Achmea Vastgoed haar
product/marktcombinatie kan afstemmen en optimaal laten aansluiten op de gewijzigde
wensen van woonconsumenten. Hierbij wordt primair uitgegaan van het beleggingsbeleid
ten aanzien van nieuw te verwerven woningen. Aanbevelingen zijn benchmarking customer
satisfaction, additionele dienstverlening als strategische optie en monitoring
relatiemanagement door assetmanagement. Achmea Vastgoed dient zich te richten op
jonge senioren en - afhankelijk van de portefeuilleregio - op gezinnen, gecombineerd met
eengezinswoningen. Voor beide doelgroepen wordt het middeldure segment aangegeven.
Scriptie in het kader van de MRE-opleiding, Tias Business School, Eindhoven. Winnaar van
de IVBN-scriptieprijs 2006.

Risicovolle kansen: een beslissingsondersteunend instrument voor de analyse van
risico’s en kansen tijdens de beginfasen van een combinatieproject | M.P.H.
Embregts, 2005
Combinatieprojecten komen vaak lastig van de grond door de betrokkenheid van meerdere
overheden en de financiering van het infrastructurele werk. Er zijn hierdoor vele en hoge
risico’s aanwezig bij combinatieprojecten die niet door één partij gedragen kunnen worden.
In de beginfasen is het daarom belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt om tot
een succesvolle ontwikkeling van het gebied te komen. Daarnaast moet er worden gekeken
naar de kansen van een project, omdat anders nooit voldoende draagvlak kan worden
gecreëerd bij politieke besluitvormers. Er is een methodiek ontwikkeld waarmee, tijdens de
beginfasen van het ontwikkelingsproces van een combinatieproject, risico’s en kansen
inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat de methodiek een
hulpmiddel is om het denkproces van betrokken personen binnen een combinatieproject te
structureren.
Afstudeerscriptie in het kader van de opleiding Real Estate Management and Development,
faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

De herontwikkeling van winkelcentrum Hoog Catharijne beschouwd vanuit de
optietheorie: een onderzoek naar de meerwaarde van de optietheorie bij de optie-
tot-uitstel | O.M. Hefti, 2006
De gemeente Utrecht wil het stationsgebied herontwikkelen en investeren in kwaliteit van
het openbare gebied en de omliggende bebouwing. Een belangrijk deelproject is de
herontwikkeling van het winkelcentrum Hoog Catharijne. In de huidige context wordt het
winkelcentrum beschouwd als een stedenbouwkundige misser, economisch gezien is het
echter een groot succes. Op dit moment blijkt de optietheorie nog niet rijp te zijn voor
Hoog Catharijne. In de toekomst kan de theorie als aanvulling op de DCF-methode worden
gebruikt. Op het oog niet haalbare projecten kunnen met behulp van deze theorie toch
haalbaar zijn. Door de optiepremie te kwantificeren, kan de echte (grond)waarde
inzichtelijk worden gemaakt. 
Thesis in het kader van de MSRE-opleiding, Amsterdam School of Real Estate.

V O O R  U  G E S E L E C T E E R D
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Publiek-private samenwerking, een ‘leidensweg’? : naar een optimaal
samenwerkingsmodel voor middelgrote private partijen bij binnenstedelijke
herontwikkeling | M.A.G.H. Bastiaansen-Potma, 2006
Binnenstedelijke herontwikkeling noodzaakt in de meeste gevallen tot publiek-private
samenwerking (PPS).Over de belangen van de publieke sector bestaan reeds uitvoerige
beschrijvingen. Er wordt daarom gekeken hoe voor private partijen een PPS-constructie op
een optimale wijze kan worden vormgegeven. Het joint-venturemodel en het
concessiemodel blijken het beste toepasbaar bij binnenstedelijke herontwikkeling. Voor een
optimaal samenwerkingsmodel dient met het programma van wensen van een middelgrote
private partij rekening gehouden te worden. Er kan geconcludeerd worden dat de
‘leidensweg’ naar een optimaal samenwerkingsmodel voor publiek-private samenwerking
bij binnenstedelijke herontwikkeling, voor middelgrote private partijen een goed
uitgangspunt kan vormen, waardoor de kans op een werkelijke lijdensweg kan worden
verminderd. 
Thesis in het kader van de MSRE-opleiding, Amsterdam School of Real Estate

Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting | R. Kleinhans. - Delft :
DUP Science, 2005. - 373 p. (Sustainable urban areas). ISBN 90-407-2598-5
Onderzoek naar het effect van omvangrijke fysieke ingrepen in de woonomgeving in
naoorlogse wijken. Naast wanorde door sloop, renovatie en nieuwbouw van woningen met
omvangrijke verhuisbewegingen wordt gekeken naar de sociale consequenties van deze
verhuisbewegingen en de veranderende bevolkingssamenstelling. Herstructurering heeft
een positief effect op de ontwikkeling van sociaal kapitaal. Onder sociaal kapitaal verstaat
Kleinhans het profijt van vluchtige sociale interacties, gedeelde normen en vertrouwen
tussen buurtbewoners. Het wordt niet alleen bepaald door de woonduur van bewoners in
een wijk, maar ook door de buurtkwaliteit, huishoudensamenstelling en eigendomsvorm.
Dat vertaalt zich in een goed sociaal klimaat in de buurt en een verbetering van het aanzien
van de buurt. Herhuisvesting door herstructurering heeft geen uitsluitend negatief effect op
de sociale netwerken van betrokkenen. Gedwongen vertrek wordt wel als negatief ervaren,
maar gedwongen vertrekkers gaan er in hun wooncarrière vaak op vooruit. Woonduur blijkt
een minder meebepalende factor voor het sociaal kapitaal van bewoners. Blijvers en
doorstromers beschikken niet over meer sociaal kapitaal dan nieuwkomers en
doorstromers vanuit omliggende wijken. Nieuwkomers behoren vaak tot de midden- en
hogere inkomensgroepen. Zij kiezen op positieve gronden voor de wijk en dit gaat samen
met een actieve inzet voor de buurt. Het eigenwoningbezit is onder nieuwkomers het
hoogst. Eigenaarbewoners verhuizen sneller dan werd aangenomen en zorgen daarmee
niet tot minder verloop van de wijk, dat een stabiliserend effect zou hebben. Een
aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook om te kijken wie de geherstructureerde buurt
weer verlaat in een periode van enkele jaren na de ingreep en welke factoren daarin
meespelen. 
Proefschrift, Technische Universiteit Delft.
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Bergen op Zoom
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EPRA Annual Conference
7 en 8 september 2006
Informatie: www.epra.com

GRI European Summit
11 en 12 september 2006, Parijs
Informatie: www.globalrealestate.org

Nationaal huisvestingsbeleid Zorg
13 september 2006, Amsterdam
Informatie: www.sbo.nl

Nationaal Bouwcongres
26 september 2006, Nijmegen
Informatie: www.sbo.nl

Nationale conferentie PPS in bouw en infra
12 oktober 2006, Den Haag
Informatie: www.sbo.nl

Expo Real
23-25 oktober 2006, Munchen
Informatie: www.exporeal.net

Dag van de Ruimte: Investeren in het Project Nederland
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Informatie: www.nirov.nl
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Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag. Het kan zowel
gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om toegepast wetenschappelijk
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat
betrekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt
de redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook die vinden echter hun basis in
onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. De
maximale lengte is circa 2000 woorden. 

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met accenten op: 

- de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek, 
- de belangrijkste conclusies
- de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de vastgoedpraktijk
- een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.

Het verdient aanbeveling te vermelden op welke manier geïnteresseerde lezers kennis
kunnen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel
toezenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig
artikel zinvol is. 
Door het artikel aan te bieden aan Property Research Quarterly verklaart de auteur dat
hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke
beslissing tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel
weigeren of inplannen voor een volgend nummer. De redactie kan een artikel, in overleg
met de auteur, inkorten of wijzigen. Veranderingen in de tekst die slechts de leesbaarheid
ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen door de
redactie zonder overleg met de auteur worden aangebracht. 

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
• artikelen: als MS Word-bestand
• gebruikte illustraties (grafieken, tabellen, stroomschema’s): separaat aanleveren
• de onderliggende data voor grafieken: als separaat MS Excel-bestand (alleen waarden,

zonder formules)
• kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator). 

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via:
vogon@propertynl.com
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