
Voorop in vastgoed

We hadden het kunnen weten
Drs. Boris van der Gijp MRE MRICS en drs. Gerjan Vos

Hoe cycli te verklaren
Prof. dr. Peter van Gool MRICS

Andere tijden andere woningmarktcrisis
Dr. Paul Nelisse MRICS

Eenmaal, andermaal
Prof. dr. Dirk Brounen en Paul Rijk MSc

Offi  ce Market Dynamics
Dr. Maarten Jennen en Michiel Moll MSc

Vastgoedbeleid bij een teruglopende vastgoedmarkt
Prof. dr. Peter van Gool MRICS

Toch nog toekomst voor CMBS
Drs. Elbert Groeneveld MRE

Real Estate
Research Quarterly

Real Estate Research Quarterly is een onafhankelijke uitgave van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers 
Nederland (VOGON) in samenwerking met Amsterdam School of Real Estate en PropertyNL

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door:

R
E

A
L

 E
S

T
A

T
E

 R
E

S
E

A
R

C
H

 Q
U

A
R

T
E

R
LY

 A
P

R
IL

 2
0

0
9

 JA
A

R
G

A
N

G
 8

 N
U

M
M

E
R

 1

  APRIL  2009 jaargang 8  nummer  1

THEMA
Vastgoedmarkt in crisistijden

Een nieuwe naam, een nieuw uiterlijk
Drs. Boris van der Gijp MRE MRICS en drs. Paul Wessels



R e a l  E s tat e
R e s e a r c h
Quarterly

APRIL  2009 jAARgAng 8  nummeR 1

Voorop in vastgoed

Real Estate Research Quarterly is een onafhankelijke uitgave van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers 
Nederland (VOGON) in samenwerking met Amsterdam School of Real Estate en PropertyNL

PNL09-RERQ-01-VOORBLAD.indd   1 01-04-2009   17:18:24



2 | april 2009 | Real Estate Research Quarterly

c o l o f o n

Real Estate Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant 
zijn voor de vastgoedsector. Daarnaast worden in Real Estate Research Quarterly wetenschap-
pelijke inzichten toegepast om aanbevelingen te doen voor commerciële vastgoedpartijen,  
overheden, maatschappelijke instellingen en vastgoed opleidingen. Real Estate Research Quar-
terly biedt een podium voor analyses en discussies die kunnen bijdragen aan de verdere ontwik-
keling van de vastgoedsector.

Real Estate Research Quarterly is een gezamenlijke kwartaaluitgave van PropertyNL bv en de 
Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON), met medewerking van 
de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Deze publicatie wordt mogelijk gemaakt door 
bijdragen van de sponsors die op de achterzijde staan vermeld. 

Redactieadres
Real Estate Research Quarterly
Postbus 75485
1070 AL Amsterdam
tel. 020-575 3317
e-mail vogon@propertynl.com

Hoofdredactie
drs. Paul Wessels

Raad van Advies
prof. dr. Barrie Needham (Radbouduniversiteit Nijmegen), prof. dr. Tom Berkhout (Nyenrode 
Business Universiteit), prof. dr. Pieter P. Tordoir (Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir)

Redactie
drs. Boris van der Gijp MRE MRICS (ASR Vastgoed Ontwikkeling N.V), drs. Wilton Christiaanse 
(SCM Shopping Center Management), mr. Michiel van Driel (Stijl advocaten) Herbert Fens 
(Amsterdam School of Real Estate), drs. Han Olden (Stogo onderzoek + advies), drs. Monique 
Roso (TNO Innovatie en Ruimte), drs. Maarten van der Spek RBA/CEFA (ING Real Estate, drs. 
Gerjan Vos (Universiteit van Amsterdam), Cintha de Boer (eindredactie)

Referenten
drs. Rudolf  Bak, drs. Baptist Brayé (Locatus), dr. Henk Brouwer (AEK), dr. ir. Vincent Gruis 
(TU Delft), drs. Peter ter Hark (CRA Vastgoed), George ten Have MRICS MT, mr. Jaap  
Hoekstra (Houthoff Buruma), drs. Gert-Jan Kapiteyn RBA, dr. Piet Korteweg (Universiteit 
Utrecht), drs. Bart Louw (DHV BV), mr. Peter van Mierlo (Rabobank), dr. Cees-Jan Pen (Nicis 
Institute), Paul de Vries (OTB), dr. Marcel Theebe (UvA, ING Real Estate), drs. Jeroen Traudes 
(UvA/Asre), prof. dr. Bart van Zadelhoff (KPMG Meijburg, Rijksuniversiteit Groningen)

Uitgever 
Henk Fieggen

Vormgeving
Bagdagul Tan

Druk
Grafisch Bedrijf Tuijtel

Real Estate Research Quarterly wordt toegestuurd aan de abonnees van PropertyNL en aan 
de leden van de VOGON.

ISSN 1570-7814



Real Estate Research Quarterly | april 2009 | 3

i n h o u d s o p g a v e

Een nieuwe naam, een nieuw uiterlijk
Drs. Boris van der Gijp MRE MRICS en Drs. Paul Wessels

4

6

8

13

20

26

33

39

45

52

60
62

62

63
63
64

Inleiding op het thema:

We hadden het kunnen weten
Drs. Boris van der Gijp MRE MRICS en drs. Gerjan Vos

Hoe cycli te verklaren
Prof. dr. Peter van Gool MRICS

Andere tijden andere woningmarktcrisis
Dr. Paul Nelisse MRICS

Eenmaal, andermaal
Prof. dr. Dirk Brounen en Paul Rijk MSc

Office Market Dynamics
Dr. Maarten Jennen en Michiel Moll MSc

Vastgoedbeleid bij een teruglopende vastgoedmarkt
Prof. dr. Peter van Gool MRICS

Toch nog toekomst voor CMBS 
Drs. Elbert Groeneveld MRE

Marktconcentratie en woningbouw
Dr. Edwin Buitelaar en drs. Giel Pouls

Structurele leegstand 4% lager
Ir. Ralph Muller, Hilde Remøy MSc en drs. ing. Jo Soeter

Service
Signalering

Call for Papers juli 2009: de veranderende verhoudingen tussen 
publieke en private partijen Literatuurlijst vastgoed en crisis

Agenda
Erratum artikel prof. dr. Aart Hordijk
Auteursrichtlijnen



4 | april 2009 | Real Estate Research Quarterly

Voor de term ‘Real Estate’ is gekozen 
omdat dit meer aansluit bij hetgeen 
gebruikelijk is bij internationale we-

tenschappelijke publicaties over vastgoed. 
De uitstraling van het blad moet zijn: we-
tenschappelijk, strikt onafhankelijk en met 
oog voor internationale ontwikkelingen. Bij 
de nieuwe omslag is daarom gekozen voor 
een opzet die beter past bij een internatio-
nale wetenschappelijke uitgave. Bedoeling 
is het blad een meer neutrale en zakelijke 
uitstraling te geven en tegelijkelijkertijd de 
toegankelijkheid te verbeteren. 
De eerdere vormgeving in twee kleuren 
stond een optimale vormgeving in de weg. 
Met een uitvoering in full colour komen 
de illustraties bij de artikelen beter tot hun 
recht. Daarbij blijft wel de uitstraling van 
een wetenschappelijk magazine behouden 
De Research Quarterly werd in 2002 door de 
VOGON in samenwerking met PropertyNL en 
ASRE opgezet en kwam voort uit het VOGON 
Journaal dat de Vereniging sinds de oprichting 
in 1991 had uitgebracht. De samenwerking 
met PropertyNL bestaat eruit dat de uitgever 
samen met de VOGON ieder voor de helft de 

kosten van Real Estate Reserach Quaterly op 
zich neemt. Daarbij ondersteunen zij de VO-
GON in de eindredactie, vormgeving en pro-
ductie van het blad. Belangrijk onderdeel van 
de samenwerking is ook dat het blad elk kwar-
taal naar alle abonnees van PropertyNL wordt 
gezonden. Het vastgoedonderzoek bereikt zo 
ook alle beslissers in het vastgoed. PropertyNL 
investeert op deze wijze als onderzoeksorgani-
satie en uitgeverij actief in een platform voor 
analyses en discussies dat bijdraagt aan de ver-
dere professionalisering van de vastgoedsector 
in Nederland en het wetenschappelijk onder-
zoek daarnaar. Verdere ontwikkeling van de 
Real Estate Research Quarterly past daarbij.

Inhoudelijke partner
De ASRE heeft, behalve als donateur die een 
belangrijke bijdrage levert aan de kosten die 
de VOGON voor het blad maakt, binnen het 
samenwerkingsverband de rol van inhoudelijk 
partner die auteurs stimuleert hun kennis aan 
het papier toe te vertrouwen. Samenwerking 
met de ASRE biedt voor Real Estate Research 
Quaterly ook kansen om nog meer voeling te 
krijgen met vastgoedonderzoek, zeker nu bij 

ProPerty research Quarterly wordt 
real estate research Quarterly

Een nieuwe naam en een nieuw uiterlijk

Property Research Quarterly is omgedoopt in Real Estate Research Quarterly en de 

vormgeving is onder handen genomen. Met deze aanpak wordt onderstreept dat 

VOGON, ASRE, PropertyNL en de marktpartijen die het onderzoeksblad van de 

VOGON ondersteunen, ook in deze conjunctureel moeilijke tijden willen investeren 

in de verdere ontwikkeling van het blad dat is uitgegroeid tot de toonaangevende 

publicatie voor wetenschappelijk onderzoek van de vastgoedsector in Nederland.

door drs. Boris van der Gijp MRE MRICS en drs. Paul Wessels 
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de ASRE een researchcentrum is opgericht.
Daar moet meteen aan toe worden gevoegd 
dat de samenwerking zeker niet beperkt is tot 
de ASRE. De redactie zet in op een versterking 
van de band met andere kennisinstellingen 
zoals bijvoorbeeld de TU Delft, TU Eindhoven 
en de Rijksuniversiteit Groningen.
De grotere klemtoon op kwaliteit en onafhan-
kelijkheid uit zich ook doordat de redactie 
sinds 2008 een andere methodiek heeft geko-
zen bij het beoordelen van artikelen. Voortaan 
worden potentiële artikelen alleen nog maar 
via de zogenoemde ‘double blind’-methode 
aangeboden aan de referenten. Deze bij we-
tenschappelijke bladen gebruikelijke methode 
houdt in dat het artikel wordt beoordeeld zon-
der dat bekend is wie de auteur is. Dit waar-
borgt een zo objectief mogelijke beoordeling 
van de kwaliteit van het artikel.
Een permanente uitdaging voor de redactie 
van de Real Estate Research Quarterly is dat er 
veel meer kennis in het werkveld aanwezig is 
dan op papier staat. Kennis zit in de hoofden 
van mensen maar wordt vaak alleen binnen de 
collegezalen met anderen dan de eigen orga-
nisaties gedeeld. Het is voor de redactie een 
uitdaging om bij te dragen aan de individuele 
kennisontwikkeling en uiteindelijk auteurs 
over te halen die kennis in de vorm van een 
wetenschappelijk artikel voor een breed pu-
bliek beschikbaar te stellen. 

Prominente onderzoekers
Een belangrijk speerpunt is dat de betrok-
kenheid van onderwijsinstellingen, zodat de 
Real Estate Research Quarterly voortdurend 
voeling blijft houden bij het meest actuele 
onderzoek. Die link met de actualiteit komt 
tot uiting in deze eerste editie onder de nieu-
we naam. Prominente vastgoedonderzoekers 
als prof. dr. Peter van Gool MRICS, dr. Paul 
Nelisse MRICS en prof. dr. Dirk Brounen 
laten via onderzoeksartikelen hun licht schij-
nen op de ernstigste economische crisis in 
decennia die een dramatische impact heeft 
op de vastgoedmarkten.
Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden om de 

OVER DE AUTEURS

Drs. Boris van der Gijp MRE MRICS is 
voorzitter van de redactie van de Real 
Estate Research Quarterly, bestuurslid 
van de VOGON en is als Directeur Stra-
tegy & Risk werkzaam bij ASR Vastgoed 
Ontwikkeling. 

Drs. Paul Wessels voert de hoofdredac-
tie over het blad en is Partner/Director 
Research van PropertyNL.

inhoud verder te verbeteren en te verbreden. 
Zo wil de redactie het netwerk richting over-
heid en beleid ruimtelijke ordening verster-
ken. Daarbij hoort ook dat de redactie wordt 
versterkt met een redactielid dat werkzaam is 
bij of voor de overheid. Kredietcrisis of niet, 
de vastgoedmarkt zal zich de komende jaren 
steeds verder professionaliseren. De hon-
ger naar goed wetenschappelijk onderzoek 
neemt verder toe. In dat klimaat wil Real Es-
tate Research Quartely verder uitgroeien tot 
Nederlands meest vooraanstaande, toegepast 
wetenschappelijke tijdschrift omtrent vast-
goedvraagstukken.
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Een helder antwoord lijkt er niet te 
zijn. Doorbijten en de vraag wat we 
van de crisis kunnen leren is wat er 

doorklinkt. In dit themanummer van Real 
Estate Research Quarterly besteden we aan-
dacht aan het fenomeen crisis, de gevolgen 
daarvan en wat we kunnen leren van eer-
dere crises. 

Crisis is van alle tijden 
Op basis van het historische onderzoek kan 
men concluderen dat het feit dat er nauwe-
lijks rekening is gehouden met een crisis 
meer zegt over hoe we vandaag de dag zijn 
omgegaan met de (onbegrepen) risico’s dan 
over het fenomeen crisis zelf. Nog geen 30 
jaar geleden verkeerde de vastgoedmarkt in 
vergelijkbaar kritisch vaarwater. In 1978 be-
gonnen volgens het artikel van Nelisse de 
woningprijzen te dalen, om pas zeven jaar 
later met een voorzichtig herstel te begin-
nen. Daar zijn we nu nog lang niet. Vijftig 
jaar daarvoor was het in Amerika gezien 
raak. Een prijsdaling van 38% in tien jaar 
tijd gedurende de crisis in de jaren dertig. 
In Nederland daalden de bouwkosten toen 
tot het niveau van 1914. En dit was dan niet 
eens de eerste keer dat de vastgoedmarkt 
in haar voegen kraakte. Van Gool beschrijft 
in zijn artikel dat al in 1851 de relatie tus-
sen kredietverlening en het economisch 

presteren onderwerp van studie was. De nu 
weer veel aangehaalde Keynes (overleden in 
1946) legde al een verband tussen een teveel 
aan kredietverlening en het ontstaan van 
een crisis. De kredietcrisis is van alle tijden, 
we hadden het dus kunnen weten! Wij advi-
seren daarom dit themanummer van Real 
Estate Research Quarterly zorgvuldig te 
bewaren en nog eens na te slaan tijdens de 
volgende glorietijden van de vastgoedmarkt. 
Memento Mori, ook als de aanvangsrende-
menten weer gedaald zijn en de financie-
ringsmogelijkheden weer volop aanwezig 
zijn en het Carpe Diem weer heerst.
Het is overigens zeer de vraag of de aan-
vangsrendementen ooit weer zullen dalen 
tot het historische lage niveau welke Van 
Gool in zijn eerste artikel in dit nummer 
van Real Estate Research Quarterly noemt: 
een netto aanvangsrendement van 2,5% 
voor een Iers winkelcentrum en een bruto 
aanvangsrendement van nog geen 5,5% 
voor een Amsterdams kantoorgebouw.  
In het tweede artikel van Van Gool becijfert 
hij stap voor stap dat een aanvangsrende-
ment voor een eersteklas kantoorgebouw 
in theorie eigenlijk niet onder de 6,9% kan 
komen te liggen. Slecht nieuws voor diege-
nen die hun kantoorportefeuille nog moe-
ten waarderen! Reden voor de relatief hoge 
BAR van Van Gool is het waardeverlies dat 

i n l e i d i n g  t h e m a  k r e d i e t c r i s i s

We hadden het kunnen weten!

De kredietcrisis raakt de vastgoedmarkt, het aantal transacties stagneert, budgetten 

voor investeringen en o.g. prijzen staan onder druk, links en rechts vallen ontslagen 

bij vastgoed gerelateerde bedrijven en beslissers binnen het vastgoed vragen zich 

in tv-programma’s af hoe ze toch op de bestaande crisis moeten reageren. 

door drs. Boris van der Gijp MRE MRICS en drs. Gerjan Vos  

PNL09-RERQ-06-BORIS.indd   6 01-04-2009   16:56:34
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los van welke crisis dan ook door veroude-
ring van kantoorgebouwen ontstaat

Leren van de crisis 
Jennen en Mol richten zich wel primair op 
de betekenis van een crisis voor de kanto-
renmarkt. Ook zij beginnen met de con-
clusie dat er veel uit het verleden valt te 
leren. Vanuit een model van DiPasquale en 
Wheaton (ook alweer uit 1992!) lichten zij 
de reactie van de kantorenmarkt op werk-
gelegenheidsveranderingen toe. Het model 
biedt een goede basis om de doorvertaling 
van een economische crisis naar de vast-
goedmarkt te maken. Overigens blijkt uit 
het onderzoek van Jennen en Moll de Am-
sterdamse markt heel anders te reageren 
dan de Rotterdamse markt. Een belangrijke 
les voor een ieder die nu roept om generie-
ke overheidssteun voor de vastgoedmarkt. 
De vastgoedmarkt bestaat niet, ingrijpen 
zal maatwerk moeten zijn. Van Gool wijst 
er daarbij in zijn tweede artikel op dat er een 
aantal institutionele factoren bestaat die de 
cyclische tendensen van de vastgoedmarkt 
versterkt. Het is vechten tegen de bierkaai, 
door onvolledige informatie, irrationeel ge-
drag en door starheid in aanpassingsproces-
sen zullen cycli van alle tijden zijn.

Is de correctie van de markt te sterk?
Dan maar bij de pakken neerzitten? Wel 
nee, het verleden leert immers dat er ook 
weer goede tijden aankomen. In het arti-
kel van Groeneveld wordt al verwezen naar 
mogelijke buitengewone winsten van beleg-
gers die er in slagen de kredietcrisis te over-
leven. Onder druk van de strikte IFRS-richt-
lijnen wordt er zelfs op hypotheekobligaties 
(CMBS-fondsen) afgeschreven waarbij de 
cash-flow nog steeds conform planning 
verloopt. Zo maar investeren dus? Neen, 
Groenveld geeft aan dat de recessie de vast-
goedmarkt harder zal raken dan andere asset 
class categorieen. Hij wijst op de nog steeds 
bestaande grote herfinancieringsrisico’s die 
samenhangen met de financiering van Eu-

Over de auteurs

drs. Boris van der Gijp Mre MrICs is 
werkzaam bij ASR Vastgoed Ontwikke-
ling N.V., maar schrijft hier op persoon-
lijke titel. 

drs. Gerjan vos is universitair docent 
Real Estate Finance aan de Universiteit 
van Amsterdam Business School. 

ropese CMBS portefeuilles. De moeilijkste 
tijden voor de CBMS-portefeuilles moeten 
volgens Groeneveld dan ook nog komen.
Moeilijke tijden zijn het zeker voor partijen 
die het door ontslag niet meer lukt om hun 
hypotheek af te lossen. Brounen en Rijk on-
derzoeken in hun artikel voor Real Estate 
Research Quarterly de ruim 2.000 wonin-
gen die in 2008 tijdens executieveilingen 
zijn verkocht. De tegenvallers voor de toch 
al weinig gelukkigen blijken veel groter dan 
verwacht. Gaan hypotheekverstrekkers uit 
van een waardeverlies van executie van ge-
middeld zo’n 15%, in de praktijk blijkt het 
verlies zo’n 37% te bedragen, een veel gro-
ter verschil dan men bij reguliere verkopen 
van woningen via een veiling ziet. Een van 
de redenen die Brounen en Rijk hiervoor 
hebben gevonden blijkt de onzekerheid van 
de kopers op executieveilingen te zijn. Er is 
niet voldoende informatie over het te verko-
pen vastgoed beschikbaar om de kopers zich 
zeker over hun aankoop te laten voelen. Het 
gevolg, een veel te lage veilingopbrengst. Dit 
laat maar weer zien dat de lasten van de kre-
dietcrisis ongelijk verdeeld zijn. Diegenen 
met de zwakste beurs worden het hardste 
getroffen. Ook al een economische wet die 
men nooit mag vergeten. 

PNL09-RERQ-06-BORIS.indd   7 01-04-2009   16:56:34
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Velen hebben zich in de loop der tijd 
over deze vraag gebogen. Zo zijn er 
tegen de achtergrond van feitelijke 

economische gebeurtenissen in de loop der 
eeuwen tal van conjunctuurtheorieën gelan-
ceerd. Vroeger schreef men schommelingen 
in de economie vooral toe aan de omvang 
van oogsten in de landbouw, aan veranderin-
gen van de arbeidsproductiviteit en zelfs aan 
de hoeveelheid zonnevlekken1. Maar met de 
opkomst van het bankwezen en kredietverle-
ning in de 19e eeuw kwamen er economen 
met andere gedachten. Daartoe zijn te re-
kenen de Zweedse econoom Knut Wicksell 
(1851 – 1926), Irving Fisher (1867-1947), Lud-
wig Edler von Mises (1881-1973), Friedrich 
August von Hayek (1899-1992) en zeker ook 
John Maynard Keynes (1883-1946). Hiernaast 
waren er denkers die in de economie een 
golfpatroon zagen, waaronder de Rus Niko-
lai Kondratiev, die een golfbeweging van 50 
tot 60 jaar beschreef. Bij Wicksell ontstaan 
conjunctuurgolven door schommelingen in 
de “natuurlijke” rente (het directe rendement 
van fysieke investeringen) en een vertraagde 
aanpassing van de marktrente op bankkre-
diet, die toen leenfondsen werden genoemd. 
Dit betreft de zogeheten leenfondsentheorie. 

Vertaald in vastgoedtermen gaat men inves-
teren en stijgen de prijzen als de kredietrente 
onder het (verwachte) looptijdrendement van 
de belegging komt te liggen en naar beneden 
wanneer de rente er boven ligt. Dit was de 
afgelopen periode in veel markten het geval. 
Bij Fisher2 slaat de economie om als de kre-
dietverlening ten opzichte van de bankreser-
ves te groot wordt en door een rentestijging 
ondernemers failliet gaan. Die faillissemen-
ten leiden tot vertrouwensverlies, een “run” 
op banken, een (verdere) aantasting van 
bankreserves en een inkrimping van de kre-
dietverlening. Dit wordt versterkt door een 
waardedaling van effecten die voor krediet in 
onderpand zijn gegeven. Ook dit is vandaag 
een actueel beeld. Volgens Von Mises3 en 
Von Hayek4 worden crises veroorzaakt door 
een “goedkoop-geldpolitiek”. Daardoor komt 
de marktrente onder de natuurlijke rente te 
liggen en dan lijken meer productieproces-
sen en investeringen rendabel. Door de daar-
uit volgende economische boom zullen de 
prijzen en de rente gaan stijgen. Dan blijken 
de investeringen niet meer rendabel te zijn 
en zullen die moeten worden afgeschreven, 
waardoor banken in problemen komen en 
hun kredietverlening beperken. Bij Keynes 

Hoe cycli te verklaren

De snelheid waarmee de Amerikaanse hypotheekcrisis leidde tot een internationale 

kredietcrisis en een recessie in veel landen heeft menigeen verbaasd. In de afgelo-

pen jaren van hoogconjunctuur hebben velen gedacht dat grote schommelbewe-

gingen in de economie en recessies tot het verleden zouden behoren. Maar helaas! 

De recente ervaringen hebben geleid tot vragen over hoe de cycli in de economie en 

op de vastgoedmarkten zijn te verklaren? Daarop wordt in dit artikel ingegaan.

door prof. dr. Peter van Gool MRICS

LESSEN UIT DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS

PNL09-RERQ-08-PETER GOOL.indd   8 01-04-2009   16:57:05
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ontstaan crises door een “overstimulating of 
industrial activity”, vooral als gevolg van een 
monetaire expansie5. Een toeneming van de 
geldhoeveelheid stelt speculanten in staat 
– ten dele op krediet – effecten te kopen, 
waardoor de beurskoersen omhoog worden 
gedreven. Door substitutieprocessen zullen 
ook de prijzen van bestaande kapitaalgoede-
ren gaan stijgen. Door de koers- en waarde-
stijgingen voelt men zich rijker en gaat men 
meer consumeren en er ontstaan “windfall 
profits”, met nog meer speculatie als gevolg. 

Prijsmechanisme
Maar op een gegeven moment ontstaat er 
een crisis als gevolg van een “evaporation of 
the attractions of new investment” of door 
een “faltering of financial sentiments”6. In 
later werk (zijn General Theory uit 19367) 
schrijft Keynes conjunctuurgolven vooral toe 
aan fluctuaties in de koopkrachtige vraag, 
met name naar investeringsgoederen. Door 
onvolledige informatie en door starheden in 
aanpassingsprocessen, waardoor het prijs-
mechanisme niet werkt en markten niet 
ruimen, kunnen vraag en aanbod van elkaar 
afwijken. Ook door het gebruik van geld, dat 
kan worden opgepot, kan de effectieve vraag 
kleiner zijn dan de productie, waardoor niet 
alle productiefactoren bezet hoeven te zijn. 
Met deze theorie vielen perioden met grote 
hardnekkige werkloosheid te verklaren. Te-
gen een recessie valt volgens Keynes niet erg 
veel te doen. Renteverlagingen en een geld-
creatie zullen niet erg helpen vanwege de 
geringe rente-elasticiteit van investeringen 
en doordat het extra geld toch zal worden 
opgepot (de zogeheten liquiditeitsval). De in-
vesteringen worden namelijk in belangrijke 
mate bepaald door vertrouwensfactoren en 
de “animal spirits” van ondernemers. Een 
vergroting van de overheidsuitgaven en het 
uitvoeren van openbare werken gefinancierd 
met overheidsleningen zouden wel beperkt 
kunnen helpen, maar ook kunnen ze een 
nadelige invloed hebben op het vertrou-
wen. Een economisch herstel vraagt volgens 

Keynes primair om een terugkeer van ver-
trouwen. En daarmee is vooral tijd gemoeid. 
Natuurlijk is het denken over conjunctuur-
bewegingen na Keynes verder gegaan. Maar 
vaak betreft het dan weer een verlegging van 
accenten. Zo hechten de monetaristen meer 
waarde aan veranderingen van de geldhoe-
veelheid8 en schrijven de “nieuw klassieken” 
in het kader van hun theorie over rationele 
verwachtingen conjunctuurschommelingen 
vooral toe aan onverwachte en onsystemati-
sche monetaire of budgettaire impulsen ten 
tijde van onvolledige informatie. Daardoor 
reageren ondernemers verkeerd op prijssig-
nalen. Later is ook nog in het kader van “be-
havioral finance” gewezen op de invloed van 
het irrationele gedrag van economische sub-
jecten. Zo kopen beleggers vooral na forse 
koersstijgingen waardoor ze optimistischer 
worden en verkopen ze na koersdalingen. 
Tijdens een hausse ligt het ook in de rede de 
“peer group” te volgen, mede in het kader van 
benchmarking, waarbij verkeerde incentives 
ook nog een verstorende rol kunnen spelen. 
Een en ander versterkt het cyclische karak-
ter van de economie. Dus “als veel mensen 
in vastgoed investeren, dan denken anderen 
dat het goed is hun voorbeeld te volgen. Zo 
ontstaat er een vorm van irreëel optimisme. 
Dit leidt tot wishful thinking. Tot de realiteit 
de hype achterhaalt en de zeepbel barst”9.

Hoe de cycli op de 
vastgoedmarkten te verklaren?
De meeste van de hiervoor weergegeven 
gedachten spelen ook een rol bij de verkla-
ring van de vastgoedcyclus10. Die vastgoed-
cycli kunnen worden gezien als het samen-
gesteld resultaat van cyclische invloeden 
vanuit de algemene economie en cyclische 
tendensen die eigen zijn aan vastgoedmark-
ten11. Daarbij zijn de oorzaken ten dele bui-
ten de vastgoedmarkt gelegen en komen ze 
ten dele uit die markt zelf. 
Wat betreft de cyclische invloeden vanuit 
de algemene economie moet worden ge-
dacht aan conjunctuurschommelingen die 
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zich vertalen in veranderingen van het na-
tionaal inkomen, de consumptieve beste-
dingen, investeringen, werkgelegenheid, 
inflatie, de (financierings)rente en de ren-
dementen van vermogenstitels, zoals aan-
delen. Deze factoren werken door op huur-
markten voor vastgoed via de vraag naar te 
huren ruimte en het aanbod van te huren 
ruimte door nieuwbouw. Maar ook werken 
ze door op de vastgoedbeleggingsmarkten. 
Dit gaat via de vraag naar beleggingspan-
den en vastgoedfondsen (indirect vastgoed) 
in het kader van het optimaliseren van 
beleggingsportefeuilles en via het aanbod 
van beleggingspanden door nieuwbouw 
en door bijvoorbeeld sale-and-lease-back 
constructies. Daarbij speelt de rente als 
opbrengst van alternatieve beleggingen en 
als indicator van financieringskosten een 
belangrijke rol.

Wat betreft de cyclische tendensen die eigen 
zijn aan vastgoedmarkten speelt een rol: 
a)  het vertraagd reageren van het aanbod van 

ruimte door nieuwbouw op de verhuur- 
en beleggingsmarkten na een verande-
ring van de vraag. Het gaat hier om wat 
wel de projectontwikkelingcyclus wordt 
genoemd;

b)  het vertraagd reageren van de vraag naar 
te huren ruimte op economische ontwik-
kelingen;

c)  zichzelf versterkende processen op de 
vastgoedbeleggingsmarkten;

d)  onvolledige informatie en verkeerde in-
centives. 

Ad. a. De projectontwikkelingcyclus wordt 
veroorzaakt door het vertraagd reageren 
van nieuwbouw op huur- en waardeontwik-
kelingen. Daarbij speelt de lange voorbe-
reidings- en bouwtijd van panden een rol. 
Daardoor reageert het aanbod vertraagd op 
een verandering van de vraag; de prijselasti-
citeit van het aanbod van te huren ruimten 
en (nieuwbouw)beleggingen is op korte ter-
mijn gering.

Ad. b. Belangrijk is verder dat de vraag naar 
ruimte vertraagd reageert op de economi-
sche ontwikkeling. Pas na enige jaren van 
groei, bijvoorbeeld van de werkgelegenheid, 
gaat men zoeken naar uitbreiding en wan-
neer die er is, blijkt aan de groei alweer een 
eind te zijn gekomen. Veel bedrijven die ex-
tra meters tijdens ICT bubble in 2001-2002 
hadden gehuurd of hadden laten bouwen 
bleven er mee zitten toen de bubble uiteen-
spatte. In feite is hier sprake van een inelas-
tische vraag naar te gebruiken ruimte. Mede 
door de (prijs)inelasticiteit van zowel het 
aanbod als de vraag op de verhuurmarkten 
ruimen deze markten niet snel en kan er 
sprake zijn van overschotten in de vorm van 
leegstand. Op de beleggingsmarkten is het 
aanbod op de korte termijn ook prijsinelas-
tisch, maar is de vraag wat minder, waardoor 
er in mindere mate sprake is van vraag- en 
aanbodoverschotten. Maar ook die zijn er 
geweest, bijvoorbeeld toen men in de peri-
ode 2003 - medio 2007 sprak van de “wall 
of money” die zicht richtte op geschikte vast-
goedbeleggingen.

Ad. c. Ook kunnen processen op de vast-
goedbeleggingsmarkten procyclisch uitpak-
ken. Zo kunnen waardestijgingen van vast-
goed leiden tot een inprijzen van verdere 
waardestijgingen en de vraag naar vastgoed 
versterken. Het gaat hier in feite om een 
speculatieve ontwikkeling, waarbij ook de 
beschikbaarheid van krediet procyclisch kan 
werken. Verder kunnen koersstijgingen van 
aandelen ook leiden tot beleggingsdwang 
op vastgoedmarkten, waardoor schomme-
lingen op aandelenmarkten ook effect heb-
ben op de vastgoedbeleggingsmarkten. Zo 
leidt een koersstijging van aandelen in een 
gemengde beleggingsportefeuille tot een on-
derweging van vastgoed en daarmee tot de 
wens vastgoed bij te kopen. Het omgekeerde 
gebeurt wanneer de aandelenprijzen sterk 
zijn gedaald. Er is dan snel sprake van een 
overallocatie van vastgoed en een verkoop-
dwang waardoor cyclische ontwikkelingen 
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worden versterkt. Maar aan de ander kant 
kan er vanuit de beleggingsmarkten ook een 
dempende invloed uitgaan. Zo zal een grote 
beleggingsvraag leiden tot prijsstijgingen. 

Ad. d. Tenslotte kan worden gewezen op het 
gebrek aan informatie op vastgoedmarkten 
en aan verkeerde incentives. Anders dan 
op effectenmarkten is er namelijk geen 
sprake van doorlopende prijsvorming. Door 
onvolledige informatie over de huur- en 
koopprijzen en is er met verhuur- en ver-
koopprocessen veel tijd gemoeid en zijn er 
vaak hoge transactiekosten (ook mede door 
belastingen). Deze vertragingen en kosten-
barrières remmen aanpassingsprocessen; 
het duurt lang eer prijzen op het niveau van 
evenwichtsprijzen komen. Verkeerde incen-
tives dragen er ten slotte toe dat men door 
gaat met handelen terwijl men weet dat de 
markt gaat omslaan.

Een verklaring van de yieldcompressie
Een en ander valt te illustreren aan de hand 
van de recente gang van zaken op de beleg-
gingsmarkten. In het bijzonder gaat het 
dan om het geven van een verklaring van 
de grote yieldcompressie die wij op de in-
ternationale beleggingsmarkten in de peri-
ode vanaf het eind van de internethausse in 
2002 /2003 tot in de tweede helft van 2007 
hebben gezien. Zo was er de daling van de 
rente op langlopende staatsleningen. In 
september 2005 bereikte die zelfs een his-
torisch naoorlogs dieptepunt van 3%. Door 
het weer stijgen van de aandelenkoersen na 
het leeglopen van de internet-bubble in de ja-
ren 2002-2003 kwamen er ook meer midde-
len voor belegging in vastgoed beschikbaar. 
ALM –studies onderbouwden een grotere 
allocatie naar vastgoed in de portefeuilles 
van institutionele beleggers. De vraag naar 
beleggingsvastgoed steeg, ook van de kant 
van particulieren, terwijl het aanbod, ook in 
de sfeer van nieuwbouw, was afgenomen in 
reactie op de toegenomen leegstand na het 
uiteenspatten van de dotcom bubble. De 

prijzen van vastgoed begonnen te stijgen en 
de aanvangsrendementen daalden. De koer-
sen van beursgenoteerde vastgoedaandelen 
stegen ook, vaak tot ver boven de intrinsieke 
waarde van de aandelen. 
Om aan de beleggingshonger tegemoet te 
komen werd een groot aantal niet-beursge-
noteerde vastgoedfondsen op de markt ge-
bracht, niet alleen voor particulieren, maar 
ook voor institutionele beleggers. Vastgoed-
fondsen werden steeds meer geleveraged. 
Hierbij speelde de lage rente en soepele 
kredietverlening een rol, alsook het vergrote 
belang dat aan het realiseren van aandeel-
houderswaarde werd gehecht. Vooral ging 
de belangstelling uit naar “opportunity fond-
sen”, die veel leverage kennen. Vanwege het 
kostenniveau waren zogeheten “core fond-
sen”, met minder leverage, veel minder in 
trek. Om de honger naar vastgoedbeleggin-
gen te stillen zijn er ook “blind pools” geïn-
troduceerd (fondsen die op het moment van 
lancering nog geen vastgoed bezitten). Ook 
was er een toeneming waar te nemen van het 
aantal fondsen dat zich als open end presen-
teerde, vooral om potentiële aandeelhouders 
te behagen. De lage aanvangsrendementen 
waren niet alleen mogelijk gemaakt door al 
genoemde lage rente, maar vooral doordat 
gespeculeerd werd op een hoge huur- en 
waardegroei, waardoor uiteindelijk toch aan 
hoge verwachtingen qua looptijdrendement 
zou kunnen worden voldaan. 

Uit deze beschrijving van ontwikkelingen op 
de beleggingsmarkten valt op te maken dat 
het niet één factor is geweest die de “boom” 
op die markten heeft veroorzaakt. Het is con-
form de theorie een combinatie van factoren 
geweest, met aan het eind van de rit – zoals 
in elke boom voor een crisis – een (specula-
tief) inprijzen van verdere prijsstijgingen.

Conclusie
De cycli in de economie zijn vooral te ver-
klaren door op zich min of meer inciden-
tele gebeurtenissen die een cyclisch proces 
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in werking stellen. Dat cyclische karakter 
wordt veroorzaakt door onvolledige informa-
tie, een irrationeel gedrag van economische 
subjecten en door starheden in aanpassings-
processen, waardoor het prijsmechanisme 
niet goed werkt en markten niet ruimen. De 
lengte en diepte van de cycli hangen af van 
de grootte van bestaande onevenwichtighe-
den in de economie, van mogelijke domino-
effecten en van de bereidheid van economi-
sche subjecten en overheden zich (snel) aan 
te passen. 
Vastgoedcycli worden veroorzaakt door de 
cycli in de reële sfeer en de financiële vermo-
genssfeer van economie maar ook door cycli-
sche processen vanuit de vastgoedmarkten 
zelf. Bij dit laatste moet worden gedacht aan 
het vertraagd reageren van het aanbod van 
ruimte door nieuwbouw na een verandering 
van de vraag, aan het vertraagd reageren van 
de vraag naar te huren ruimte op economi-
sche ontwikkelingen, aan cyclische ontwik-
kelingen op de vastgoedbeleggingsmarkten, 
alsmede aan onvolledige informatie en ver-
keerde incentives. Het is niet één factor die 
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een cyclus maakt, maar vele tegelijkertijd. 
Maar aan het eind van de opgaande beweging 
is er telkens een verwachting dat de prijzen 
verder stijgen, hetgeen op een gegeven mo-
ment wordt gelogenstraft met een crisis als 
resultaat. Een onbeantwoorde vraag is nog 
wel waarom de cycli in de economie en op de 
vastgoedmarkten niet erg synchroon lopen.
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Aangezien in de gangbare vastgoedli-
teratuur nauwelijks of geen aandacht 
aan het fenomeen vastgoedcrisis – of 

specifieker: woningmarktcrisis - wordt be-
steed, moeten we voor het vinden van een 
bruikbaar theoretisch kader ons blikveld in de 
economische literatuur verbreden. 
Zo hebben, onafhankelijk van elkaar, de 
Amerikanen Kindleberger en Minsky zich in 
de afgelopen jaren gericht op de beschrijving 
en analyse van financiële crises. Zij beschou-
wen zulke crises als onderdeel van een lange 
termijn conjunctureel patroon en inherent 
aan de ontwikkeling van hoogontwikkelde 
markteconomieën. 
Hierin groeit het optimisme over de toekomst 
naarmate de economische groei aanhoudt. 
De arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig en 
de baanzekerheid is groot. Consumenten 
spenderen dan ook vrij gemakkelijk geld, 
onder andere voor de aankoop van een wo-
ning. Banken en beleggers worden tegelijker-
tijd minder risico-avers, omdat beleggingen 
in vastgoed en aandelen toch wel in waarde 
toenemen. Het hele proces versnelt zich zelf, 

met krediet als brandstof, en het optimisme 
maakt plaats voor euforie. De economische 
groei wordt vervolgens verder gestuwd door 
vermogenseffecten in de consumptieve be-
stedingen1. Door een onverwachte verstoring 
kan het hele groeiproces echter abrupt tot een 
einde komen, en ontstaat een tegengestelde 
beweging. Banken krijgen met verliezen op 
uitgeleend geld te maken en worden weer ri-
sico-avers evenals de beleggers. De kredietver-
lening stokt, oftewel er manifesteert zich een 
kredietcrisis. De dalende lijn wordt nog eens 
versterkt doordat beleggers massaal hun be-
leggingen proberen te liquideren, met een 
ineenstorting van de waarden van aandelen 
en vastgoed tot gevolg. Consumenten stellen 
hun aankopen uit, met name die van duur-
zame consumptiegoederen zoals een huis 
of auto. De economische groei vertraagt, of 
wordt zelfs negatief. 
De beschikbaarheid van krediet werkt in het 
hele beschreven proces pro-cyclisch: het is 
steeds ruimer voorhanden in de opgaande 
lijn en amper verkrijgbaar in de neergaande 
lijn2. Of zoals een promovendus het al in 1937 

Andere tijden, andere woningmarktcrisis

Na jaren van onafgebroken groei is de Nederlandse woningmarkt thans in zwaar weer 

terecht gekomen. Nu is een crisis op de woningmarkt een zeldzaamheid en gelukkig 

maar. Er is weinig bekend over eerdere crises, terwijl we er wellicht toch iets van kun-

nen leren. Dit laatste is dan ook het centrale thema van dit artikel. We kijken daarvoor 

eerst naar theorievorming omtrent vastgoedcrises. Vervolgens zetten we de 3 woning-

marktcrises van de twintigste eeuw op een rij: wat waren de oorzaken, wat de gevol-

gen? Daarna wordt de huidige woningmarktcrisis onderzocht en bekeken in hoeverre 

deze overeenkomsten of juist verschillen met de voorgaande crises vertoont. 

door dr. Paul Nelisse MRICS
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verwoordde: “Het crediet is de belangrijkste 
factor in conjunctuurbeweging”3. Kijken we 
naar recenter werk van het CPB over de huidi-
ge crisis, dan treffen we een beschrijving van 
de huidige kredietcrisis aan die sterk geïnspi-
reerd is door het werk van Kindleberger4.
In de theorie is een vastgoedcrisis dus onder-
deel van een groter conjunctureel patroon. 

Crisis 1: 1907-1908
In de eerste jaren van de twintigste eeuw 
ontwikkelde de economische activiteit zich 
wereldwijd voorspoedig. De handel floreerde, 
verschillende technische innovaties deden 
hun intrede en er kwamen steeds meer on-
dernemingen bij. In Nederland, bijvoorbeeld, 
groeide het aantal naamloze vennootschap-
pen van circa 470 in 1874 naar 1.771 in 1896 
en in het topjaar 1906 waren het er inmiddels 
5.0095. De kapitaalstroom naar deze onder-
nemingen groeide navenant, en oefende een 
steeds grotere druk uit op de geldmarkt6. Een 
recessie lag daarmee in het verschiet, en die 
voltrok zich dan ook in 1907-1908 (zie grafiek 
1). Vanaf begin 1907 daalden de aandelenkoer-
sen geleidelijk, in oktober kwam evenwel als-
nog een ware beurskrach. Dit geschiedde in 
Amsterdam, en nog spectaculairder in New 
York, waar een ongeëvenaarde paniek uit-
brak7. Deze financiële crisis sloeg vervolgens 
over naar de reële economie, onder andere via 
dalende autoverkopen. 
De Nederlandse woningmarkt werd er echter 
slechts licht door geraakt. Hier speelde mee, 
dat in de hoogconjunctuur van 1900-1906 
geen sprake was geweest van grootschalige 
speculatie in grond of huizen8 en evenmin wa-
ren er door de crisis van 1907 banken omgeval-
len9. Ook de statistiek van de hypotheken duidt 
op stabiliteit: zowel de toename van het aantal 
hypotheken als de totale hypotheekschuld lag 
na de crisis maar net iets lager dan vÒÒr de cri-
sis (zie tabel 1). 
In Amsterdam vertoonde de gemiddelde 
prijzen van in veiling verkochte woningen 
wel een terugval in 1906-1907 (totaal -19%), 
maar daar was een kortstondige opleving in 

1904-1905 (totaal +16%) aan voorafgegaan. In 
deze financiële en economische crisis waren 
de woningprijzen dus opmerkelijk stabiel ge-
bleven10. Wel was de verkoop van woningen 
via de veiling fors afgenomen. Werden in de 
periode 1900-1904 jaarlijks meer dan 1.000 
woningen verkocht, vanaf 1907 was dat aantal 
ongeveer gehalveerd. Daarbij dient opgemerkt 
te worden dat de Amsterdamse woningmarkt 
destijds door krapte werd gekenmerkt: de 
voorraad woningen nam jaarlijks gemiddeld 
met slechts 0,8% toe, de bevolking met 1,0%. 
De leegstand was met circa 2% gering11. 

Crisis 2: 1929-1939
In Amerika eindigde in oktober 1929 met de 
beruchtste beurskrach uit de geschiedenis een 
labiele economische situatie. Beurskoersen 
waren daarvÒÒr namelijk door een algemene 
speculatiewoede sterk gestegen terwijl de reële 
economie al aan het afkoelen was. De krach 
mondde uit in een wereldwijde financiële 
crisis en een langdurige diepe recessie (zie 
grafiek 2). Het destijds bestaande monetaire 
stelsel, de Gouden Standaard, bemoeilijkte 
het herstel. Nederland liet deze standaard in 
1936 als een van de laatste los en was in de tus-
sentijd een duur land geworden. Door conse-
quent op kostenreducties te koersen, de zoge-
naamde “deflatiepolitiek”, hoopte de regering 
de internationale concurrentiepositie weer te 
verbeteren13.
Terwijl in de bouwnijverheid tussen 1930 en 
1936 de prijzen van geïmporteerde bouwma-
terialen daalden, brak de regering in 1932 de 
CAO voor bouwbedrijven op en verlaagde de 
uurlonen. In de woningbouw slaagde de de-
flatiepolitiek, een nieuwbouwwoning kostte in 
1936 tientallen procenten minder dan in 1930 
en ongeveer evenveel als in 1914. Particulie-
ren met een bestaande woning ondervonden 
hiervan veel nadeel doordat hun vaste lasten 
niet zomaar verlaagd konden worden. Ver-
huur bood helaas ook weinig soelaas, omdat 
de regering de sociale huren, overigens langs 
indirecte weg, had weten te verlagen. Particu-
liere verhuurders konden toen niet achterblij-
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ven met huurverlagingen, ook al bleven hun 
hypotheeklasten hoog. De koopprijzen van 
woningen maakten dan ook in de jaren dertig 
een catastrofale daling door, in 1939 lagen de 
prijzen ca. 38% onder het niveau van 1929. 
De statistiek van de hypotheken toont even-
eens de sterke daling van de koopwoningen-
markt (zie tabel 2).
Tegelijkertijd bleef de woningbouw in de eerste 
helft van de jaren dertig op volle toeren produ-
ceren, landelijk circa 45-55.000 woningen per 
jaar. In de 3 grote steden ontwikkelde zich een 
woningoverschot. Dit blijkt onder andere uit 
de leegstand van woningen. Rond 1935-1936 
bedroeg de leegstand 7,5% in Den Haag, 7,4% 
in Rotterdam en 5,6% in Amsterdam14. 

Crisis 3: 1979-1982
De crisis van 1979-1982 vond zijn oorsprong 
in een onevenwichtige economische ontwikke-

ling, gecombineerd met een oliecrisis. Zo was 
er in het begin van de jaren zeventig name-
lijk sprake van een geringe werkloosheid (ca. 
2-3%), en een hoge infl atie (ca. 7-8% per jaar) 
die in stand werd gehouden door de automa-
tische prijscompensatie, destijds een gebrui-
kelijke regeling in alle CAO’s15. In 1974-1975 
steeg de infl atie extra door de prijsstijging van 
olie. Dit eff ect werd evenwel automatisch in de 
inkomens gecompenseerd. In de tweede helft 
van de jaren zeventig kreeg dan ook het opti-
misme over verdere inkomensgroei alom de 
overhand, ondanks dat de arbeidsmarkt16. 
De hoge inkomensgroei in een periode van 
hoge infl atie maakte de aankoop van een wo-
ning uitermate aantrekkelijk. Immers, de 
woningprijzen stegen terwijl de reële waarde 
van de hypotheekschuld juist daalde. In de ja-
ren 1976 tot en met 1978 versnelde dit proces 
zich17, en stegen de woningprijzen in totaal met 

Grafiek 1  ▶  groEi VaN hEt BNP (% PEr jaar)*

BRoNNEN: CBS, VERWEY
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 aaNtal gEmiDDElD jaarlijkSE groEi X f 1 miljoEN gEmiDDElD jaarlijkSE groEii

1900 353.000 - 661  -
1905 396.000 2,3% 830  4,6%
1910 440.000 2,1% 964  3,0%

BRoN: CBS

jaar hYPothEkEN  totalE hYPothEEkSChUlD

taBeL 1  ▶  hYPothEkEN iN NEDErlaND 1900-1910

1900 353.000 - 661  -
1905 396.000 2,3% 830  4,6%1905 396.000 2,3% 830  4,6%
1910 440.000 2,1% 964  3,0%

1900 353.000 - 661  -
1905 396.000 2,3% 830  4,6%1905 396.000 2,3% 830  4,6%
1910 440.000 2,1% 964  3,0%

*gemiddelde prijzen (ƒ) van in veiling verkochte huizen te amsterdam 1900-191012
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ca. 50%. Plotseling gooide de 2e oliecrisis in 
1979 echter roet in het eten. De economische 
groei stagneerde wereldwijd door de gestegen 
olieprijs, zo ook in Nederland (zie grafi ek 3). 
De arbeidsmarkt verslechterde in rap tempo 
en ineens viel het perspectief op verdere in-
komensstijging weg18. Het aantal verkochte 
woningen liep terug en vrijwel meteen ook 
de prijzen van koopwoningen19. Tussen 1979 
en 1982 was sprake van een prijsdaling van 
30%. Een toenemend aantal werklozen deed 
een beroep op een werkloosheidsuitkering, 
dit drukte zwaar op de overheidsfi nanciën. 
Het beroep van de centrale overheid op 
de kapitaalmarkt was enorm20 en de rente 
steeg tot exorbitante hoogte in 1981, de hy-
potheekrente kwam in dat jaar zelfs boven 
de 12% uit. Hierdoor verergerde de situatie 
op de koopwoningenmarkt nog verder. Al 
met al duurde het tot ca.1985-1986 voordat 
weer sprake was van een lichte stijging van 

de prijzen van koopwoningen21. Uit de sta-
tistiek van de hypotheken blijkt eveneens de 
overspannenheid van de woningmarkt in de 
jaren zeventig. 

de huidige woningmarktcrisis
De huidige crisis op de woningmarkt vindt zijn 
oorsprong in Amerika waar sub-prime hypo-
theken vanaf medio 2007 grote problemen bij 
banken veroorzaakten, hetgeen uitmondde in 
een omvangrijke kredietcrisis23 en in het kielzog 
daarvan een recessie. In het najaar van 2008 
bereikte deze crisis de Nederlandse fi nanciële 
sector24, en al snel kwamen de eerste signalen 
dat ook de reële economie niet zou worden ont-
zien. Het consumentenvertrouwen kelderde 
en de orders in de industrie daalden, met alle 
gevolgen van dien25. De algehele verwachtingen 
voor de Nederlandse economie verslechterden 
in korte tijd. Momenteel wordt voor 2009 uit-
gegaan van een krimp van 3,5%26. 

Grafiek 2  ▶  groEi VaN hEt BNP (% PEr jaar)*

BRoNNEN: CBS, VERWEY

taBeL 2  ▶  hYPothEkEN iN NEDErlaND 1920-1940
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 aaNtal gEmiDDElD jaarlijkSE groEi X f 1 miljoEN gEmiDDElD jaarlijkSE groEii

1920 508.000 - 1.595  -
1930 711.000 3,4% 2.740  5,5%
1940 737.000 0,3% 2.684  -0,0%

jaar hYPothEkEN  totalE hYPothEEkSChUlD

1920 508.000 - 1.595  -
1930 711.000 3,4% 2.740  5,5%1930 711.000 3,4% 2.740  5,5%
1940 737.000 0,3% 2.684  -0,0%

1920 508.000 - 1.595  -
1930 711.000 3,4% 2.740  5,5%1930 711.000 3,4% 2.740  5,5%
1940 737.000 0,3% 2.684  -0,0%

*gemiddelde prijzen (ƒ)van in veiling verkochte huizen te amsterdam 1926-1939
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 aaNtal gEmiDDElD jaarlijkSE groEi X f 1 miljoEN gEmiDDElD jaarlijkSE groEii

1970 1.249.000 - 26.022  -
1980 2.253.000 6,1% 131.306  17,6%
1990 3.041.000 3,0% 230.956  5,8%

1970 1.249.000 - 26.022  -
1980 2.253.000 6,1% 131.306  17,6%1980 2.253.000 6,1% 131.306  17,6%
1990 3.041.000 3,0% 230.956  5,8%

1970 1.249.000 - 26.022  -
1980 2.253.000 6,1% 131.306  17,6%1980 2.253.000 6,1% 131.306  17,6%
1990 3.041.000 3,0% 230.956  5,8%

Ook het toekomstperspectief voor de woning-
markt is veranderd, in negatieve zin27. In 2008 
waren het aantal woningtransacties met 10% 
gedaald naar circa 182.000 en liep het aanbod 
met circa 22% op naar 188.00028. De NVM 
constateerde in het 4e kwartaal 2008 een da-
ling van de woningprijzen met ca. 1,8% op jaar-
basis, hoewel dit beeld niet eenduidig door de 
gegevens van het Kadaster bevestigd is. Er wer-
den in 2008 circa 80.000 nieuwe woningen 
gebouwd, dat is circa 1% van de voorraad.
De meningen lopen nog enigszins uiteen over 
de toekomstige prijsontwikkeling op de wo-
ningmarkt. Sommigen zien, vooral vanwege 
de geringe nieuwbouwactiviteiten op de wo-
ningmarkt, geen reden om een forse daling 
van het prijsniveau te verwachten, zoals profes-
sor Boelhouwer29 en de onderzoekers van de 
Rabobank30. De NVM verwacht inmiddels een 
prijsdaling van ca. 5%31. De meeste branche-
organisaties (o.a. NEPROM, IVBN en Aedes) 

zien de situatie op de woningmarkt somber in 
en hebben inmiddels een brandbrief aan het 
kabinet gestuurd32. Vooralsnog is de roep om 
ingrijpen op de woningmarkt vruchteloos ge-
weest, op verschillende voorstellen om de wo-
ningmarkt te stimuleren is negatief gereageerd 
door de politiek. Het gaat onder andere om een 
voorstel voor verlaging van de overdrachtsbe-
lasting, een voorstel voor verlenging van de 
maximale duur van de aftrek van de hypo-
theekrente op twee huizen in geval van verhui-
zing, alsmede het ophogen van de grens van 
de Nationale Hypotheekgarantie33. Inmiddels 
is duidelijk geworden dat de toekomstverwach-
tingen van de meeste Nederlanders aanzienlijk 
getemperd is. 

enkele conclusies:
Wanneer we de huidige crisis op de woning-
markt ter lering in een historisch perspectief 
willen plaatsen benadrukken we allereerst dat 

Grafiek 3  ▶  groEi VaN hEt BNP (% PEr jaar)*

BRoNNEN: CBS, VRoM

taBeL 3  ▶  hYPothEkEN iN NEDErlaND 1970-1990
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*Prijsindex van leeg te aanvaarden koopwoningen in Nederland 1970-1985 (1970=100)22
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Grafiek 4  ▶  groEi VaN hEt BNP (% PEr jaar)*

BRoNNEN: CBS, KadaStER, CPB

iedere crisis, en dus ook de huidige, zijn eigen 
kenmerken heeft. Zo is bijvoorbeeld nu het ei-
gen woningbezit omvangrijker dan dat het in 
het verleden was, een aspect dat in dit artikel 
verder buiten beschouwing is gelaten. Toch is 
het interessant te bezien welke overeenkom-
sten en verschillen er zijn tussen de huidige 
crisis en de voorgaande.
De belangrijkste overeenkomst is uiteraard 
gelegen in de aanleiding voor de crisis op de 
woningmarkt: ditmaal is deze, evenals de cri-
ses van 1907 en de jaren dertig ingeleid door 
een algemene kredietcrisis. Dat stemt boven-
dien overeen met het theoretisch kader van 
Minsky en Kindleberger. De woningmarktcri-
sis van 1979-1982 werd daarentegen ingeleid 
door een oliecrisis en niet een kredietcrisis. 
Een andere overeenkomst met de crises van 
1907 en de jaren dertig is, dat de woning-
marktcrisis vrijwel direct samenvalt met een 
economische recessie. Begin jaren tachtig 
volgde de recessie toen de woningmarktcrisis 
na enkele jaren al bijna ten einde liep. Een 
opmerkelijke overeenkomst met de crisis van 
1907 is voorts, dat ook nu de nieuwbouwpro-
ductie relatief gering is. 
Het voornaamste verschil met eerdere crises, 
is dat de huidige crisis niet door een specta-
culaire hausse in de prijzen is voorafgegaan. 
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Sterker nog, de woningmarkt is al jaren bezig 
aan een zachte landing. In 1907 en 1979-1982 
lag dat anders. De prijsdalingen tijdens die 
crises waren voorafgegaan door sterke prijs-
stijgingen. De prijsdalingen van de jaren 
dertig volgden op enkele jaren van relatieve 
prijsstabiliteit.
Al met al blijft het herstel van de conjunctuur 
de belangrijkste factor voor de woningmarkt. 
Hebben de omvangrijke steunmaatregelen 
die internationaal genomen worden positief 
effect, dan begint het herstel naar verwach-
ting in 2010. Indien echter de steunmaatre-
gelen van de overheid niet het beoogde effect 
hebben, blijven we met een ongeëvenaarde 
staatsschuld zitten. Teneinde alsdan niet in 
een deflatie-spiraal, zoals in de jaren dertig te-
recht te komen, zou het bewust aanwakkeren 
van inflatie via monetaire verruiming34 aanbe-
velenswaardig zijn. 

*Prijzen (€) van leeg te aanvaarden koopwoningen in Nederland 2000-2010



Real Estate Research Quarterly | april 2009 | 19

t
h

e
m

a
: v

a
s

t
g

o
e

d
m

a
r

k
t

 in
 c

r
is

is
t

ijd
e

n
o

n
d

e
r

z
o

e
k

s
e

r
v

ic
e

vOetNOteN

1  j.W. van den End en j. kakes, De samenhang tussen beurskoersen en huizenprijzen, DNB Paper (amsterdam 2002) p. 2

2 C.P. kindleberger, manias, Panics, and crashes (5th edition, New jersey 2003) p. 25

3 C. Weststrate, Crediet, Conjunctuur, Credietbeperking, dissertatie (rotterdam 1937) p. 8

4 CPB, De kredietcrisis en de Nederlandse economie, CPB memorandum 210 (Den haag, 2008) p. 3

5 j. d’aulnis de Bourouill, “De handelscrisis van 1907”, De Economist 57 (Den haag 1908) p. 126

6 g.m. Boissevain, “De geldmarkt op het einde van 1906”, De Economist 56 (Den haag 1907) p. 226

7  E.W. tallman en j.r. moen, “lessons from the Panic of 1907”, Economic review 75 (atlanta 1990) p. 4-10 alsmede g.m. 

Boissevain, “De geldmarkt in 1907 en de crisis in de Vereenigde Staten”, De Economist 57 (Den haag 1908) p. 25-38 

8 j. d’aulnis de Bourouill, “De handelscrisis van 1907”, p. 136

9 Ch. glasz, hypotheekbanken en woningmarkt in Nederland (haarlem 1935) p. 9

10 B. kruijt, “Veilingen van onroerend goed in amsterdam”, Spiegel van onroerend goed (Deventer 1977) p. 89

11 www.volkstellingen.nl, op basis van de cijfers voor amsterdam in 1899 en 1909

12 g. Verwey, Belegging in huizen te amsterdam (amsterdam 1942) p. 34-35

13  k.a.g. keesing, “De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-

1939”, in: De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen (Utrecht/antwerpen 1952) p. iii-94, 95, 170

14  h.g. van Beusekom, “De Volkshuisvesting”, in: De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen (Utrecht/

antwerpen 1952) p. Xiii-25-29, 75, 77

15 CPB, macro Economische Verkenning 1983 (Den haag 1982) p. 41-43

16 CPB, macro Economische Verkenning 1979 (Den haag 1978) p. 55-60

17 j.m. kersloot en F.m. Dieleman, “Van stagnatie tot herstel” (Utrecht/Den haag 1988) p. 14-15

18 CPB, macro Economische Verkenning 1981 (Den haag 1980) p. 66

19 CPB, macro Economische Verkenning 1982 (Den haag 1981) p. 56

20 CPB, macro Economische Verkenning 1984 (Den haag 1983) p. 83

21 j.m. kersloot en F.m. Dieleman, “Van stagnatie tot herstel” (Utrecht/Den haag 1988) p. 15-16

22 Vrom, Cijfers over wonen 2006 (Den haag 2007) p. 152

23 t. van hoek, Crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? (amsterdam 2008) p. 17-19

24  “Beleggers dragen ook schuld aan drama Fortis”, Volkskrant 14 juli 2008 alsmede “kredietcrisis is ontembaar monster”, 

Volkskrant 15 juli 2008.

25 “alles komt krakend tot stilstand”, Volkskrant 29 november 2008

26  (1) CPB, Decemberraming 2008: zwaar weer op komst, CPB memorandum 209 (Den haag 2008) p. 2, (2) CPB, macro 

Economische Verkenning 2009 (Den haag 2008) p. 43, (3) “ruding voorspelt diepere recessie”, Financieele Dagblad 22 

december 2008 en (4) European Commission, interim Forecast 2009-2010 (Brussel 2009) p. 34 en (5) CPB, Voorlopige 

ramingcijfers 2009 en 2010 bekend (Den haag 17 februari 2009).

27 Vereniging Eigen huis, “Dynamiek verdwijnt in rap tempo uit de woningmarkt” (amersfoort 27 oktober 2008)

28  www.woonnieuws.nl, gebruikt zijn de cijfers van de zogenaamde “ woningaanbodindex”. Deze geven een indicatief beeld 

van het woningaanbod per het begin van elk kwartaal sinds 1 januari 2004.

29  “angst regeert de woningmarkt”, Nederlands Dagblad 31 oktober 2008

30  rabobank, kwartaalbericht Woningmarkt, November 2008 (Utrecht 2008) p. 3

31  NVm, “Woningmarktcijfers: Prijsdaling 1,8% door slecht vierde kwartaal”, persbericht (Nieuwegein 15 januari 2009).

32 aedes, “Brandbrief over gevolgen crisis” (hilversum 10 december 2008)

33 tweede kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 XViii, nr’s 22, 23 en 24.

34 “Financiële crisis zal omslaan in hoge inflatie”, Financieele Dagblad 10 december 2008



20 | april 2009 | Real Estate Research Quarterly

Het gaat namelijk regelmatig mis 
met het eigenwoningbezit. Ver-
lies van inkomen, een echtelijke 

breuk, of een onverwachte opleving van de 
variabele hypotheekrente hebben regelma-
tig tot gevolg dat (meestal jonge) eigenwo-
ningbezitters niet langer aan hun hypothe-
caire verplichtingen kunnen voldoen. Deze 
penibele situaties kunnen eindigen met een 
openbare verkoop van de woning tijdens 
een executieveiling. Zo werd in 2008 van 
ruim 2.000 huishoudens de woning ver-
kocht onder de veilinghamer, in de hoop dat 
de verkoopopbrengst zou volstaan om de 
schulden te vereffenen. In de praktijk blijkt 
dit slechts zelden het geval. 
Nederlandse executieveilingen zijn de laat-
ste jaren regelmatig onderwerp van discus-
sie geworden in de media en in de tweede 
kamer, maar niet binnen de wetenschap. 
RTL4 heeft het onderwerp al aangegrepen 
voor een nieuwe televisiereeks “Uitstel van 
Executie”. In de programmareeks krijgen 
gezinnen, die door financiële tegenslag 
moeten vrezen voor een openbare verkoop 
van hun woning, onder toezicht van presen-
tator Martijn Krabbé, een laatste kans hun 
woning nog snel te verkopen op de vrije 

markt. “Op een executieveiling krijg je im-
mers nooit een eerlijke prijs”, aldus de op-
roep van Martijn Krabbé. Maar klopt deze 
stelling wel? Een mooie aanleiding voor een 
wetenschappelijk blik op de feiten.
Dankzij de medewerking van partijen als de 
Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG) 
en de Nederlandse Vereniging van Make-
laars (NVM) zijn wij in de unieke gelegen-
heid gesteld om aan de hand van ruim 700 
transacties de prijsvorming op Nederlandse 
woningveilingen objectief te bestuderen. 
“Wat is er waar van de “oneerlijke prijs”?” 
van Martijn Krabbé en belangrijker nog: 
“Wat kan er worden geleerd uit al deze er-
varingen?”

Eerlijke prijs 
Een belangrijk fundament binnen deze stu-
die is de definitie van de “eerlijke prijs”. In 
de woningmarktliteratuur wordt de waarde-
ring van een woning vanuit verschillende 
invalshoeken uitvoerig beschreven. Een 
krachtig instrument dat uit deze discussie 
naar voren is gekomen, is het zogenaam-
de hedonische prijsmodel. Met dit model 
worden de waardebepalende kenmerken 
van een woning geïdentificeerd en van een 

Eenmaal, andermaal
Een eigen huis wordt vaak gezien als een verstandige investering in de lange termijn 

en bovendien verschaft het eigen huis de bezitter vaak van een gevoel van trots en 

identiteit. Maar deze Amerikaanse droom houdt ook in Nederland momenteel vele 

mensen uit hun slaap. Zeker nu de kredietcrisis in alle hevigheid op wereldtournee 

is en steeds meer huishoudens zorgelijk naar hun maandlasten kijken als bron voor 

eventuele problemen in de toekomst.

door prof. dr. Dirk Brounen en Paul Rijk MSc

WONINGMARKTVEILINGEN VERGELEKEN

PNL09-RERQ-20-DIRK BROUNEN.indd.indd   20 01-04-2009   17:50:40



t
h

e
m

a
: v

a
s

t
g

o
e

d
m

a
r

k
t

 in
 c

r
is

is
t

ijd
e

n
o

n
d

e
r

z
o

e
k

s
e

r
v

ic
e

Real Estate Research Quarterly | april 2009 | 21

marktprijs voorzien. Met behulp van in-
formatie ten aanzien van ruim 2 miljoen 
woningtransacties, afkomstig uit de data-
bestanden van NVM, is het mogelijk om de 
doorsnee Nederlandse woning op een zeer 
accurate wijze modelmatig te prijzen. Op ba-
sis van de kenmerken leeftijd, oppervlakte, 
locatie, woningtype, parkeergelegenheid en 
tuin, is het mogelijk om elke Nederlandse 
woning te voorzien van een marktprijs die 
voor ruim 85% overeenkomt met de gere-
aliseerde verkoopprijs. Deze methode stelt 
ons derhalve in staat  de 700 woningen, die 
deel uitmaken van de steekproef, en die ge-
veild zijn in de periode 2005-2008, alsnog 
te voorzien van een marktprijs. De hedo-
nisch geschatte marktprijs wordt vervolgens 
vergeleken met de veilingopbrengst1. Het is 
daarbij nog belangrijk op te merken dat in 
deze studie twee soorten woningveilingen 
zijn bestudeerd2. De ene variant is de hier-
boven beschreven executieveiling, waarbij 
het pand door een notaris openbaar wordt 
verkocht uit naam van de schuldeisende 
bank. De andere variant zijn de zogenaamde 
vrije veilingen, waarbij de verkopende partij 
in veel gevallen de bewoner van het pand is 
en waarbij doorgaans een verkopende ma-
kelaar betrokken is. De makelaar voorziet 
de transactie van relevante informatie over 
het object en de verkopende partij. 
Op voorhand mag om verschillende rede-
nen worden verwacht dat de verkoopop-
brengst bij een executieveiling afwijkt van 
de prijs zoals die wordt gerealiseerd in de 
reguliere markt. Een drietal verklaringen 
vanuit de economische theorie worden hier-
onder kort aangereikt:

Competitie
Zo is het veilinginstrument een geheel 
ander prijsmechanisme dan het traditio-
nele proces waarin koper en verkoper in 
overleg gezamenlijk tot een transactieprijs 
komen. Op een krappe woningmarkt als 
bijvoorbeeld Amsterdam wordt regelmatig 
gebruik gemaakt van verkoop per opbod. 

In deze situatie moeten potentiële kopers 
voor het verstrijken van een vastgestelde 
deadline schriftelijk een bod afgeven bij de 
verkopende makelaar. Deze makelaar zal na 
het verstrijken van de termijn de biedingen 
vergelijken en zorgen dat het hoogste bod 
de transactieprijs bepaalt. Door kopers in 
onderlinge competitie en onder tijdsdruk 
een bod te laten uitbrengen, wordt de ver-
koopopbrengst gemaximaliseerd. Deze 
competitie vereist echter wel dat bieders tal-
rijk en ongerelateerd zijn. Een voorwaarde 
waaraan volgens onderzoeksjournalisten, 
aanwezig op veilingen, ten zeerste werd ge-
twijfeld. Vooral op kleinschalige executievei-
lingen zijn illegale prijsafspraken onder de 
aanwezige bieders waargenomen. In deze 
situatie waarin de competitie ontbreekt en 
omslaat in het vormen van prijskartellen 
zou het veilingmechanisme een averechts, 
prijsdrukkend effect kunnen hebben op de 
verkoopopbrengst.

Asymmetrische informatie
Wanneer de nadruk wordt gelegd op ‘execu-
tie’ zijn al snel verschillende redenen te vin-
den voor het achterblijven van de prijs op de 
veiling in vergelijking met de prijsvorming 
in de reguliere markt.  Onderhoud, de staat 
van het huis als latente kostenpost is daarbij 
de dominante factor. Waar bij een reguliere 
verkoop op de vrije markt potentiële ko-
pers zich persoonlijk op voorhand kunnen 
vergewissen van de staat van onderhoud 
van het pand, moeten bieders op een Ne-
derlandse executieveiling in veel gevallen 
vertrouwen op het oordeel en de informatie 
van de tegenpartij. In veel gevallen wordt de 
staat van onderhoud van het geveilde pand 
niet eens vermeld. Een verborgen gebrek 
dat op voorhand niet is gecommuniceerd, 
is bij aankoop op een executieveiling voor 
rekening van de kopende partij, terwijl in 
de reguliere markt de wet kopers hiertegen 
in bescherming neemt. Saillant is daarbij 
ook de clausule bij veilingaankopen dat de 
koper verantwoordelijk is voor eventuele 
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huurders die wellicht nog in het pand wo-
nen. Het element van onderhoud, dat als 
een zwaard van Damocles boven het hoofd 
van de koper kan hangen, zorgt voor een 
situatie waarin de prijsvorming wordt ver-
stoord. Deze setting, waarin de informatie 
asymmetrisch is verdeeld tussen kopers en 
verkoper, creëert het zogenaamde lemon’s 
probleem zoals Akerlof dat al in 1970 be-
schreef. Hierbij zorgt de combinatie van 
kwaliteitsverschillen en onzekerheid (eigen-
lijk onduidelijkheid) voor een markt waarin 
kopers te behouden bieden voor het aange-
boden product, uit vrees voor de kat in de 
zak – de lemon van Akerlof. Onvolledige in-
formatie over het aangeboden product zorgt 
in de context van executieveilingen van 
woningen van bewoners die met financiële 
problemen kampen, voor een neerwaarts 
effect op de prijsvorming. Het is immers 
voorstelbaar dat huishoudens die kampen 
met financiële beperkingen het onderhoud 
van hun woning niet optimaal hebben kun-
nen volbrengen.

Transactiekosten
Een derde factor die debet kan zijn aan prijs-
afwijkingen tussen de executieveiling en de 
vrije markt is de kostenstructuur van de vei-
ling. Een woning aankopen op een Neder-
landse executieveiling gaat gepaard met aan-
zienlijke kosten. Zo hanteert de betrokken 
notaris een hoger tarief, aangezien zijn/haar 
werkzaamheden meer tijd vergt dan bij een 
reguliere markttransactie. Daarnaast wor-
den ook kosten in rekening gebracht voor de 
organisatie van de veiling. Indien er nog een 
makelaar betrokken is bij de verkoop, een 
situatie die bijvoorbeeld in Amsterdam eer-
der regel dan uitzondering is, zal ook deze 
partij een provisie in rekening brengen. Al 
deze aanvullende kosten, die in veel gevallen 
ruim 5% van de prijs bedragen  komen voor 
rekening van de koper, een gegeven waar-
mee bieders uiteraard rekening houden bij 
het opstellen van hun bod.  
Wanneer deze factoren zo vooraf worden 

overwogen, ligt het voor de hand om te ver-
onderstellen dat woningen verkocht op een 
executieveiling een prijs opleveren die lager 
ligt dan in de vrije verkoop. De neerwaart-
se druk die voortkomt uit de aanvullende 
kosten en de asymmetrische informatie 
ten aanzien van het onderhoud zullen het 
prijsopdrijvende effect van het veilingcon-
cept waarschijnlijk overtreffen. Deze ver-
wachting wordt bekrachtigd door het feit 
dat Nederlandse banken bij het verlenen 
van een nieuwe hypotheek rekenen op een 
executiewaarde die gelijk is aan 85% van 
de aankoopprijs van de te financieren wo-
ning.  Met andere woorden, de bank rekent 
gemiddeld op 15% waardeverlies bij verkoop 
op een executieveiling. 
Na bestudering van de 290 executieveiling-
transacties in de steekproef komen wij ech-
ter uit op een korting ten opzichte van de in-
geschatte marktprijs van wel 37%. Volgens 
het hedonische model was de gemiddelde 
waarde van de 290 geveilde objecten gelijk 
aan € 146.700, terwijl de verkoopopbrengst 
aan de veiling bleef steken op een gemid-
delde van slechts € 92.100. Dat betekent dat 
na afloop van de veiling de gemiddelde ex-
huiseigenaar achterblijft met een restschuld 
van ruim € 25.000, een schuld die bij het 
ontbreken van een NHG-garantie, ten deel 
valt aan het huishouden met financiële pro-
blemen2. Deze gemiddelde korting van 37% 
is groot wanneer wij soortelijke studies uit 
het buitenland beschouwen. Shiling et   al. 
(1990), Forgey et al. (1994) en Hardin en 
Wolverton (1996) zijn ons hierin al voor-
gegaan. Deze studies bestudeerden de ver-
koopopbrengst van executieverkopen van 
Amerikaanse woningen met een hedonisch 
geschatte marktwaarde voor woningen uit 
de staten Louisiana, Texas en Arizona, en 
kwamen tot een korting van respectievelijk 
24%, 23% en 22%.
Kortom, de waargenomen prijskorting die 
wij in ons onderzoek waarnemen is hoog, 
vergeleken bij de vuistregel van de bank en 
vergeleken bij ervaringen uit het buitenland. 
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Indien het fenomeen van de veiling als ver-
koopkanaal de verklaring zou zijn, zouden 
wij een soortgelijk beeld verwachten wan-
neer wij de vrije marktveilingen bestude-
ren. Hier zijn de verschillen in marktprijs 
en veilingopbrengst echter aanzienlijk klei-
ner. Zo blijkt dat vergeleken bij de gemid-
delde hedonische marktprijs van de 413 wo-
ningen geveild op vrije marktveilingen van  
€ 139.800 de gerealiseerde doorsnee veiling-
opbrengst van € 136.500 met amper 2,5% 
achterblijft. Een prijsverschil dat, indien de 
relatief hoge transactiekosten worden mee-
gerekend, zelfs duidt op een kleine prijspre-
mie die overeenstemt met de eerder bespro-
ken prijstheorie van Milgrom en Weber en 
de effecten van het competitie-element.

Hoewel de invloed van de lokale kosten-
structuur met onze dataset niet kan worden 
vastgesteld, bestaan er wel andere mogelijk-
heden om het waargenomen gemiddelde 
van 37% verder te ontleden. Daartoe be-
studeren wij als eerste de doorsnee van de 
waargenomen prijskortingen op zoek naar 
patronen die wellicht kunnen helpen bij het 

�
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���

VEILINGOPBRENGSTMARKTPRIJS

EXECUTIEVEILINGEN MARKTVEILINGEN

x ��.��� �

Figuur 1  ▶  MARKTWAARdE 
VERsus VEILINGOPBRENGsTEN

isoleren van de oorzaak. In de onderstaande 
tabel staan de prijsverschillen weergegeven 
voor delen van beide steekproeven, inge-
deeld op basis van verschillende woning- en 
wijkkenmerken.
Uit deze cijfers zijn een aantal interessante 
conclusies te verbinden. Zo is duidelijk dat 
de prijskorting zoals die op de executievei-
ling wordt gerealiseerd niet gelijk verdeeld 
is over de verschillende woningen. De prijs-
korting is het hoogst voor vooroorlogse vrij-
staande- en bovenwoningen, die in omvang 
afwijken van het gemiddelde en gesitueerd 
zijn in arme wijken. Wanneer wij eenzelfde 
profiel proberen vast te stellen ten aanzien 
van de woningen verkocht op vrije marktvei-
lingen blijkt geen eenduidig beeld te ontdek-
ken. Met andere woorden, in tegenstelling 
tot de vrije marktveilingen lijken de prijsver-
schillen op executieveilingen zich volgens 
een bepaald systeem te ontwikkelen. 
De staat van onderhoud lijkt daarbij de lei-
dende factor. In oude en grote woningen is 
naar verwachting het meeste onderhoud te 
verrichten. In arme wijken is de kans het 
grootst dat het onderhoud niet is volbracht. 
Daar kopers op de executieveiling door-
gaans niet bekend zijn met de exacte staat 
van onderhoud van het aangeboden pand, 
lijkt geheel volgens de gedachten van Aker-
lof (1970) uit voorzorg al een prijskorting 
te worden verpakt die de eventuele onder-
houdskosten moet ondervangen. Het is in 
dat licht dan ook interessant om te zien dat 
op de vrije marktveilingen dit voorbehoud 
niet gemaakt lijkt te worden. De oudste en 
grootste woningen, waar op voorhand het 
meeste onderhoudswerk mee gemoeid zal 
zijn, worden op een vrije marktveiling juist 
tegen een premie verkocht. Hier zijn de bie-
ders niet terughoudend in hun oordeel en 
overtreft hun bod de prijsindicatie die vol-
gens het model is opgesteld.
In beide markten worden heterogene wo-
ningen verkocht met daarbij een grote vari-
atie in de staat van onderhoud. Het verschil 
in de structuur van de waargenomen prijs-
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Vrijstaande woning 234.453 95.742 - 50% 198.843 195.015 -  2 %
Tussenwoning 165.467 107.081 - 35% 165.578 149.169 -  10 %
Bovenwoning 148.614 85.093 - 43% 144.717 143.490 - 1 %
Appartement 133.834 85.527 - 36% 96.094 103.577 + 8 %

Voor 1905 160.423 76.590 - 52% 109.682 103.147 + 6 %
1906-1930 143.945 88.452 - 39% 112.584 108.545 + 4 %
1931-1944 149.590 85.455 - 43% 149.978 142.413 + 5 %
1945-1959 140.019 83.193 - 41% 122.192 121.671  0 %
1960-1970 138.646 91.956 - 34% 104.040 102.536  1 %
1971-1980 152.151 107.694 - 29% 132.332 133.105 - 1 %
1981-1990 161.530 114.045 - 29% 144.954 138.679  7 %
1991-2008 175.691 134.281 - 24% 209.709 209.689  0 %

Meer dan 140 m2 246.705 136.206 - 40% 241.278 234.243 + 3 %
100-139 m2 170.301 116.630 - 31% 129.393 135.668 - 5 %
70-99 m2 144.159 93.259 - 31% 94.334 94.908 - 1 %
Minder dan 70 m2 121.915 69.279 - 52% 102.241 90.527 +  11 %

Arme wijk 140.480 83.063 - 41% 119.704 98.688 -  18 %
Modale wijk 148.729 93.211 - 37% 121.047 113.807 - 6 %
Bovenmodale wijk 151.719 128.188 - 15% 188.668 184.909 - 2 %
Rijke wijk 149.695 116.455 - 22% 200.725 244.551 +  22 %

Totaal gemiddelde 146.709 92.124 - 37% 139.824 136.232 - 3 %

 MArKT vEiling % MArKT vEiling %
 WAArdE PriJs vErsCHil WAArdE PriJs vErsCHil 

doorsnede lijkt te worden veroorzaakt door 
de informatie omtrent deze staat van onder-
houd. Indien, zoals op een vrije marktveiling, 
de staat van onderhoud kan worden waarge-
nomen wordt deze marktconform in de prijs 
verwerkt. Indien deze informatie ontbreekt, 
zoals bij executieveilingen, worden woningen 
over de volle breedte tegen een aanzienlijke 
prijskorting verhandeld.    

Conclusies en aanbevelingen
Martijn Krabbé had gelijk. Woningen die 
worden verkocht op executieveilingen krijgen 
geen eerlijke prijs. Het prijsverschil dat wij bij 
290 transacties op executieveilingen hebben 
waargenomen overtreft de verwachtingen; ver-

wachtingen vanuit de theorie, verwachtingen 
op basis van Amerikaanse studies en verwach-
tingen van de hypotheekverlenende bank. 
De oorzaak van deze waargenomen prijskor-
ting is een samengesteld geheel. Op een exe-
cutieveiling zal de bieder rekening moeten 
houden met relatief hoge transactiekosten die 
nog steeds sterk variëren per veiling, waar-
door het bod de marktwaarde niet zal halen. 
Daarnaast zal de bieder een reserve moeten 
inbouwen ten aanzien van eventueel achter-
stallig onderhoud bij het aan te kopen pand. 
Daar de informatievoorziening ten aanzien 
van de staat van het pand bijzonder beperkt 
blijkt te zijn, wordt deze reserve voor vrijwel 
alle type panden ruimschoots berekend. Een 
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derde factor die in deze studie niet expliciet 
onderzocht kon worden, is de concurrentie 
onder de kopers. Om tot een eerlijke prijs 
te komen bij een veiling, moeten kopers on-
afhankelijk van elkaar tot een bod komen. 
Eerdere verkennende studies hebben deze 
onafhankelijkheid bij executieveilingen al in 
twijfel getrokken.
De vrije marktveilingen laten in dit onderzoek 
duidelijk zien dat koopwoningen een prima 
prijs kunnen opleveren op een Nederlandse 
veiling. Bieders moeten zich dan wel op hun 
gemak voelen ten aanzien van het aanbod, de 
kosten en de overige aanwezigen.
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voETnoTEn

1  uiteraard wordt het tijdstip (het jaar) van de verkoop in het hedonische model meegeprijsd opdat de prijsontwikke-

ling van de markt tot uiting komt in de prijsbepaling.

2  de hypothecaire schuld is niet gelijk aan de geraamde marktprijs bij verkoop maar is een functie van de hier niet 

vermelde gemiddelde aankoopprijs.  
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In this paper we discuss the general be-
haviour of office space and capital mar-
kets by looking at past crises and the 

DiPasquale and Wheaton 4-Quadrant model. 
Next we show how this model can be used to 
analyse the Amsterdam and Rotterdam office 
markets over the last decade. Furthermore 
we argue how the depth of the current crisis 
potentially contains the seeds for a fast recov-
ery after the downturn runs its cycle. The mo-
tivation for this expectation is based on the 
distinction between asset and space markets 
within the real estate system.

Office market dynamics
Substantial turmoil is not new to office mar-
kets. The Great Depression of the 1930’s in 
the United States led to a doubling of vacancy 
rates, a virtual halting of developments and 
strong decreasing prices and rents. At the 
end of the 1980’s the savings and loans crisis 
and the concomitant decrease in office em-
ployment hit US markets just when the stock 
of office space increased steeply as a result 
of construction activity (for a further discus-

sion of past US office market crises see for 
example McDonald (2002), Mills (1995) and 
Wheaton (1987)). A clear example of turmoil 
on Dutch office markets followed the burst 
of the .com bubble at the end of the 1990’s. 
The starting point for this office market cri-
sis was determined in the preceding years 
when strong growth in office occupying in-
dustries resulted in substantial new construc-
tion activity. As the era known as “the new 
economy” unfolded in the 1990’s, office em-
ployment grew sharply which resulted in an 
enormous increase in the demand for office 
space. For example, the number of employ-
ees in the Dutch IT-sector stood at around 
76,000 in 1997 and grew fast to a total of 
around 125,000 in 2001. 
Figure 1 shows changes in GDP and office 
employment1  over the period 1996-2008 
and indicates whether the office occupying 
service sector grew faster than the national 
economy. 
Figure 1 clearly shows the relative fast growth 
in office employment over the years 1996-
1998. As a result of this fast rising office 

Office market dynamics

The current financial crisis and its negative impact on the real economy influences in-

vestment return on real estate markets across the globe. Uncertainty in financial mar-

kets leads to an aversion for risk bearing assets and an associated decrease in real 

estate prices as yields on property markets increase. Besides this general capital market 

impact, return on office investments is to a large extent driven by changes in employ-

ment in office occupying industries and changes in the stock of available space. The 

current adverse economic climate leads to downsizing and bankruptcies at office occu-

pying companies and as such puts downward pressure on potential rental income. 

by dr. Maarten Jennen and Michiel Moll MSc

The seeds of recovery afTer cUrrenT TUrmoil
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employment during the .com boom, vacancy 
rates decreased sharply and developers started 
building new office space. Unfortunately, as 
had happened before, real estate investors and 
developers had a myopic view and projected 
late 1990’s employment growth rates into the 
future. After the internet bubble burst at the 
start of 2001 it became apparent that these ex-
pected employment growth rates would not 
materialize as years of negative growth in of-
fice occupying industries followed. The years 
1999 till 2004 are characterized as a period 
of low or even negative office employment 
growth. During the last four years growth in 
office occupying industries was comparable 
to general economic growth. 

Equilibriums
DiPasquale and Wheaton (1992) developed a 
convenient model for long run equilibriums 
in office markets. This model, as depicted in 
Figure 2, consists of four quadrants and can 
be separated into two different markets: the 
asset market and the space market. 
The asset market is the market for the own-
ership of real estate assets while the space 
market relates to the usage of real estate. 
The north-eastern quadrant in the model de-
termines the equilibrium rent level (R*) of 
office space given a certain demand function 

FigurE  1 ▶  % change in gdP and office emPloymenT in The neTherlands
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FigurE 2  ▶ The diPasqUale and 
WheaTon 4-qUadranT model

(D) and stock of office space (Q*). The north-
western quadrant determines the equilib-
rium price (P*) that investors are willing to 
pay for a certain rental income (R*) given the 
all inclusive cap rate which is determined by 
the slope of the line in the ‘valuation’ quad-
rant. The higher the slope of this line, the 
less investors are willing to pay to receive a 
certain level of rental income and the higher 
the net initial yield. As such the two northern 
quadrants in the model indicate the price link 
between the space market on the right hand 
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side and the asset market on the left hand 
side. Following the 4-quadrant model coun-
ter-clockwise, the next quadrant determines 
the level of new construction of office space. 
The level of new construction is a positive 
function of the price of space as more devel-
opers are willing to construct at higher office 
prices. The construction function has a posi-
tive intercept as it takes a certain minimum 
price for construction to commence. The 
positive slope of the construction function 
relates to the increasing long-run marginal 
costs in the construction of real estate. The 
south-eastern quadrant shows the relation 
between new construction and the stock of 
office space. If we assume that office employ-
ment is fixed, a certain amount of new con-
struction is necessary to counteract the influ-
ence of depreciation. Under the assumption 
of constant growth rates of employment, a 
certain amount of new construction is pe-
riodically necessary to house the new em-
ployees. In any case, new construction is a 
positive function of the existing stock. The 
situation as depicted in figure 2 shows the 
long run equilibrium in the office market. 
Of course real estate markets are seldom 

in equilibrium. External shocks, especially 
in markets with considerable time-to-build 
periods, move the market out of equilibrium 
followed by slow adjustments in the market 
to move back towards the equilibrium. The 
following section shows what happens to 
the real estate system in the short and long 
run when demand- and price determinants 
change. To put the analysis into perspective 
a discussion of actual figures for Amsterdam 
and Rotterdam is used.

A discussion of two distinct office 
market cycles in Amsterdam and rotterdam
The 4-quadrant model is useful in explain-
ing changes in demand circumstances and 
how this works through to the construction 
industry shown in the two southern quad-
rants of the model. In this paragraph we 
will use the example of the years surround-
ing the change of the millennium and the 
recovery period preceding the credit crisis 
(2005-2008) for the two premier office mar-
kets of The Netherlands: Amsterdam and 
Rotterdam. Both periods were characterized 
by high total returns on Dutch office markets 
as shown in figure 3. 

FigurE  3 ▶ ToTal reTUrn office invesTmenTs

SouRcE: IPD 2

2  amsterdam includes the municipalities amsterdam, diemen, amstelveen and duivendrecht, and rotterdam includes the municipali-
ties rotterdam, capelle a/d ijssel and schiedam
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Despite the shared characteristic of high to-
tal returns during the first and last years of 
the study period there are different under-
lying reasons: the former period is charac-
terised by changes in demand in the space 
market, which increased rent levels, while 
changes in the asset market that resulted 
in sharp yield compression typify the lat-
ter period. In the remainder of this section 
we first show the theoretical underpinning 
for an analysis of the period 1996-2000 fol-
lowed by a discussion of what happened in 
Amsterdam and Rotterdam.
Figure 4 shows the impact of an increase in 
demand for office space in the space market 
(i.e. the market for the use of real estate) such 
as for example the increase in office employ-
ment during the .com boom. In figure 4 this 
is reflected by the shift from demand func-
tion D0 to D1. Because of the ‘time-to-build’ 
issue related to real estate, the stock of real 
estate cannot instantly react to this increase 
in demand for space and is temporarily 
fixed at level Q*. As a result, in the short 
run, rents and prices move up to new levels 
(R1 and P1) until new supply arrives on the 
market, pushing the level of stock to Q**, 

FigurE 4 ▶ increase in 
demand: sPace markeT
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and the market returns to a more sustaina-
ble situation. In this new equilibrium rents, 
prices, construction levels and the stock of 
office space have all increased from their 
initial levels; a situation indicated with the 
dashed line in figure 4. The problem associ-
ated with the bust of the .com boom is that 
the increase in demand for office space was 
not sustained, resulting in levels of stock 
that were too high when related to the level 
of demand in the space market. 

Misallocation
The well-known result of this misallocation 
of funds were sharp rising vacancy rates and 
lower rents on office markets suppressing 
total return levels for several years.
Figure 5 shows actual figures for Amsterdam 
and indicates a strong increase in office em-
ployment during the years 1996-1998, in line 
with the shift from D0 to D1 in figure 4. As pre-
dicted by the 4-quadrant model, this increase 
in office employment led to increasing office 
rents and decreasing vacancy rates, but also 
triggered the development industry to con-
struct additional office stock. Naturally, it takes 
a couple of years for new supply to reach the 
market. If office employment had remained at 
these high levels, the new office space would 
have been absorbed and the office market 
would have remained in balance. However, 
when the new office stock arrived at the mar-
ket during the years 1999-2002, changes in of-
fice employment were either very low or even 
negative. The obvious result of this combina-
tion of factors was a steep increase in vacancy 
rates and decreasing office rents.
There are nevertheless large differences 
across the city of Amsterdam. Vacancy 
mainly increased in secondary locations (e.g. 
Diemen), but remained relatively low in the 
prime locations, such as the ‘South-Axis’ and 
the area surrounding Amsterdam Central 
Station. Over time, businesses were either 
consolidating their offices or looking to up-
grade their office space, turning the market 
into replacement mode instead of growth. 
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Figure 6 shows the situation for the second 
office market of the Netherlands. Employ-
ment in the city of Rotterdam is less driven 
by information technology and financial 
services than in Amsterdam. As a result, in-
creases in office employment during 1996-
1998 were less steep and the amount of sup-
ply built in the late 1990’s was not as high 
as in Amsterdam and peaked in 1999, after 
which the growth in supply quickly slowed 
down. Decreasing office employment  
resulted in increasing vacancy levels after 
2001, but the vacancy rate did not increase 
as fast as in Amsterdam and ended up at 
around 8% (vs. 12% in Amsterdam).

Total returns
After a couple of years of lower total re-
turns on office investments the situation 
changed. The disappointing returns on 
equity markets and abundant availability 
of cheap debt, increased investor’s appetite 
for real estate assets. This situation led to a 
general willingness to pay higher prices to 
receive a certain level of rental income. The 
resulting decrease in real estate yields is re-
flected in the valuation quadrant of figure 

7 by the shift from D0 to D1. At D1 investors 
are willing to pay a higher price per Euro 
of rental income than under D0 which is 
precisely what happened during the four 
years preceding the credit crunch. Again, as 
a result of construction lags, the stock of of-
fice space cannot react instantly to changes 
in real estate prices, which forms the seed 
for the expected faster recovery after the 
current market crisis. According to expec-
tations, more developers would be willing 
to construct office space at the increased 
price level (P**) which triggers an increase 
in construction to a level of C** in figure 7. 
Since the rise in prises is caused by changes 
in the asset market and not by changes in 
demand for real estate in the space market 
(the demand function in the North-Eastern 
quadrant is fixed), the increase in stock (Q* 
to Q** in figure 7) would lead to lower rent 
levels (R* to R** in figure 7).
All these changes are activated by changes 
in the asset market. As the increase in de-
mand for real estate assets is driven by in-
vestors, there is no necessarily associated 
surge in demand in the space market. This 
makes the period 2004-2008 very similar 

FigurE 5  ▶  % change office emPloymenT and office sTock (amsTerdam)

SouRcE: EuRoStat (NutS 3 lEvEl), JoNES laNg laSallE aND INg REal EStatE

note: groot-amsterdam is the eurostat nUTs 3 classification for the region that includes the city of amsterdam as 

its most influential centre.
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to the situation depicted in figure 7 with one 
important difference which is discussed in 
the following paragraph. 

The silver lining in a time of market turmoil
The spread to the real economy of a cri-
sis   that was purely financial at the onset 
is expected to influence rent and vacancy 

levels with a lag in its full impact on yield 
levels. The factor that makes the current 
global economic crisis different from what 
happened over the last decades when of-
fice markets were in distress is the fast and 
strong impact of the financial crisis on the 
construction industry. Development capi-
tal is hard to obtain under the current eco-
nomic climate which has a serious impact 
on the level of new office projects expected 
to arrive on the market over the following 
years. The price increases for office space in 
preceding years generated a large number 
of new office development plans, but the 
majority of these plans will not be realized. 
For example, research by the Dutch Asso-
ciation of Real Estate Development Compa-
nies (Neprom) shows that only 3.5 to 4.0% 
of all projects in the planning phase will ac-
tually get a building permit. Moreover, the 
number of building permits, partly due to 
the difficult financing possibilities, has de-
creased by around 1,000,000 m² compared 
to last year. Furthermore, the Dutch eco-
nomical institute for the building industry 
(EIB) suggests that the future new supply 
in the next two years will decrease by 35% in 

FigurE 6 ▶ % change office emPloymenT and office sTock (roTTerdam)

SouRcE: EuRoStat, JoNES laNg laSallE aND INg REal EStatE

note: groot-rijnmond is the eurostat nUTs 3 classification for the region that includes the city of rotterdam as its 

most influential centre.  

RENT �

PRICE � STOCK �SF�

C**

�SF�

C*

R*

R**

D�

D�

P*
P** Q* Q**

CONSTRUCTION

FigurE  7 ▶ increase in
demand:  asseT markeT
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the office sector. This makes a potential fu-
ture oversupply even more unlikely. Moreo-
ver, the construction that is currently com-
mencing meets high pre-letting conditions 
and is not speculative as was often the case 
in the years surrounding the .com boom. 
During previous office market crises, de-
creasing demand for office space was accom-
panied by large increases in office construc-
tion triggered by increasing employment 
in office occupying industries in preceding 
years. Ironically, the severity of the current 
financial crisis also contains the seeds of a 
faster recovery when market circumstances 
normalize, because the lack of available 
capital for new construction quickly led to 
a drying up of development pipelines in 
major office markets. However, the risk as-
sociated with this silver lining is the depth 
of the crisis and the way in which it will in-
fluence employment levels in office occupy-
ing industries in the years to come. Further 
weakening of employment will put more 
downward pressure on occupancy and rent 
levels. This deepening of the crisis does not 
undo a sharp recovery due to a constrained 
supply, but it will take longer for rents to 
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get back to their previously high level. Nev-
ertheless, the separation of asset and space 
markets combined with a constrained sup-
ply helps prevent a ‘double trouble’ scenario 
in which decreases in office employment go 
hand in hand with increases in office space. 
Especially, prime locations in cities such as 
Amsterdam and Rotterdam should profit as 
vacancy levels have remained relatively low 
here and will not likely increase as much 
when demand is weakening. Therefore, the 
gap between prime and secondary locations 
will likely become wider.

nOTEs

1  in this study we define office employment, in line with extant literature, as full time equivalent employment in 

financial and business service industries.

2  amsterdam includes the municipalities amsterdam, diemen, amstelveen and duivendrecht, and rotterdam inclu-

des the municipalities rotterdam, capelle a/d ijssel and schiedam
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Ook voor vastgoed beleggers zijn 
het interessante tijden. Vanaf eind 
2007 dalen de prijzen van koop-

woningen in de VS, Ierland, het VK en in 
Spanje. Mede door de kredietcrisis en de 
conjuncturele neergang lopen ook de waar-
deringen van commercieel vastgoed terug 
en verruimen verhuurmarkten. Voorlopig 
is het eind van de neergaande beweging 
niet in zicht. Maar in 2008 zijn de aande-
lenbeleggingen van institutionele beleg-
gers ook zeer sterk in waarde gedaald. Zo 
gaf de MSCI Europe in dat jaar een totaal 
rendement zien van -43,64% (in Euro’s). 
Die daling was veel groter dan de waardeda-
ling van direct vastgoed, vooral in Europa. 
Daardoor is in de beleggingsportefeuilles 
van institutionele beleggers het procentuele 
aandeel van het directe vastgoed gestegen, 
niet zelden tot boven de toegestane boven-
ste bandbreedte van de strategische weging. 
Dit betekent strikt genomen dat direct vast-
goed zou moeten worden verkocht. En te-
gelijkertijd is er bij de beleggers sprake van 
een toeneming van het aanbod van aantrek-
kelijke beleggingspanden. Een en ander 
roept de nodige vragen op. Moet er direct 
vastgoed worden verkocht of juist worden 
bijgekocht? En zo ja tegen welke prijzen 

of (aanvangs)rendementen? In het onder-
staande proberen wij hierop een antwoord 
te geven.

Een vastgoedbelegger die geen of weinig last 
heeft van financieringsbelemmeringen heeft 
in beginsel de volgende mogelijkheden:
1. (Netto) verkopen van vastgoedprojecten;
2.  Veranderen samenstelling van de porte-

feuille door verkoop en koop van vastgoed;
3.  (Netto) investeren en uitbreiden van de 

vastgoedportefeuille;
4. Niets doen en kat uit de boom kijken.

In het onderstaande gaan wij hier nader op in.
Ad 1: (Netto) verkopen van projecten
In beginsel behoort het verkopen van pro-
jecten tot het normale portefeuillebeleid, 
ook tijdens een neergaande fase van vast-
goedmarkten. Projecten die een hogere 
marktwaarde dan beleggingswaarde heb-
ben zouden in principe moeten worden ver-
kocht. Daarbij is die beleggingswaarde die 
subjectieve waarde die een belegger er zelf 
aan geeft, gegeven zijn toekomstverwach-
tingen en zijn rendementeisen. Door de 
projecten te verkopen die minder renderen 
dan de rendementseis verbetert het rende-
ment van de totale portefeuille. De huidige 

Vastgoedbeleid bij een teruglopende markt

De kredietcrisis heeft geleid tot een economische neergang en een teruggang van vast-

goedmarken. Er is sprake van waardedalingen en de huurmarkt verruimt. Deze ontwik-

kelingen leiden bij beleggers in vastgoed tot vragen over het te voeren vastgoedbeleid. 

Moeten wij nu nog vastgoed verkopen of moeten wij nu juist gaan kopen? In dit artikel 

gaan wij hierop in vanuit het standpunt van een Nederlandse institutionele belegger.

door prof. dr. P. van Gool MRICS

HET STANDPUNT VAN EEN INSTITUTIONEEL BELEGGER

PNL09-RERQ-33-PETER VAN GOOL.indd   33 01-04-2009   17:58:29



34 | april 2009 | Real Estate Research Quarterly

situatie van overallocatie pleit in beginsel 
ook voor verkoop van direct vastgoed. Maar 
zo eenvoudig is het in de praktijk niet. 

Er zijn de volgende uitdagingen:
•  De taxaties van de marktwaardes lopen 

door lagging en smoothing in het taxatie-
proces bij de marktontwikkelingen ach-
ter. Het is dus in een dalende markt in de 
regel lastig de vorige boekwaarde te halen 
en verkopen onder de laatste boekwaarde 
– ook al is die achterhaald – is bestuurlijk 
vaak niet te verkopen, zeker niet nu inte-
griteitkwesties eerder om externe taxaties 
vragen. Ook is het zo dat er niet altijd veel 
marktliquiditeit is, hetgeen de te realise-
ren prijzen neerwaarts beïnvloedt.

•  Met het verkopen van direct vastgoed is 
veel tijd gemoeid. In een dalende markt 
remt dit verkopen omdat telkens met an-
dere (ongunstigere) prijzen moet worden 
gerekend en al snel de gedachte kan post-
vatten dat het voor verkopen te laat is en 
dat er straks wordt verkocht juist op het 
dieptepunt van de markt.

•  Institutionele vastgoedbeleggers zijn so-
wieso niet erg genegen te verkopen, ook 
niet als zij beseffen dat de markt op een 
hoogtepunt is. Hiervoor zijn verschillen-
de redenen. Zo valt er te wijzen op fee-
opbrengsten en salarissen die in de regel 
gekoppeld zijn aan de omvang van de por-
tefeuille. Maar ook spelen psychologische 
factoren een rol, waaronder binding aan 
het vastgoed (love baby’s) en de status die 
een omvangrijk vastgoedbezit geeft. 

•  Een te grote allocatie naar direct vastgoed 
is niet meteen reden om onmiddellijk 
tot verkoop over te gaan. De strategische 
streefgewichten zijn bepaald op basis 
van ALM studies en die zijn gebaseerd 
op lange termijn verbanden en zijn om-
geven met grote onzekerheden. Het per-
centage vastgoed wordt daarbij vaak ook 
nogal arbitrair vastgesteld. Om tactische 
redenen van meer korte termijn is het 
zeer legitiem van streefpercentages af te 

wijken. De vraag of direct vastgoed moet 
worden verkocht is vooral afhankelijk van 
de verwachte rendementen van vastgoed 
en die van de alternatieven. Maar zijn er 
praktische belemmeringen bij het verko-
pen. Na verkoop (met bovengenoemde 
hindernissen) is het weer kopen van 
goede kwaliteit van vastgoed wanneer de 
vastgoedperspectieven weer zijn verbe-
terd, ook geen sinecure. In de praktijk is 
meestal niet mogelijk en/of kostbaar snel 
weer een vastgoedportefeuille van goede 
kwaliteit op te bouwen.

Ad 2: Veranderen samenstelling portefeuille
In theorie is het denkbaar vastgoed met 
nog lage aanvangsrendementen (bijv. goede 
winkelcentra) te verkopen om vervolgens 
met de revenuen hoogrenderend vastgoed 
(bijv. B- kwaliteit kantoren) te kopen. Maar 
de verschillen in aanvangsrendementen 
tussen verschillende soorten vastgoed zijn 
er niet voor niets. De spreads lopen uit ten 
tijde van crisis. De yieldcompressie van de 
afgelopen jaren gaf ook yieldegalisatie en nu 
treedt juist yielddifferentiatie op! Daardoor 
zou men van de regen in de drup komen. 
Een en ander neemt niet weg dat er zich in 
een neergaande markt meer kansen voor 
acquisitie voordoen, waarvan men gebruik 
kan maken, bijvoorbeeld om een gewenste 
andere portefeuillemix te realiseren.

Ad 3:  (Netto) investeren en uitbreiden
Net als verkopen is acquisitie ook een tijdloze 
activiteit, zeker wanneer wordt gedacht aan 
het uitbreiden van het te verhuren metrage in 
de bestaande projecten in bezit. En naarmate 
de vraagprijzen dalen en er meer aantrekke-
lijk aanbod op de markt komt wordt het in-
teressanter om vastgoed (bij) te kopen, zeker 
wanneer markten naar beneden doorschieten 
(zie hierna). Maar kopen is tijdens een neer-
gaande beweging van vastgoedmarkten ook 
niet eenvoudig vanwege het volgende:
•  De overallocatie maakt het lastig de handen 

voor (omvangrijke) acquisities op elkaar te 
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krijgen. Hierbij komt dat bestaande directe 
portefeuilles in de praktijk toch al min of 
meer autonoom groeien door renovaties 
en uitbreidingen van bestaand bezit;

•  Het kopen van vastgoed tijdens een neer-
gaande marktbeweging vraagt om een 
goede timing. Het gevaar is te vroeg in de 
markt te stappen, waardoor men na aan-
koop meteen zou worden geconfronteerd 
met afwaarderingen van de aanwinst. Ti-
ming is lastig. In beginsel zou men pas 
weer moeten gaan kopen als de vastgoed-
prijzen zijn gedaald tot onder de lange ter-
mijn evenwichtsprijzen; dus wanneer er 
sprake is van een doorschieten van de prij-
zen in neerwaartse richting (zie hierna).

Ad 4: Niets doen en kat uit de boom kijken
Gegeven de alternatieven is dit een voor de 
hand liggende variant, zij het dat het goed is 
veel aandacht te geven aan huurders en aan 
huurinkomsten. Ook moet worden gedacht 
aan het starten van (her)ontwikkelingen. 
De bouwkosten en –mogelijkheden zullen 
gunstiger worden en het nieuwe vastgoed 
komt op een beter moment in de cyclus op 
de markt. 
Gegeven de alternatieven is tijdens een 
neergaande marktbeweging zaak om ge-
woon door te gaan met verkopen en aan-
kopen gericht op het optimaliseren van de 
omvang en de samenstelling van de directe 
vastgoedportefeuille. Tijdens een opgaande 

VANAF HIER INVESTEREN

EVENWICHTSNIVEAU
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�

�
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Figuur 1  ▶ TIMING BIJ VERKOPEN EN KOPEN VASTGOED 

beweging doet men dat immers ook! Maar 
er zijn tal van hindernissen. Maar verder is 
timing erg belangrijk. En dat komt hierna 
aan bod. 

Timing
Bij het verkopen en kopen in vastgoed in 
een bewegende markt is, zoals gezegd, ti-
ming erg belangrijk. Het gaat dan om het 
voorspellen van evenwichtsprijzen. Wan-
neer bij een dalende markt de mogelijk te 
realiseren verkoopprijzen daar nog boven 
liggen is verkoop in beginsel interessant, 
maar wanneer de marktprijzen onder de 
evenwichtsprijzen zijn gekomen – bij een 
doorschieten van de markt naar beneden - 
is niet verkoop maar aankoop meer een aan-
rader (zie figuur 1).
Maar wat is dan dat evenwichtsniveau? Dat 
niveau is benaderen met de relatie: NAR 
(= netto aanvangsrendement) + Groei cash 
flows = IRR (= internal rate of return). Dus: 
IRR vereist – Groei cash flows = NAR ver-
eist. Het beginpunt is de vereiste IRR voor 
de categorie vastgoed in kwestie. De basis 
daarvoor is de risicovrije lange rentevoet. 
Het gaat dan niet om de actuele lange rente, 
want die kan tijdens een recessie relatief 
laag zijn, maar het veronderstelde even-
wichtniveau van de lange rente op lange ter-
mijn. Stel dat wij daarbij uitgaan van een ri-
sicovrije lange termijn rente van 4,5%, dan 
ontstaat voor een eersteklas kantoor met 
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Risicovrij 10 jaars rendement (gestabiliseerd) 4,5%
Risicopremie voor kantoren 2,0%
Internal rate of return (IRR) vereist 6,5%
Verwachte groeivoet cash flows (-) 
(waardes en huren) -0,5%
NAR vereist 6,0%

Exploitatiekosten uitgedrukt in bruto/netto verhouding 1,15
BAR vereist (= NAR*bruto/nettoverhouding) 6,9%

“Spread” tussen risicovrij en vereiste NAr in %-punt 1,5%
“Spread” tussen risicovrij en vereiste BAr in %-punt 2,4%

een aantal andere veronderstellingen (zie 
hierna) het volgende beeld (zie tabel 1).
Hierbij is uitgegaan van een algemene ri-
sicopremie voor kantoren van 2%. Die ri-
sicopremie is bepaald op basis van de uit-
komsten van verschillend onderzoek1. Dat 
onderzoek geeft aan dat een opslag tussen 
de 1 à 2%-punt gerechtvaardigd is. 
En dan komen wij bij de stap van de ver-
eiste IRR naar NAR vereist. Hierbij maken 
wij zoals gezegd gebruik van de relatie: IRR 
vereist – Groei cash flows = NAR vereist. 
In de praktijk wordt evenwel niet gewerkt 
met één groeivoet voor alle cash flows, 
maar met verschillende groeivoeten voor 
alle cash flow onderdelen, waaronder de 
stijging van de contracthuren, die van de 
markthuren (relevant bij wederverhuur en 
markthuurherzieningen), die van de ex-
ploitatiekosten en die van de waarde van 
het pand. Zo gaan wij hier uit van een stij-
ging van de contracthuren van 2% per jaar. 
Wat betreft de waardeontwikkeling, die bij 
kantoren in de praktijk door veroudering 
vaak tegen valt, is uitgegaan van een ver-
onderstelde stijging van de exit-BAR ten 
opzichte van de “initial”-BAR. Onderzoek2 
heeft laten zien dat men al snel rekening 
moet houden met een verouderingseffect 
van 0,1%-punt BAR stijging per jaar. Dus 
als de “initial” BAR 6,9% is, dan moet over 

10 jaar gemeten met een exit-BAR van 7,9% 
rekening worden gehouden.
Een en ander kan aan de hand van tabel 2 
worden toegelicht 
Zo is in deze afbeelding over een veron-
derstelde exploitatieperiode van 10 jaar een 
IRR berekend ter grootte van de vereiste 
IRR (van 6,5%) gegeven een bepaald bruto 
en netto aanvangsrendement. Daarbij is het 
bruto aanvangsrendement berekend met 
doelzoeken om op de vereiste IRR van 6,5% 
uit te komen. Het verschil tussen de NAR 
en de IRR is hier 0,5%-punt. Dat verschil 
betreft dus de jaarlijkse totale groei van de 
cash flows over de exploitatieperiode en is 
dus de resultante van de veronderstelde 
contracthuur groei (van 2% per jaar) en 
een min of meer gelijk gebleven nominale 
waarde als gevolg van de veronderstelde ver-
oudering (tot uitdrukking gebracht aan de 
1%-punt hogere exit yield). 
Tenslotte is er in tabel 1 nog de stap van 
NAR vereist naar BAR vereist. Het gaat hier 
om het bruto / netto traject waarbij is ver-
ondersteld dat de exploitatiekosten 13% van 
de bruto huuropbrengsten bedragen. Dit 
levert een bruto / netto verhouding op van 
(100/87=) 1,15.
Verder is uitgegaan van eersteklas kantoren 
en eersteklas huurders. Er is hier nadruk-
kelijk geen rekening gehouden met speci-

TABel 1 ▶ SPREAD TUSSEN RISICOVRIJ EN VEREISTE BAR/NAR
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fi eke risico’s, bijvoorbeeld dat de huurder 
failliet gaat, er leegstand in het pand in 
kwestie ontstaat en/of dat de veronderstelde 
exploitatiekosten tegen vallen. Als men bij-
voorbeeld rekening zou willen houden met 
een trendmatige leegstand van bijvoorbeeld 
5% van de bruto huur, dan zouden de ex-
ploitatiekosten inclusief leegstand 18% be-
dragen en dan zou er ceteris paribus een 
vereiste BAR ontstaan van { 6,0 (=NAR) * 
1,22 (=100/82) = } 7,3%.
Per saldo is er zonder de leegstand een 
“spread” tussen de evenwichtsrente en het 
netto aanvangsrendement van 1,5%-punt. 
Een studie3 naar “sustainable real estate 
yields” in andere landen laat “spreads” tus-
sen de “stabilised bond yields” en het netto 
aanvangsrendement zien van 1 à 1,5%-punt 

voor het VK en 1,5 à 2%-punt voor Frankrijk 
en Duitsland. 
Op basis van de huidige rente en bovenge-
noemde veronderstellingen zou er sprake 
zijn van een evenwichtsniveau op de be-
leggingsmarkt van onder de 6,9% voor 
eerste klas kantoren zonder enig specifi ek 
risico (in de Randstad). Op het moment van 
schrijven zijn de yields voor dit soort kanto-
ren nog niet zover gestegen. 
Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat ti-
ming ook erg belangrijk is. In de geschetste 
situatie zou verkoop dus nog een goede mo-
gelijkheid zijn, mits in de praktijk nog ho-
gere dan evenwichtsprijzen kunnen worden 
verkregen en wordt afgezien van de andere 
genoemde (vooral psychologische en prak-
tische) belemmeringen. De realiteit leert 

Bruto aanvangsrendement (BAR), berekend met doelzoeken 6,9%
Totale exploitatiekosten als % van de bruto huur 13,0%
Netto aanvangsrendement (NAR) 6,0%
Waardeverlies a.g.v. veroudering in %-punt stijging exit BAR per jaar 0,1%
Exit BAR (vrij op naam) 7,9%
Groei contracthuur per jaar 2,0%
Verkoopkosten (waaronder overdrachtsbelasting) 7,0%

0 - - - -1.449,3 -1.449,3
1 100,0 -13,0 87,0 - 87,0
2 102,0 -13,3 88,7 - 88,7
3 104,0 -13,5 90,5 - 90,5
4 106,1 -13,8 92,3 - 92,3
5 108,2 -14,1 94,2 - 94,2
6 110,4 -14,4 96,1 - 96,1
7 112,6 -14,6 98,0 - 98,0
8 114,9 -14,9 99,9 - 99,9
9 117,2 -15,2 101,9 - 101,9
10 119,5 -15,5 104,0 1.442,1 1.546,1
11 121,9 - - - 

internal rate of return (irr) over 10 jaar   6,5%

Verschil tussen NAr en irr = groei cash fl ows per jaar over exploitatieperiode -0,5%

De eindwaarde van 1.442,1 is berekend door de huur van jaar 11 te delen door de exit-BAR (van 7,9%) 

vermenigvuldigd met 1,07 voor de verkoopkosten.

JAreN BruTO Huur eXPlOiTATie NeTTO Huur iNVeSTeriNg (-) eN NeTTO CASH FlOW
  KOSTeN (-)  deSiNVeSTeriNg

0 - - - -1.449,3 -1.449,30 - - - -1.449,3 -1.449,3
1 100,0 -13,0 87,0 - 87,01 100,0 -13,0 87,0 - 87,0
2 102,0 -13,3 88,7 - 88,72 102,0 -13,3 88,7 - 88,7
3 104,0 -13,5 90,5 - 90,53 104,0 -13,5 90,5 - 90,5
4 106,1 -13,8 92,3 - 92,34 106,1 -13,8 92,3 - 92,3
5 108,2 -14,1 94,2 - 94,25 108,2 -14,1 94,2 - 94,2
6 110,4 -14,4 96,1 - 96,16 110,4 -14,4 96,1 - 96,1
7 112,6 -14,6 98,0 - 98,07 112,6 -14,6 98,0 - 98,0
8 114,9 -14,9 99,9 - 99,98 114,9 -14,9 99,9 - 99,9
9 117,2 -15,2 101,9 - 101,99 117,2 -15,2 101,9 - 101,9
10 119,5 -15,5 104,0 1.442,1 1.546,110 119,5 -15,5 104,0 1.442,1 1.546,1
11 121,9 - - - 

0 - - - -1.449,3 -1.449,30 - - - -1.449,3 -1.449,3
1 100,0 -13,0 87,0 - 87,01 100,0 -13,0 87,0 - 87,0
2 102,0 -13,3 88,7 - 88,72 102,0 -13,3 88,7 - 88,7
3 104,0 -13,5 90,5 - 90,53 104,0 -13,5 90,5 - 90,5
4 106,1 -13,8 92,3 - 92,34 106,1 -13,8 92,3 - 92,3
5 108,2 -14,1 94,2 - 94,25 108,2 -14,1 94,2 - 94,2
6 110,4 -14,4 96,1 - 96,16 110,4 -14,4 96,1 - 96,1
7 112,6 -14,6 98,0 - 98,07 112,6 -14,6 98,0 - 98,0
8 114,9 -14,9 99,9 - 99,98 114,9 -14,9 99,9 - 99,9
9 117,2 -15,2 101,9 - 101,99 117,2 -15,2 101,9 - 101,9
10 119,5 -15,5 104,0 1.442,1 1.546,110 119,5 -15,5 104,0 1.442,1 1.546,1
11 121,9 - - - 

0 - - - -1.449,3 -1.449,30 - - - -1.449,3 -1.449,3
1 100,0 -13,0 87,0 - 87,01 100,0 -13,0 87,0 - 87,0
2 102,0 -13,3 88,7 - 88,72 102,0 -13,3 88,7 - 88,7
3 104,0 -13,5 90,5 - 90,53 104,0 -13,5 90,5 - 90,5
4 106,1 -13,8 92,3 - 92,34 106,1 -13,8 92,3 - 92,3
5 108,2 -14,1 94,2 - 94,25 108,2 -14,1 94,2 - 94,2
6 110,4 -14,4 96,1 - 96,16 110,4 -14,4 96,1 - 96,1
7 112,6 -14,6 98,0 - 98,07 112,6 -14,6 98,0 - 98,0
8 114,9 -14,9 99,9 - 99,98 114,9 -14,9 99,9 - 99,9
9 117,2 -15,2 101,9 - 101,99 117,2 -15,2 101,9 - 101,9
10 119,5 -15,5 104,0 1.442,1 1.546,110 119,5 -15,5 104,0 1.442,1 1.546,1
11 121,9 - - - 

TABel 2  ▶  VERSCHIL TUSSEN NAR EN IRR
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evenwel dat dit soort belemmeringen niet 
eenvoudig zijn weg te nemen en derhalve 
zal menig belegger vooralsnog de kat uit de 
boom kijken. Directe vastgoedbeleggingen 
hebben iets van een mammoettanker die 
zich zonder veel schade door de golven van 
de conjunctuur heen slaat, maar die zich 
erg lastig laat sturen. 

Conclusie
In een neergaande fase van de vastgoedcy-
clus is het in beginsel zaak gewoon door te 
gaan met aan- en verkopen. Daarbij ligt het 
voor de hand in geval van overweging van 
direct vastgoed in de totale beleggingspor-
tefeuille panden te verkopen. Maar er zijn 
vele hindernissen. Het vraagt om een goede 
timing, om het voorspellen van evenwichts-
prijzen op de lange termijn, om het slechten 
van boekhoudkundige en psychologische 
belemmeringen, en om het voorspellen van 
toekomstige rendementen ook van concur-
rerende beleggingen. Een en ander vraagt 
om moed en overtuigingskracht. Maar ook 
wanneer men qua aan- en verkoop besluit 
niets te doen, is er nog veel te doen in de 
sfeer van het aandacht te geven aan huur-
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ders, huurinkomsten en het ontwikkelen 
van nieuw vastgoed. Een goed vervolgon-
derzoek zou zijn of er (achteraf gezien) ver-
schillen zijn tussen institutionele beleggers, 
die wellicht meer in hun beleid “gevangen” 
zijn en particuliere beleggers.

VOeTNOTeN

 1  Zie bijvoorbeeld: Brown G.R. & G.A. Matysiak, (2000), Real Estate investment; A Capital Market Approach, 

Financial Times Prentice Hall, p. 523 e.v., alsmede Goodchild, R. e.a. (2009). Pricing Real Estate in Volatile Markets: 

Where Should Yields Be? Investment Strategy & Research, LaSalle Investment Management, London.

2  Zie bijvoorbeeld Jongerius, T.G.M. (2004). De BAR- ontwikkeling vanaf koop tot verkoop. TIAS Business School, 

Eindhoven, alsmede Gritter, L. en A.C. Hordijk (2008). De verouderingscomponent in DCF taxaties: onderschat 

de theorie de praktijk?, in: Property Research Quarterly, december, jaargang 7, nummer 4, p. 35 – 43. Ook Gritter’s 

onderzoek laat zien dat in de praktijk het totale verschil tussen de “initial” yield en de exit yield voor de kantorensec-

tor ongeveer 1%-punt is (p. 42). Een mooi praktijkvoorbeeld is bijv. de aan- en verkoop van het Belastingkantoor in 

Amsterdam Sloterdijk. Het werd in 1998 gekocht tegen een BAR van even boven de 7% en eind 2008 verkocht tegen 

een BAR van 8%. “Afgezien van huurprijsindexatie was per saldo de netto waardegroei dus zo goed als nihil in tien 

jaar tijd”. Zie: Rompelman, R. (2009). “Geen eindsprint voor beleggingsmarkt van commercieel onroerend goed”, 

in: VGM, januari 2009 p. 46-47.

3  Zie Goodchild, R. e.a. (2009). Pricing Real Estate in Volatile Markets: Where Should Yields Be? Investment Strategy 

& Research, LaSalle Investment Management, London. Hierbij zijn de spreads berekend door te kijken naar de 

historische risicopremies op basis van IPD gegevens, door de risicopremie te berekenen via het CAPM-model en via 

een verklarend yield model.
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In 2007 werd CMBS nog gezien als een 
van de belangrijkste recente ontwikke-
ling voor de markt voor commercieel 

vastgoed. “CMBS betekent voor de vast-
goedmarkt een efficiënte vorm van vreemd 
vermogen die bijdraagt aan de liquiditeit en 
transparantie van de vastgoedmarkt”1. 
De kredietcrisis en de daaraan voorafgaan-
de subprime crisis lijken de houding ten 
aanzien van CMBS echter fundamenteel 
veranderd te hebben. Sinds 2008 worden 
alle gestructureerde financiële producten 
als ‘giftige’ beleggingen gezien die, als ze 
niet resoluut uit de portefeuille worden 
gesneden, ‘gezonde’ bedrijven kunnen be-
smetten2.
Enige nuancering is hier op zijn plaats. Ten 
eerste is het ene gestructureerde product 
het andere niet en ten tweede moeten oor-
zaken en gevolgen niet met elkaar worden 
verward. In dit artikel staat de vraag centraal 
in hoeverre CMBS dezelfde tekortkomingen 
heeft als de securitisatie van Amerikaanse 
subprime leningen en wat dit betekent voor 
de toekomst van CMBS. Eerst zal worden 
ingegaan op de oorzaken en ontwikkeling 
van de kredietcrisis. Vervolgens kijken we 

naar de ontwikkeling en toekomst van struc-
tured finance in het algemeen en CMBS in 
het bijzonder. 

De aanloop naar de kredietcrisis
De kiem voor de huidige kredietcrisis moet 
gezocht worden in 2001, het jaar waarin de 
‘dot com’ zeepbel uiteen spatte. Na een peri-
ode van ongekende economische groei eind 
jaren ’90 leek een neergaande conjunctuur-
beweging ingezet te worden. Centrale ban-
ken over de hele wereld reageerden door 
de officiële rentetarieven sterk te verlagen. 
Hierdoor werd de schade van de recessie tot 
een minimum beperkt. Door de zeer lage 
rentetarieven bleven de toch al sterk opge-
lopen prijzen van onroerend goed onver-
minderd stijgen. Huiseigenaren verzilver-
den de waardestijging van hun huizen en 
profiteerden van de lage rente door nieuwe, 
grotere huizen te kopen. Dit was het mo-
ment waarop de Amerikaanse huizenmarkt 
trekken van een piramidespel begon te krij-
gen3: om de bestaande huizenbezitters geld 
te laten verdienen, moesten er nieuwe hui-
zenkopers gevonden worden om geld te in-
vesteren. Toen er niet meer voldoende kre-

CMBS HEEFT VEEL KWALITEITEN

Toch nog toekomst voor Commercial 
Mortgage Backed Securities

De opkomst van Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) heeft een be-

langrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. CMBS is 

een structured finance product waarbij illiquide vastgoedfinancieringen worden 

omgezet in verhandelbare obligaties. Dit heeft de financieringsmogelijkheden in de 

vastgoedmarkt enorm verruimd. 

door drs. Elbert Groeneveld MRE 
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dietwaardige nieuwe huizenkopers waren, 
werden er huizenkopers met onvoldoende 
inkomen of met een slecht kredietverleden 
-de subprime kredietnemers- gebruikt om 
de basis van de piramide aan te vullen. De 
grootschalige verstrekking van subprime 
hypotheken werd aanvankelijk omarmd als 
een financiële innovatie die verwezenlijking 
van de Amerikaanse droom een stap dichter-
bij bracht: een eigen huis voor iedereen! De 
subprime hypotheekmarkt groeide van USD 
35 miljard, circa 5% van de hypotheekmarkt 
in 1994, tot USD 600 miljard, circa 20% 
van de hypotheekmarkt in 20064. Boven-
dien groeide de markt voor Alt-A leningen 
in dezelfde periode tot USD 400 miljard. 
Alt A leningen zijn leningen die kwalita-
tief tussen ‘prime’ en ‘subprime’ in vallen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan leningen met een hogere bevoorschot-
ting (Amerikaanse prime leningen kennen 
een maximaal bevoorschottingspercentage 
van 80%) of aan kredietnemers met een on-
zeker inkomen (zoals zelfstandigen).

Speurtocht naar rendement
De lage rentetarieven hadden nog een ander 
effect. Het leidde ook tot een overvloed aan 
liquiditeit en een wereldwijde speurtocht 
van investeerders naar rendement. In de 
risico/rendementsafweging van beleggers 
kreeg rendement een steeds zwaarder ge-
wicht. Het gevolg was dat de prijs voor ri-
sico daalde. Beleggers moesten dus steeds 
grotere risico’s nemen om hun rendements-
doelstellingen te halen. Voor investeerders 
hadden subprime hypotheken als voordeel 
dat de marges veel hoger lagen dan op pri-
me hypotheken. De zeer lage rentetarieven 
verleidde enerzijds minder kredietwaardige 
mensen tot het aangaan van grote financiële 
verplichtingen en anderzijds vergrootte het 
de bereidheid van beleggers om in deze risi-
covollere kredietnemers te investeren. 
De zoektocht van beleggers naar hogere 
rendementen bood ruimte voor financiële 
innovaties. De markt voor Asset Backed Se-

curities (ABS) groeide snel. Naast woning- 
en vastgoedhypotheken (RMBS en CMBS) 
ontstonden er ook ABS met andere onder-
liggende zekerheden hebben zoals auto-, 
credit card- en studentenleningen. 
Bij de creatie van ABS worden veel leningen 
gebundeld zodat een gespreide portefeuille 
ontstaat. Vervolgens worden de obligaties 
die op deze portefeuille worden uitgegeven 
in een aantal tranches met een verschillend 
kredietrisico geknipt en van een credit ra-
ting voorzien. Een credit rating is een sta-
tistische indicatie van het kredietrisico dat 
een tranche heeft. De kasstroom van de le-
ningportefeuille wordt verdeeld over de ver-
schillende obligatie tranches. Eerst wordt de 
rente en/of aflossing op de senior obligaties 
(de obligaties met een AAA credit rating) 
betaald, daarna pas op de junior (achterge-
stelde) obligaties. Als er onvoldoende geld is 
ontvangen om iedereen te betalen, lijden de 
investeerders in de achtergestelde effecten 
als eerste verlies. Als compensatie voor het 
extra risico is de rente op junior obligaties 
uiteraard hoger dan op senior effecten. 
Securitisatie door middel van gestructureer-
de financiële producten bleek een efficiënt 
vehikel om vraag en aanbod op de kapi-
taalmarkt bij elkaar te brengen. Beleggers 
kunnen investeren in een voor hen op maat 
gesneden risico/rendementsprofiel en voor 
kredietnemers is er daardoor meer kapitaal 
beschikbaar. Voor de banken heeft securiti-
satie het voordeel dat zij kredietrisico’s off 
balance plaatsen, waardoor ze kapitaal vrij 
spelen voor andere activiteiten. Bovendien 
kunnen zij door rente arbitrage een deel van 
de (toekomstige) marge contant naar zich 
toe halen.
Door de aanhoudende zoektocht van beleg-
gers naar hogere rendementen ontstonden 
er nieuwe innovaties zoals de ABS-CDO 
(Collateralized Debt Obligation). Hierin 
worden tranches van bestaande ABS her-
verpakt. Daar waar ABS eerste orde deriva-
ten zijn (de waarde van de effecten wordt 
rechtstreeks afgeleid van de waarde van 
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de onderliggende zekerheden), zijn ABS-
CDO’s tweede orde derivaten. De zekerhe-
den bij deze CDO’s bestaan uit eerste orde 
derivaten. Tweede orde derivaten zijn vola-
tieler dan eerste orde derivaten, waardoor 
ze nieuwe risico/rendementscombinaties 
bieden aan beleggers. Als overtreffende trap 
werd ten slotte de CDO-square ontwikkeld, 
een derde orde derivaat dat bestaat uit tran-
ches van ABS-CDO’s. 
Inmiddels is voor iedereen duidelijk dat de 
ontwikkeling van gestructureerde produc-
ten te ver is doorgeschoten. Deze ontwik-
kelingen moeten echter in het licht van de 
haast onverzadigbare vraag naar gestructu-
reerde effecten gezien worden. In Europa 
groeide de uitgifte van nieuwe effecten 
van € 78,2 miljard in 2000 tot € 481 mil-
jard in 2006. In Amerika groeide de markt 
in dezelfde periode van € 1.088 miljard tot  
€ 2.605 miljard5.

Gevolgen van de kredietcrisis 
voor de structured finance markt
In 2006 begonnen de prijzen op de Ameri-
kaanse huizenmarkt, tegen alle verwachtin-
gen in, te dalen. Huizenprijsdalingen vallen 
meestal samen met een recessie, maar de 
Amerikaanse economie draaide in 2006 
nog prima. Kennelijk zat er zo veel lucht in 
de markt dat een kleine renteverhoging vol-
doende was om de zeepbel te laten spatten. 
De subprime kredietnemers kwamen als 
eerste in de problemen en beleggers in de 
junior tranches van subprime securitisaties 
werden geconfronteerd met de mogelijk-
heid dat ze verlies zouden leiden. Dit leidde 
uiteraard tot neerwaartse aanpassing van de 
credit ratings van deze tranches. 
Toen bleek dat er van alles mis was met ge-
securitiseerde kredieten. De kwaliteit van 
de verstrekte kredieten was –met name in 
de subprime markt- in hoog tempo gedaald. 
Bij de verstrekking van subprime kredieten 
leek fraude eerder regel dan uitzondering te 
zijn geworden6. Kredietverstrekkers bleken 
ordinaire premiejagers te zijn geworden, 

die geen oog meer hadden voor risico’s. De 
provisiestructuur, waarbij werd afgerekend 
over het kredietvolume en niet op de kre-
dietkwaliteit, had hierin een belangrijke rol 
gespeeld. 
Daarnaast werd duidelijk dat sommige pro-
ducten wel erg complex gestructureerd wa-
ren. Zo waren junior tranches met subprime 
leningen als onderpand veelal herverpakt 
in CDO’s. De kasstromen van deze porte-
feuilles werden (gedeeltelijk) verzekerd bij 
kredietverzekeraars. Hierdoor kregen deze 
tweede orde derivaten een hogere creditra-
ting dan de eerste orde derivaten waaruit ze 
waren samengesteld. De totale verzekerde 
waarde bedroeg naar schatting $800 mil-
jard7. Toen de verzekeraars moesten gaan 
uitbetalen kwamen ze al snel in betalings-
problemen, met vergaande gevolgen voor 
de waardering van alle verzekerde gestruc-
tureerde portefeuilles. Beleggers bleken dus 
niet alleen bloot te staan aan het kredietrisi-
co van een leningportefeuille, maar ook aan 
het tegenpartijrisico van verzekeraars. 
Er ontstond ook kritiek op de rol van de ra-
ting agencies. Zij zouden te gemakkelijk te 
hoge ratings hebben verstrekt. Maar rating 
agencies beoordelen alleen kredietrisico’s. 
Andere risico’s zoals markt-, systeem- en 
liquiditeitsrisico’s worden amper meegewo-
gen. Bovendien beoordelen ze de kredietrisi-
co’s op basis van de aangeleverde informatie 
over een kredietportefeuille. In de subprime 
markt waren low-doc en no-doc loans –le-
ningen met weinig of geen achterliggende 
documentatie- eerder regel dan uitzonde-
ring. Op basis van dit soort informatie is het 
lastig een juiste risico-inschatting te maken. 
Bovendien werd de beschikbare informatie 
slecht gebruikt2. Er werd gewerkt met uit-
treksels en steekproeven om een rating te 
bepalen. Bij iedere volgende stap ging er 
meer informatie verloren. Indien tranches 
werden doorverkocht aan een CDO, was er 
nog minder informatie beschikbaar. Fouten 
werden hierdoor steeds waarschijnlijker, zo 
niet onvermijdelijk.
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ASSET TYPE AANTAL UITSTAANDE  PERCENTAGE
 RATING TRANCHES DOWNGRADES

ABS 5.671 11,3%
CDO 13.814 36,9%
CMBS 9.021 4,1%
RMBS 34.714 41,9%

taBeL 1  ▶  WERELDWIJDE 
STRUCTURED FINANCE DOWNGRADES
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GraFIeK 1  ▶  ONTWIKKELING GEMIDDELDE CREDIT SPREAD* 

Zo kwam de markt voor gestructureerde pro-
ducten van twee kanten onder vuur te liggen. 
Enerzijds begonnen de prijzen op de Ameri-
kaanse huizenmarkt, waarop de meeste ge-
structureerde producten gebaseerd zijn, te 
dalen. Anderzijds werd duidelijk dat bij de 
productie van gestructureerde kredietporte-
feuilles grote fouten waren gemaakt. Het ver-
trouwen van beleggers in gestructureerde pro-
ducten klapte in elkaar en de markt viel stil. 
Securitisatie van gestructureerde kredietporte-
feuilles is door de kredietcrisis in een kwaad 

BRON: MARKT

Neerwaartse bijstelling van de creditrating door 
Standard & Poor’s in de periode december 2007 
tot december 20088

ABS 5.671 11,3%ABS 5.671 11,3%
CDO 13.814 36,9%CDO 13.814 36,9%
CMBS 9.021 4,1%CMBS 9.021 4,1%
RMBS 34.714 41,9%

*(Renteopslag bovenop het Euribor tarief) voor 3-5 jaars Europese CMBS, boven AAA, onder BBB5
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daglicht komen te staan. De enorme groei van 
securitisatie voorafgaand aan de crisis heeft 
zeker bijgedragen aan de omvang van de cri-
sis. Securitisatie was in zeker zin de ‘olie op 
het vuur’, het creëerde liquiditeit in een markt 
die al een overschot aan liquiditeiten had. 
Daarnaast is duidelijk geworden dat sommige 
productvarianten de toets der kritiek simpel-
weg niet kunnen doorstaan. Bij subprime 
RMBS bleek de kwaliteit van de onderliggende 
kredieten onvoldoende te zijn. De tweede en 
derde orde derivaten (de ABS-CDO’s) bleken 
niets meer te zijn dan junk bonds verpakt met 
wat nieuwe franje. 

Is er nog toekomst voor CMBS?
Commercieel vastgoedfinancieringen bezit-
ten een aantal eigenschappen die zich zeer 
goed voor securitisatie lenen. In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld subprime leningen zijn com-
mercieel vastgoed-financieringen zeer goed 
gedocumenteerd en wordt er uitsluitend met 
professionele partijen gewerkt. De cash flows 
zijn door middel van huurcontracten direct 
gekoppeld aan de onderpanden. De relatieve 
kracht van CMBS blijkt ook uit het beperkte 
percentage downgrades (neerwaartse aan-
passing van de creditrating) ten opzichte van 
andere asset categorieën. Een gedeelte van de 
CMBS downgrades is, net als bij de andere as-
set categorieën, een gevolg van downgrades 
van kredietverzekeraars en het faillissement 
van Lehman Brothers.
Ondanks het feit dat de credit ratings van 
CMBS redelijk overeind zijn gebleven, is de 
markt ernstig van slag. De liquiditeit is opge-
droogd en de handel is stil gevallen. Slechts 
enkele distressed deals bepaalden vanaf dat 
moment de marktprijs. De credit spreads 
voor CMBS beleggingen liepen op tot record 
hoogte (zie grafiek). Beleggers die onder de 
IFRS regels hun bezit tegen fair value moeten 
waarderen zijn hierdoor genoodzaakt fors op 
hun investeringen af te boeken. Het bizarre 
is dat de economische prestaties van deze se-
nior beleggingen, gemeten in cash flow, in de 
meeste gevallen nog gewoon conform de ver-

wachting bij initiële investering is. Er wordt al 
voorspeld dat beleggers die de crisis overleven 
waarschijnlijk buitengewone winsten zullen 
boeken op de afgeschreven beleggingen zodra 
de huidige hysterie op de markt voorbij is9. 
Het simpelweg uitzitten van de crisis is ech-
ter niet zonder risico’s. De recessie zal de 
vastgoedmarkt en dus de CMBS markt har-
der raken dan andere asset categorieën. Het 
gegeven dat de waarde van het commercieel 
vastgoed gevoeliger is voor economische cycli 
dan bijvoorbeeld de woningprijzen is al in de 
structuur van CMBS verwerkt, maar het is on-
waarschijnlijk dat dit voldoende is om de hui-
dige recessie op te vangen. Een ander actueel 
risico is het herfinancieringsrisico. Veel Euro-
pese CMBS portefeuilles bestaan uit één of en-
kele zeer grote financieringen, wat bij expiratie 
problemen kan opleveren met herfinancieren. 
Banken staan op dit moment namelijk niet in 
de rij om dergelijke grote financieringen op 
hun balans te nemen.
Toch zijn er ook lichtpunten. In het kader van 
mijn Master thesis heb ik een aantal Neder-
landse partijen die actief zijn in de CMBS 
markt geïnterviewd. De markt voor CMBS 
is een relatief jonge markt met een beperkt 
aantal partijen. In Nederland waren NIBC 
en ABN Amro, naast een aantal buitenlandse 
banken, de meest actieve aanbieders in de 
CMBS markt. Net voor het uitbreken van de 
crisis, halverwege 2007, plaatste FGH Bank 
haar eerste CMBS. Met een omvang van 
ruim € 3 miljard was dit de grootste Neder-
landse CMBS ooit. De vragers in markt zijn 
de institutionele beleggers zoals pensioen- en 
beleggingsfondsen. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat de marktpartijen, ondanks al-
les, redelijk positief is over de toekomst van 
de CMBS markt10. Het CMBS product dient 
wel op een aantal punten moeten worden 
aangepast. Ten eerste zullen aanbieders van 
CMBS gedurende de looptijd van de obliga-
ties risicodragend betrokken moeten blijven 
bij hun product. Dit als een soort impliciete 
kwaliteitsgarantie. Door de Europese Com-
missie zijn al voorstellen gedaan om dit voor 
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alle securitisaties te verplichten. Ten tweede 
zijn de geënquêteerde beleggers van mening 
dat CMBS portefeuilles (nog) geconcentreer-
der moeten worden om de transparantie te 
vergroten. Men wil geen portefeuilles waarbij 
leningen uit verschillende landen of sectoren 
bij elkaar zijn gevoegd. Men wil zelf kunnen 
kiezen tussen bijvoorbeeld kantoorfinancie-
ringen in Duitsland of winkelfinancieringen 
in Tsjechië, en niet, door de samenstelling van 
de CMBS, gedwongen worden in beide te in-
vesteren. Ten derde onderschrijven de markt-
partijen het belang van een aantal van de door 
rating agencies geopperde aanpassingen in de 
informatieverstrekking. In het bijzonder de 
introductie van een indicator die een inschat-
ting geeft van de volatiliteit van een credit ra-
ting onder verschillende stress scenario’s zien 
ze als zeer bruikbaar. Uit het onderzoek komt 
een redelijk hoopvol beeld over de toekomst 
van de CMBS markt naar voren. Alle geënquê-
teerde partijen zijn van mening dat de markt 
voor CMBS op termijn zal terugkomen. 

Conclusies
In de aanloop naar de kredietcrisis heeft de 
zeer lage rentestand een klimaat geschapen 
waarin innovatieve gestructureerde financiële 
producten goed gedijden. De snelle ontwikke-
ling van gestructureerde producten is op een 
aantal manieren uit de hand gelopen. Ener-
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zijds werd er door liquiditeitscreatie meer 
lucht in economische zeepbellen gepompt, 
anderzijds bleek dat sommige innovaties ook 
niet de robuuste producten opleverden die ze 
pretendeerden te zijn. CMBS heeft zich tech-
nisch redelijk goed staande weten te houden, 
maar de markt stortte wel in. De credit spreads 
zijn in de alom uitgebroken paniek tot onwaar-
schijnlijke hoogten gestegen. Voor CMBS lij-
ken de moeilijkste tijden, met de recessie en 
de beperkte herfinancieringsmogelijkheden, 
nog te moeten komen. Toch zijn marktpartijen 
redelijk positief over de toekomst van CMBS. 
Door de recessie zal het moment waarop de 
markt weer open gaat waarschijnlijk nog wel 
even op zich laten wachten. Maar CMBS heeft, 
in tegenstelling tot sommige andere gestruc-
tureerde producten, te veel kwaliteiten om het 
als ‘giftige pil’ terzijde te worden geschoven. 
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Eén van de mogelijke oorzaken is de 
macht die aanbieders hebben, zoals 
bouwbedrijven en woningcorpora-

ties. Discussies over de woningmarkt gaan 
echter vooral over de vraagkant, en dan 
met name over instrumenten die de vraag 
stimuleren, zoals de huurtoeslag en de hy-
potheekrente aftrek. In dit artikel besteden 
we aandacht aan de aanbodkant, met name 
aan de mate van concurrentie tussen aan-
bieders, omdat die van groot belang is voor 
een goed functionerende woningmarkt.
Aan de aanbodkant van de woningmarkt 
zien we al vele jaren een proces van schaal-
vergroting; het aantal organisaties in de 
woningbouw neemt af, en hun omvang 
neemt toe. Zo waren er in 1990 nog 824 
woningcorporaties; in 2008 zijn er 455 
van over (CFV-BBSH). Ook binnen de pro-
jectontwikkeling zien we een toenemende 
schaalvergroting waarvan de fusie van 
Rabo Vastgoed met Bouwfonds (nu Rabo-
Bouwfonds) één van de meest aanspreken-
de voorbeelden is. Verder zijn traditionele 
grote bouwbedrijven steeds vaker actief in 
de woningbouw. BAM, Ballast Nedam en 
Heijmans hadden in 2004 bijvoorbeeld 
een gezamenlijke hoeveelheid grond in 
bezit die goed zou kunnen zijn voor een 
productie van 66.000 woningen – wat 
(ongeveer) gelijk is aan de Nederlandse 

jaarproductie (Priemus, 2007). Aan de 
aanbodkant valt ook op dat het aandeel par-
ticulier opdrachtgeverschap in de woning-
productie is teruggelopen. Was in 2000 
nog 17% van alle woningbouwopdrachten 
afkomstig van particulieren, in 2007 was 
dit teruggelopen naar 10% (Nieuwbouwsta-
tistieken CBS)1. Woningen worden vooral 
gebouwd door bouwbedrijven, ontwikke-
laars en corporaties, en veel minder door 
particulieren zelf. 
Economies of scale lijken van belang bij het 
aanbod van woningen in Nederland. Het 
stelt ontwikkelende partijen in staat om 
tegen gemiddeld lagere kosten woningen 
te realiseren. Schaalvergroting kan echter 
ook leiden tot een afname van de concur-
rentie. Een grote marktconcentratie kan 
leiden tot een beperkte keuzevrijheid voor 
de vragers: de consument. Ook leidt meer 
concurrentie tot een grotere productiviteit 
(Lever & Nieuwenhuizen, 1998). De vraag 
die in dit artikel centraal staat is hoe sterk 
de marktconcentratie is op de Nederlandse 
markt voor woningbouw.
Om te kunnen bepalen wanneer er sprake 
is van een sterke of zwakke marktconcen-
tratie hebben we eerst literatuuronderzoek 
gedaan. De inzichten hieruit zijn empi-
risch toegepast (zie ook Pouls, 2008) om 
inzicht te krijgen in de verhoudingen tus-

EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

Marktconcentratie en woningbouw

Het slechte functioneren van de Nederlandse woningmarkt staat volop in de be-

langstelling. Vraag en aanbod sluiten vaak niet goed op elkaar aan; er zijn te weinig 

geschikte en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen, met name in 

het westen van het land. 

door dr. Edwin Buitelaar en drs. Giel Pouls 
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sen aanbieders in de Nederlandse praktijk. 
Daarvoor is per gemeente gekeken welke 
aanbieders bouwvergunningen hebben 
aangevraagd in welke gemeenten. Het arti-
kel besluit met de conclusie dat er in som-
mige regio’s een aanzienlijke marktcon-
centratie is, met name in de Randstad. Via 
de ruimtelijke ordening en het gemeen-
telijk grondbeleid kan de overheid meer 
doen om de concurrentie te bevorderen.

Marktconcentratie op de 
markt voor woningbouw 
Een bedrijf (of meerdere bedrijven die 
samen opereren) heeft ‘marktmacht’ als 
het de prijs kan verhogen boven de even-
wichtsprijs, zonder dat het verlies aan ver-
kopen (dat een gevolg van de prijsverho-
ging is) ertoe leidt dat de winst lager is dan 
wanneer er tegen die oude marktprijs zou 
worden verkocht (Landes en Posner, 1981). 
De marktconcentratie is dan hoog2. Op 
een markt is geen sprake van concentratie 
als er volkomen concurrentie is: geen en-
kele individuele aanbieder (of vrager) heeft 
invloed op de marktprijs. Bij de meeste 
markten is echter in meer of mindere 
mate sprake van marktconcentratie. In het 
meest extreme geval is er slechts één aan-
bieder, een monopolist. Vormen die tussen 
een monopolie en volkomen concurrentie 
in liggen, zijn bijvoorbeeld monopolisti-
sche concurrentie en oligopolie3. 
Op de woningmarkt is er, net als op veel 
andere markten, geen volkomen concur-
rentie. Hierbij is het wel van belang om 
duidelijk te maken over welk deel van de 
woningmarkt we het hebben; de woning-
markt bestaat immers uit verschillende 
markten (zie Priemus, 1983). In dit artikel 
gaat het om de markt voor woningbouw 
(zowel huur als koop). Ook de NMa onder-
scheidt dit als een separate markt. 
Uiteraard is die markt voor woningbouw 
sterk verbonden met de markt voor wo-
ningen in de bestaande voorraad. De totale 
woningmarkt wordt ook wel een voorraad-

markt genoemd. Het aantal geproduceerde 
en aangeboden nieuwbouwwoningen is 
gemiddeld slechts ongeveer 1% van de to-
tale woningvoorraad en ongeveer 20% van 
het jaarlijks aantal verhandelde woningen. 
De prijs van nieuwbouwwoningen is dan 
ook afgeleid van de prijs van de woningen 
in de bestaande woningvoorraad. Een (hy-
pothetisch) monopolie op de markt voor 
woningbouw leidt daarmee niet automa-
tisch tot prijszetting op de korte termijn. 
Wel is het zo dat de nieuwbouw het enige 
deel van de woningmarkt is waarbij het 
aanbod aan de vraag kan worden aange-
past. Een grote marktmacht zorgt er voor 
dat de aanbieder(s) een grote invloed heeft 
op het aantal woningen, het type wonin-
gen en de snelheid waarmee de woningen 
worden geproduceerd. Zeker in een aan-
biedersmarkt (waarbij de vraag het aanbod 
overstijgt), zoals de woningmarkten in de 
Randstad, met een sterke regulering en re-
latief weinig nieuwbouwlocaties, kan een 
kleine groep aanbieders zijn positie uitbui-
ten (zie ook Besseling et al, 2008) en kan 
dit zorgen voor beperkte keuzemogelijkhe-
den voor de vragers. 

De Herfindahl-index als 
maat voor marktconcentratie
Een geëigende maat om de mate van 
marktconcentratie te bepalen is de Her-
findahl-index (ook wel de Herfindahl-
Hirschmanindex, HHI, genaamd)4. De 
Herfindahl-index wordt berekend door de 
som te nemen van de kwadraten van alle 
marktaandelen (Feinberg, 1980). Dit leidt 
tot een getal tussen 0 en 1, waarbij 0 duidt 
op het ontbreken van marktmacht (volko-
men concurrentie) en 1 op een volledige 
marktconcentratie (monopolie). 
Bij fusies en overnames kijkt de NMa, 
maar ook de Europese Commissie, naar 
de Herfindahl-index die als gevolg van de 
overname of fusie in de markt zou ont-
staan. Naar Amerikaans voorbeeld worden 
daarbij een aantal vuistregels gehanteerd. 
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Wanneer de index na de fusie of overname 
lager is dan 0,1 dan wordt ervan uitgegaan 
dat er niet of nauwelijks sprake is van 
marktconcentratie; een nadere analyse is 
niet noodzakelijk. Bij een index tussen de 
0,1 en 0,18 is er een markt met een accepta-
bele marktconcentratie of -concurrentie. Er 
wordt gesproken van een sterk geconcen-
treerde markt als de HHI hoger is dan 0,18. 
In de volgende paragraaf wordt gekeken of 
de marktconcentratie op de Nederlandse 
markt voor woningbouw boven de 0,2 (af-
ronding 0,18) uitkomt. Er worden door 
sommigen wel vraagtekens gezet bij deze 
generieke, niet marktspecifieke normen 
(Glick & Campbell, 2007). De prijselastici-
teit van de vraag binnen een bepaalde markt 
bepaalt of partijen met een groot aandeel 
ook daadwerkelijk marktmacht uit kunnen 
oefenen. Die prijselasticiteit hangt af van 
de vraag of mensen andere keuzen kunnen 
maken als prijzen omhoog gaan. Bij andere 
keuzen kan het gaan om andere woningen 
(bijvoorbeeld geen nieuwbouw maar een 
woning uit de bestaande voorraad) maar 
ook om andere diensten dan woondiensten. 
Dit is regionaal verschillend. De substitutie-
mogelijkheden zijn in de Randstad beperk-
ter dan elders in Nederland. 
Van groot belang bij de interpretatie van 
de Herfindahl-index is uiteraard de afbake-
ning van de markt. Hier kan het bijvoor-
beeld gaan om de territoriale afbakening. 
Het maakt nogal wat uit of je de overname 
van een energiemaatschappij beoordeelt 
aan de hand van het te verwachten markt-
aandeel binnen Nederland of Europa. Ook 
afbakeningen die te maken hebben met 
de aard van het product zijn van belang. 
Wanneer ook de bestaande woningen bij 
de markt voor woningbouw betrokken zou 
worden dan neemt bijvoorbeeld de markt-
concentratie af. Immers, het aandeel parti-
culieren is op dit deel van de markt groter. 
Ook de afbakening van tijd is van belang: 
het marktaandeel van een onderneming is 
niet elk jaar even groot.

Om te weten te komen in hoeverre er spra-
ke is van marktconcentratie, is het van be-
lang om gedetailleerd inzicht te krijgen in 
de aanbieders en het aantal woningen per 
aanbieder. Daarvoor hebben we gekeken 
naar de afgifte van bouwvergunningen aan 
de verschillende aanbieders.
Het CBS houdt data bij over bouwvergun-
ningen, maar aan dit databestand kleeft 
een nadeel. Het CBS maakt onderscheid in 
drie categorieën aanvragers: ‘bouwers voor 
de markt’, ‘overheid en woningcorporaties’, 
en ‘particulieren’. Dit onderscheid is ech-
ter niet precies. Ook al zijn op deze manier 
de verhoudingen tussen de categorieën be-
kend, het zegt niets over het aandeel van 
de afzonderlijke aanbieders. Bij ‘bouwers 
voor de markt’ kan dit aandeel bijvoorbeeld 
worden ingenomen door één landelijke 
ontwikkelaar of door tien lokale bouwers. 
Bij de eerste is de marktconcentratie uiter-
aard veel groter dan bij de tweede.

Data bouwvergunningen
Om die reden is ervoor gekozen zelf data te 
verzamelen over de aanvragers van bouw-
vergunningen. We hebben steekproefsge-
wijs 110 gemeenten gevraagd een overzicht 
te verstrekken van alle afgegeven bouwver-
gunningen in 2006, gecombineerd met de 
aanvrager (op naam). Niet alleen aanvragen 
voor woningbouwprojecten maar ook voor 
particuliere woningen zijn geselecteerd. 
Er is voor gekozen om slechts één jaar en 
voldoende gemeenten te onderzoeken, in 
plaats van meerdere jaren en relatief wei-
nig gemeenten; in dat laatste geval zouden 
er geen uitspraken gedaan kunnen worden 
over de populatie (alle gemeenten). 
De steekproef van gemeenten is een ge-
stratificeerde steekproef. Het stratum (de 
klasse) is de geografische ligging binnen 
Nederland. Hierbij is gekozen voor de in-
deling Randstad, periferie en intermediai-
re zone (zie Van Oort, 2004), een indeling 
op basis van verschillen in economische 
ontwikkeling . Uit ander onderzoek is im-
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mers gebleken dat de regionale verschillen 
in economische ontwikkeling5 voor een be-
langrijk deel de regionale verschillen in hui-
zenprijzen en druk op de woningmarkt ver-
klaren (Renes et al., 2006). De verwachting 
is dat in gebieden met een hoge druk op de 
woningmarkt, en dus hoge huizenprijzen, 
de concentratie van marktmacht hoger is. 
We zien namelijk ook dat op veel plaatsen 
in het westen van het land ontwikkelaars 
grote grondportefeuilles bezitten, veelal in 
afwachting van een bestemmingswijziging 
waardoor de ontwikkelpotentie van de grond 
te gelde gemaakt kan worden. 

analyse van de data
Van de 110 aangeschreven gemeenten hebben 
er 38 bruikbare data over bouwvergunningen 
aangeleverd. De non-respons is dus relatief 
groot6, waardoor de steekproef niet volledig 
proportioneel over de categorieën is verdeeld, 
al ontlopen de percentages elkaar niet veel 
(zie tabel 1). Het gaat om 9% van alle gemeen-
ten, die samen 10% van alle bouwvergunnin-
gen in Nederland hebben afgegeven voor de 
bouw van woningen7 in 2006. De gemiddelde 
WOZ-waarde van de woningvoorraad van de 
steekproefgemeenten wijkt niet signifi cant af 
van het Nederlands gemiddelde. 
Per gemeente is een dataset gemaakt met alle 
individuele woningaanbieders en het aantal 
woningen dat ze op basis van hun vergunning 
mogen bouwen. Op basis hiervan is voor elke 
gemeente de Herfi ndahl-index bepaald. In fi -
guur 1 zien we de verdeling van de gemeenten 
naar hoogte van de Herfi ndahl-index, 24 van 
de 38 gemeenten hebben een Herfi ndahl-in-

dex die hoger dan 0,2 is. Hier zitten alle negen 
Randstadgemeenten bij. 
Vervolgens is voor elk landsdeel en voor Ne-
derland als geheel het gemiddelde berekend 
(zie tabel 2). Daarna is gekeken– door middel 
van een enkelzijdige t-toets – of de Herfi ndahl-
indices per landsdeel en in totaal signifi cant 
hoger of lager zijn dan 0,2.
Een index van 0,2 of hoger duidt volgens de 
literatuur (zie bijvoorbeeld Weinstock, 1984) 
op een vrij grote marktconcentratie. De in-
dices voor de Randstad en het totale gemid-
delde zijn signifi cant hoger dan 0,2. Hier is 
dus sprake van een behoorlijke marktcon-
centratie. Hierbij moeten we wel een aantal 
kanttekeningen plaatsen. Zo kennen de ge-
meenten van de steekproef een kleiner aan-
deel bouwvergunningen voor particulieren 
dan de hele populatie van gemeenten. Voor 
de gehele populatie zal het aandeel particu-
lieren dus waarschijnlijk groter zijn, wat – 
als de samenstelling van de twee andere ca-
tegorieën aanbieders gelijk blijft – een lagere 
Herfi ndahl-index zou opleveren. 
Daar staat tegenover dat het aandeel particu-
liere bouwvergunningen aanzienlijk hoger 
is dan het aandeel particulier opdrachtgever-
schap in de bouwproductie (25% tegenover 
11% in heel Nederland in 2006), hetgeen 
leidt tot een grotere concentratie. Ook is het 
zo dat in de analyse niet is gecorrigeerd voor 
het bestaan van banden tussen rechtsperso-
nen – veel grote bouwers en ontwikkelaars 
hebben dochterondernemingen – omdat het 
moeilijk is te achterhalen of en hoe die met 
elkaar verbonden zijn. De cijfers over markt-
concentratie zouden met medeneming van 

 RANDSTAD INTERMEDIAIR PERIFERIE TOTAAL

Aantal gemeenten steekproef 9 10 19 38
Aandeel binnen steekproef 24% 26% 50% 100%
Aantal gemeenten Nederland 104 152 187 443
Aandeel binnen Nederland 23% 34% 42% 100%

taBel 1  ▶  RESPONS AANTAL GEMEENTEN* 

Aantal gemeenten steekproef 9 10 19 38Aantal gemeenten steekproef 9 10 19 38
Aandeel binnen steekproef 24% 26% 50% 100%Aandeel binnen steekproef 24% 26% 50% 100%
Aantal gemeenten Nederland 104 152 187 443Aantal gemeenten Nederland 104 152 187 443
Aandeel binnen Nederland 23% 34% 42% 100%

Aantal gemeenten steekproef 9 10 19 38Aantal gemeenten steekproef 9 10 19 38
Aandeel binnen steekproef 24% 26% 50% 100%Aandeel binnen steekproef 24% 26% 50% 100%
Aantal gemeenten Nederland 104 152 187 443Aantal gemeenten Nederland 104 152 187 443
Aandeel binnen Nederland 23% 34% 42% 100%

*Opzichte van de populatie (2006)
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deze verbindingen dus wel eens hoger uit 
kunnen vallen. Tot slot is het van belang 
om te onderkennen dat er niet is gediff eren-
tieerd naar type woning. Hoe meer we het 
product (het type woning) diff erentiëren des 
te groter is de marktconcentratie per seg-
ment. Als we bijvoorbeeld voor 2006 ons 
beperken tot de nieuwbouw in de sociale 
huursector dan zien we voor heel Nederland 
een gemiddelde HHI van 0,868.
Om een goed beeld te krijgen van de hoogte 
van de Herfi ndahl-indices, en om hier een 
weloverwogen oordeel aan te verbinden, 
zou het goed zijn om deze internationaal te 
vergelijken. Door een vergelijking met het 
buitenland wordt duidelijker hoe groot of 
klein de marktconcentratie in Nederland is. 
Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat België 
met maar liefst 70% particulier opdracht-
geverschap (Dammers et al., 2007) lagere 

 RANDSTAD INTERMEDIAI PERIFERIE TOTAAL

Herfi ndahl-index 0,4781* 0,3147 0,2262 0,3092*

<�,�

HERFINDAHL�INDEX

A
A

N
TA

L 
G

E
M

E
E

N
T

E
N

<�,���,� <�,���,� <�,�
�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

FiGuur 1  ▶  HISTOGRAM MET DE VERDE-
LING VAN DE STEEKPROEFGEMEENTEN 

*Signifi cantie: p < 0,01 (test value: 0,2)

taBel 2  ▶  HERFINDAHL-INDEX PER KLASSE

Herfi ndahl-indices en dus een lagere markt-
concentratie kent. Een longitudinaal onder-
zoek zou ook kunnen leiden tot een betere 
duiding van de mate van marktconcentratie 
op dit moment. Het zou inzicht kunnen 
bieden in de vraag of door een toenemende 
schaalvergroting bij ontwikkelende partijen 
ook sprake is van een toenemende markt-
concentratie. Gelet op de ervaringen van dit 
onderzoek zou de verkrijging van data een 
probleem kunnen vormen. 

Marktconcentratie en beleid
Het overheidsbeleid zou meer aandacht 
kunnen besteden aan de werking van de 
woningmarkt, daarbij ook rekening hou-
dend met de mate van marktconcentratie. 
Momenteel lijkt er in Nederland sprake van 
een behoorlijke marktconcentratie; er lijkt 
beperkte concurrentie tussen de verschillen-
de aanbieders op de woningmarkt. Hierdoor 
ontstaat het gevaar van een eenzijdig wonin-
genaanbod en onvoldoende keuzemogelijk-
heden voor de burger. 
Vooral gemeenten zouden meer rekening 
kunnen houden met de marktconcentratie 
binnen de lokale en regionale woningmarkt 
– zowel in hun ruimtelijk als hun grondbe-
leid. Gemeenten lijken nu een sterke voor-
keur te hebben voor integrale grootschalige 
gebiedsontwikkelingen, ook binnenstede-
lijk. Maar hiervoor komt slechts een klein 
aantal, grote ontwikkelaars in aanmerking 
(Buitelaar en Segeren, 2008), waardoor die 
al snel een zekere mate van marktmacht 
kunnen krijgen. Ook leidt de schaal van 
de plannen mede tot infl exibiliteit van het 
aanbod (Besseling et al., 2008). Wanneer er 
meer kleinere plannen worden ontwikkeld, 

Herfi ndahl-index 0,4781* 0,3147 0,2262 0,3092*Herfi ndahl-index 0,4781* 0,3147 0,2262 0,3092*
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kunnen ook kleinere ontwikkelaars meedin-
gen naar de opdracht en ontstaat er meer 
concurrentie. Ook wanneer ze grond uitge-
ven, zouden gemeenten rekening kunnen 
houden met de marktverhoudingen die na 
de gronduitgifte ontstaan; bijvoorbeeld door 
niet alle grond uit te geven aan een paar 
grote ontwikkelaars, maar ook aan kleinere, 
en een aandeel van de grond te reserveren 
voor particulieren die hun eigen huis willen 
(laten) bouwen. 

 RANDSTAD INTERMEDIAIR PERIFERIE TOTAAL

Particulier opdrachtgeverschap steekproef 12% 18% 24% 20%
Particulier opdrachtgeverschap Nederland 27% 27% 23% 25%

taBel 3  ▶  AANDEEL BOUWVERGUNNINGEN*

*Verstrekt aan particulieren in 2006 (01-01-2007)
BRON: CBS – STATISTIEKEN BOUWVERGUNNINGEN
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VOetNOteN

1  Bij particulier opdrachtgeverschap gaat het in dit geval om die vormen van woningbouw waarbij de bouwvergunning 

voor het bouwen van een woning wordt verstrekt aan een particulier.

2  Marktmacht en marktconcentratie worden door elkaar gebruikt. De eerste is bezien van uit het perspectief van een 

of enkele aanbieders, marktconcentratie vanuit de markt (het aanbod) als geheel. 

3  Bij monopolistische concurrentie is weliswaar sprake van meerdere aanbieders maar door productdiff erentiatie 

– niet elke aanbieder biedt exact hetzelfde product aan - vertoont het aanbod monopolistische trekken. Bij een 

oligopolie is sprake van een beperkt aantal aanbieders. 

4  De Herfi ndahl-index is verwant aan de Gini-coëffi  ciënt. Het verschil is dat de Herfi ndahl-index concentratie meet 

daar waar de Gini-coeffi  cient ongelijkheid meet (Weterings et al., 2007). 

5  Hier is gekozen voor een steekproef uit gemeenten per landsdeel en niet per woningmarktregio omdat door de 

grote non-respons nauwelijks (op een na) volledige woningmarktregio’s bevraagd konden worden. Bij zo’n klein 

aantal observaties kunnen geen signifi cante uitspraken worden gedaan over de gehele woningmarktregio. Ook 

aan de (arbitraire) afbakening van woningmarktregio’s kleven nadelen. Daarbij beschouwt de NMa de markt voor 

woningbouw als een nationale markt.

6  Dat slechts een derde van de gemeenten heeft meegewerkt, heeft waarschijnlijk te maken met de wet op bescher-

ming van persoonsgegevens, die sinds 1 juli 2008 verscherpt is. In de bouwregisters mogen geen namen meer 

staan. 

7 Dus geen bouwvergunningen voor andere bouwwerken zoals dakkapellen en carports. 

8  Dit is gebaseerd op de BBSH-cijfers die het CFV jaarlijks verzamelt voor alle woningcorporaties op het niveau van 

de bezitsgemeente. Hierbij moet opgemerkt worden dat het hier niet gaat om sociale huurwoningen in de zin van 

de Wet op de huurtoeslag, namelijk woningen onder de huurgrens. Immers, niet alle corporatiewoningen (maar wel 

94%) worden verhuurd onder de huurgrens en ook particulieren kunnen woningen verhuren onder de huurgrens 

(Buitelaar, Segeren & V.d. Broek, 2008). 

Particulier opdrachtgeverschap steekproef 12% 18% 24% 20%Particulier opdrachtgeverschap steekproef 12% 18% 24% 20%
Particulier opdrachtgeverschap Nederland 27% 27% 23% 25%
Particulier opdrachtgeverschap steekproef 12% 18% 24% 20%Particulier opdrachtgeverschap steekproef 12% 18% 24% 20%
Particulier opdrachtgeverschap Nederland 27% 27% 23% 25%
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Consolideren, renoveren, sloop plus 
nieuwbouw, en transformeren zijn 
investeringsalternatieven als leeg-

stand optreedt. In dit artikel onderzoeken 
wij de transformatiepotentie van leegstaan-
de kantoorgebouwen en vergelijken de fi-
nanciële mogelijkheden van dit alternatief 
met andere alternatieven. Uit dit onder-
zoek volgt dat van de Amsterdamse kan-
torenvoorraad medio 2008 780.000 m² 
Vrij Verhuurbaar Kantooroppervlak (VVO) 
structureel leeg staat en dat 220.000 m² 
zich naar locatie, functie en kosten leent 
voor transformatie. De actuele crisis zorgt 
voor waardedaling van het commerciële 
vastgoed, dit vergroot wellicht de kansen 
voor transformatie.
De leegstand op de kantorenmarkt lijkt van 
blijvende aard. Ondanks een lichte afname 
in 2007 ligt het leegstandspercentage op de 
Amsterdamse markt met 15% nog ver bo-
ven wat als acceptabel wordt gezien (5-8%). 
De afgelopen tien jaar heeft een verschui-
ving plaatsgevonden van uitbreiding naar 
vervanging. Kantoorhoudende organisaties 
verhuizen van een bestaand, verouderd ge-
bouw naar een ander en vaak nieuwer en 
moderner gebouw. Een steeds groter deel 
van het achtergebleven vastgoed wordt niet 
meer verhuurd en belandt in de categorie 
structureel leegstaande kantoorgebouwen; 
gebouwen die 3 jaar of langer leeg staan. 

Structureel leegstaande gebouwen worden 
bij een economische opleving niet meer 
opgenomen door de markt en deze leeg-
stand zal bij de huidige financiële en eco-
nomische crisis alleen maar toenemen. 
Naast financiële problemen (huurderving 
en waardevermindering) oefenen leeg-
staande gebouwen ook negatieve invloed 
uit op hun directe omgeving. Hierdoor 
hebben meerdere stakeholders belang bij 
een beperking van de leegstand. Toch wor-
den transformatieprojecten maar in kleine 
aantallen gerealiseerd. Ondanks de doel-
stellingen van het Ministerie van VROM 
(25.000 woningen realiseren d.m.v. trans-
formatie tussen 1990 en 2010) blijft de 
werkelijke realisatie (VROM, 4.500 wonin-
gen, 1990-2006) ver achter.
Uit eerdere onderzoeken (Van der Voordt 
et. al., 2007) is gebleken dat locatie en ver-
werving de twee grootste struikelblokken 
voor transformatie zijn. Veel structureel 
leegstaande gebouwen staan immers op 
monofunctionele kantoorlocaties die niet 
geschikt zijn als woonlocatie. Om op deze 
monofunctionele locaties woningen moge-
lijk te maken is gebieds(her)ontwikkeling 
noodzakelijk.
De verwerving van het bestaand vastgoed 
is een tweede obstakel. Het afwaarderen 
van vastgoed vanwege structurele leeg-
stand heeft tot nu toe geen rol van beteke-

DE AMSTERDAMSE TRANSFORMATIEMARKT

Structurele leegstand 4% lager

Transformatie van leegstaande kantoren naar woningen wordt doorgaans als financieel 

en functioneel onhaalbaar gezien, een oordeel dat vaak onterecht en voorbarig wordt 

geveld. De leegstand van de Amsterdamse kantorenvoorraad vraagt om maatregelen. 

door ir. Ralph Muller, Hilde Remøy MSc en drs. ing. Jo Soeter 
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nis gespeeld. Dit heeft de afgelopen jaren 
zowel de herontwikkeling van leegstaande 
gebouwen als van binnenstedelijke gebie-
den gefrustreerd. Nu de gevolgen van de fi -
nanciële en economische crisis duidelijker 
worden zijn eigenaren wel genoodzaakt af 
te waarderen. In dit onderzoek hebben wij 
zowel de fi nanciële als de locatievoorwaar-
den van transformatie onderzocht. 

De Amsterdamse kantorenmarkt 
en structurele leegstand  
De Amsterdamse kantorenvoorraad telt 
medio 2008 6,7 mln. m² verhuurbare kan-
toorruimte, daarvan staat ongeveer 1 mln. 
m² VVO leeg (DTZ, 2008). De gegevens 
over de leegstaande gebouwen komen uit 
de aanboddatabases van DTZ Zadelhoff  
en van de Kantorenloods van Amsterdam 
(onderdeel van het Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam, OGA). Uit deze 
gegevens is de structurele leegstand (mini-
maal 3 jaar leeg) gefi lterd. Dan blijkt dat 
de structurele leegstand verspreid is over 
227 gebouwen, in totaal bijna 800.000 m² 
VVO (11,5% van de totale voorraad). Uit ta-

bel 1 is af te lezen dat de verschillen per 
stadsdeel groot zijn. 
De fi guur laat zien dat de structurele leeg-
stand het grootst is in de stadsdelen Zuid-
oost, Westpoort en Centrum. 
De structurele leegstand in Amsterdam zal 
ten gevolge van de fi nanciële en economi-
sche crisis in 2009 en 2010 toenemen. De 
opnamecijfers over 2008 (DTZ) geven aan 
dat in 2008 43% minder is opgenomen 
dan in 2007. De toename van de voorraad 
in 2008 vertaalt zich min of meer volledig 
in (structurele) leegstand van bestaande 
voorraad. 
De afnemende opname van kantoorruimte 
heeft een sterke samenhang met de krimp 
van de economie in 2009/2010. De opna-
me in 2009 zal laag blijven door stagnatie 
van de groei van de kantoorwerkgelegen-
heid en stagnatie van de groei van de in ge-
bruik zijnde voorraad van kantoren. Prog-
nose van DTZ (2009) geeft een afnemende 
opname aan voor Nederland in 2009 van 
ongeveer 30%. Zonder onttrekkingen aan 
de voorraad d.m.v. transformatie of sloop 
kan men voor 2009 en 2010 uitgaan van 

StADSDeeL StructureLe totALe % StructureLe AAntAL
 LeegStAnD VoorrAAD LeegStAnD geBouWen

a. centrum 104.989                  1.323.000 7,9% 28
b. westpoort 145.795 947.000 15,4% 44
c. westerpark 2.000 80.000 2,5% 1
d. Oud west 2.576 80.000 3,2% 1
g. Zeeburg 7.100 102.000 7,0% 4
H. bos en lommer 77.998 226.000 34,5% 7
J. baarsjes 3.021 49.000 6,2% 2
n. amsterdam noord 4.700 138.000 3,4% 3
p. geuzenveld/slotermeer 14.400 49.000 29,4% 4
Q. Osdorp 12.600 54.000 23,3% 5
R. Slotervaart 69.676 502.000 13,9% 22
t. Zuidoost 203.479                  1.219.000 16,7% 62
u. Oost/watergraafsmeer 28.590 482.000 5,9% 12
v. Oud-zuid 19.221 512.000 3,8% 7
w. Zuideramstel 83.110 769.000 10,8% 25

Totaal Amsterdam 779.225 6.532.000 11,9% 227

tABeL 1  ▶ STRucTuRElE lEEgSTAND EN TOTAlE vOORRAAD
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een verdere stijging van de (structurele) 
leegstand.

De Amsterdamse Woningmarkt
De woningvraag in Amsterdam blijft door 
een goed vestigingsklimaat en een achter-
blijvende nieuwbouwproductie groot. Door 
de huidige financiële en economische crisis 
loopt de afzet van woningen tijdelijk terug. 
Op de lange termijn houdt de vraag aan. 
Woningen in transformatieprojecten zijn 
meestal appartementen. Dit type woning 
is zeer goed af te zetten op de Amster-
damse woningmarkt door de grote en nog 
steeds groeiende vraag ernaar binnen de 
bestaande stadsgrenzen. De grootste be-
hoefte bestaat aan appartementen tussen 
de 80 en 120 m², die de doorstroming op 
de woningmarkt  stimuleren. De stads-
delen Centrum en Oud-Zuid hebben de 

grootste vraag naar woningen, maar ook in 
de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Oud-
West en Zuideramstel is de vraag groot. Dit 
uit zich in figuur 2 ook in de hoogte van de 
realiseerbare opbrengsten per m².
Aan de hand van de vetocriteria lucht- en 
geluidskwaliteit en op gebouwniveau de 
verdiepingshoogte, is bepaald of locatie en 
gebouw geschikt zijn voor wonen. Deze 
vetocriteria zijn afkomstig uit de Trans-
formatiepotentiemeter (Van der Voordt en 
Geraedts, 2007). De locatie- en gebouwei-
genschappen zijn door middel van obser-
vatie (bezoek) en tekeninganalyse (bouw-
archief stadsdelen) achterhaald. Een deel 
van deze gebouwen is als onafhankelijk 
project te ontwikkelen, een andere deel 
bevindt zich in monofunctionele gebieden 
waar gebiedsontwikkeling noodzakelijk is 
om woningbouw aantrekkelijk te maken. 

Figuur 1  ▶  STRucTuRElE 
lEEgSTAND pER STADSDEEl

Figuur 2 ▶  wONINgOpbRENgSTEN 
pER STADSDEEl/buuRTcOMbINATIES

 2.000 - 5.000
 5.001 - 10.000
1 0.001 - 50.000

50.001 - 100.000
100.001 - 203.479

0 - 1.250
1.251 - 2.000
2.001 - 3.000

3.001 - 4.000
4.001 - 5.000
5.001 - 6.444

Bron: MAp MATERIAl - gEMEENTE AMSTERDAM
gEO EN vASTgOEDINFORMATIE

Bron: gEMEENTE AMSTERDAM
gEO EN vASTgOEDINFORMATIE

DAtA: DTz zADElhOFF
REAl ESTATE & hOuSINg, Tu DElF

DAtA: NvM

LegenDA
OppERvlaktE lEEgStand in M2

LegenDA
OpbREngStEn pER M2  (€)
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Het stadsdeel Westpoort blijkt na analyse 
op vetocriteria niet geschikt te zijn voor 
woningbouw. De huidige richtlijnen (Wet 
op geluidhinder, Wgh (1979) en de Wet 
milieubeheer (2007)) maken het hier on-
mogelijk woningen te realiseren. Daarbij 
komt het feit dat het stadsdeel Westpoort 
grotendeels een industrieterrein is waar 
woningbouw geen geschikte combinatie-
functie is.
Na het uitfilteren blijven er 134 gebouwen 
over. Deze gebouwen (figuur 3) staan op lo-
caties waar volgens de wet- en regelgeving 
woningbouw wel mogelijk is.
Waarde van leegstaande kantoorgebouwen.
De hoge vraagprijs bij verwerving van 
kantoorgebouwen belemmert het opstar-
ten van transformatieprojecten. Over de 
overdrachtsprijs van geheel of gedeeltelijk 
leegstaande kantoorgebouwen heerst veel 

Figuur 3  ▶  vOOR wONINgbOuw 
gESchIKTE lOcATIES/gEbOuwEN

onzekerheid en meningsverschil tussen 
de aspirant kopers en de verkopers. De 
onzekerheid over de komst van nieuwe 
huurders is groot, en de interpretatie van 
de marktperspectieven loopt sterk uiteen. 
In dit onderzoek wordt bij gedeeltelijk 
leegstaande gebouwen met twee waarden 
gerekend; het verhuurde deel wordt met 
een BAR tussen de 6-7,5% gekapitaliseerd. 
Voor geheel of gedeeltelijk leegstaande 
gebouwen ligt het BAR tussen 12-16%. De 
precieze BAR-keuze is verder afhankelijk 
van de staat waarin het betreffende gebouw 
verkeert.

investeringsalternatieven
Leegstand levert weinig op. De eigenaar 
ontvangt een lagere of helemaal geen 
maandelijkse gebruiksvergoeding en wordt 
geconfronteerd met waardedaling van zijn 
eigendom. Daarnaast heeft leegstand een 
negatieve invloed op de omgeving van het 
gebouw, er wordt minder gebruik gemaakt 
van de openbare ruimte, waardoor deze 
kan verloederen met alle sociale en finan-
ciële gevolgen van dien. 
In geval van leegstand en bij het bestrijden 
daarvan dienen zich in principe de volgen-
de ingreepalternatieven aan:
- nulscenario (consolideren), 
- renovatie, 
- transformatie, 
- sloop en nieuwbouw. 

Deze alternatieven zijn afgeleid uit de 
huisvestingscenario’s van Vijverberg 
(1998). Het eerste alternatief gaat uit van 
doorexploiteren met een nieuwe eigenaar 
die huurders heeft. Het tweede alternatief 
gaat uit van een nieuwe eigenaar, die om 
nieuwe huurders aan te trekken het ge-
bouw renoveert naar algemeen geldende 
eisen van de moderne kantoorgebruiker. 
Het derde alternatief is transformatie, 
waarbij uitgegaan wordt van koop door een 
ontwikkelaar/belegger die grond plus op-
stal koopt en transformeert naar woning-

TOTAAl 134 gEbOuwEN

Bron: gEMEENTE AMSTERDAM
gEO EN vASTgOEDINFORMATIE

DAtA: DTz zADElhOFF
REAl ESTATE & hOuSINg, Tu DElFT

LegenDA
lOcatiE StRuctuRElE lEEgStand
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bouw (mogelijk aangevuld met functies in 
de plint1). Het laatste alternatief gaat uit 
van koop door een ontwikkelaar/belegger 
die grond plus opstal koopt om het geheel 
te slopen en nieuwbouw toe te passen (wo-
ningen met functies in de plint). 
De keuze voor een alternatief wordt onder 
meer bepaald aan de hand van de investe-
ringswaarde. 

investeringswaarde
Bij het bepalen van de Netto Contante 
Waarde (NCW) van een investeringsalter-
natief wordt overal gerekend met een IRR-
eis (IRR = Internal Rate of Return) van 7%. 
De NCW’en van de verschillende inves-

teringsalternatieven kunnen naast elkaar 
worden gelegd. De waarde en het risico 
bepalen daarna de keuze voor een bepaald 
alternatief. 
De inputvariabelen verschillen per alterna-
tief. Bij het alternatief consolideren is de 
NCW bepaald aan de hand van een 10-jarige 
exploitatie van het bestaande gebouw. Hier-
bij is uitgegaan van een nieuwe eigenaar 
met een reeds gecontracteerde huurder 
voor 50% van het totale aantal m² VVO.  
Bij het alternatief renovatie wordt een in-
vestering gedaan om het gebouw aantrek-
kelijker te maken voor nieuwe en bestaan-
de huurders, er wordt uitgegaan van een 
hogere bezettingsgraad (75%) dan bij het 

Figuur 4  ▶  vOORbEElDEN FINANcIEEl hAAlbARE TRANSFORMATIEpROjEcTEN

Aletta Jacobslaan 7

Fizeaustraat 2

ncW gebouw/locatie investeringsscenario’s

ncW gebouw/locatie investeringsscenario’s

1. c:  € 67.000
2. a -  € 77.000
3. b -  € 317.000
4. d - € 869.000

1. c:  € 10.235.000
2. d -  € 9.768.000
3. b -  € 471.000
4. a - € 32.000

Slotervaart

oost-watergraafsmeer

a: cOnSOlidEREn
b:  REnOvEREn
c:  tRanSfORMEREn
d:  SlOOp En niEuwbOuw

a: cOnSOlidEREn
b:  REnOvEREn
c:  tRanSfORMEREn
d:  SlOOp En niEuwbOuw

eigenschappen van het gebouw
-  Locatietypering: Kantorenwijk/woonlijk-oud
- BVo: 7.600 m2

- VVo: 6.400 m2

- Leegstand: 2.295 m2(35,9%)
- Huurprijs m2 VVo: € 125
- Bouwlagen: 6
- BVo per bouwlaag: 1.270 m2

-   oppervlakteverandering: Mogelijk, optoppen, 
aanpuisten & aankoppen

- Plintfunctie: Kantoor

eigenschappen van het gebouw
-  Locatietypering: woonlijk-oud
- BVo: 5.100 m2

- VVo: 4.335 m2

- Leegstand: 4.335 m2 (100,0%)
- Huurprijs m2 VVo: € 170
- Bouwlagen: 3
- BVo per bouwlaag: 1.700 m2

-   oppervlakteverandering: geen, Doet afbraak 
aan architectonische waarde

- Plintfunctie: Kantoor
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StADSDeeL M² VVo StructureLe AAntAL M² VVo StructureLe  % trAnSFor- AAntAL
 LeegStAnD geBouWen LeegStAnD PotentieeL MAtiePotentie geBouWen
   trAnSForMeerBAAr

a. centrum 104.989 28 80.373 76,6% 24
b. westpoort 145.795 44 0 0,0% 0
c. westerpark 2.000 1 1.700 85,0% 1
d. Oud west 2.576 1 2.190 85,0% 1
g. Zeeburg 7.100 4 3.400 47,9% 2
H. bos en lommer 77.998 7 4.330 5,6% 1
J. baarsjes 3.021 2 2.856 94,5% 2
n. amsterdam noord 4.700 3 0 0,0% 0
p. geuzenveld/slotermeer 14.400 4 11.305 78,5% 3
Q. Osdorp 12.600 5 0 0,0% 0
R. Slotervaart 69.676 22 7.565 10,9% 4
t. Zuidoost 203.479 62 71.882 35,3% 15
u. Oost/watergraafsmeer 28.590 12 12.963 45,3% 6
v. Oud-zuid 19.221 7 13.302 69,2% 4
w. Zuideramstel 83.110 25 9.686 11,7% 4

Totaal Amsterdam 779.255 227 221.552 28,4% 67

scenario consolideren. De exploitatieter-
mijn is eveneens 10 jaar.
In de gevallen waar een bouwkundige in-
greep nodig is, wordt gerekend met een 
worst case scenario en worden de hoogst 
bekende transformatiekosten aangehou-
den (€ 1.450 per m² BVO). Het alternatief 
transformatie gaat uit van aankoop van de 
grond plus bestaande opstal, met een ver-
traagde ontwikkeling en tenslotte verkoop 
van het geheel na 2 à 3 jaar. In principe 
wordt marktconform gerekend, maar daar-
bij wordt wel gelet op de risico’s die met 
het worstcase scenario verbonden zijn.
Het alternatief sloop plus nieuwbouw gaat 
uit van algehele sloop van de bestaande op-
stal en daarna nieuwbouw van woningen 
op dezelfde locatie. 
In fi guur 4 zijn twee voorbeelden weer-
gegeven met daarbij de NCW per investe-
ringsalternatief.

Financieel haalbare transformatie
Uit de berekeningen volgt voor 67 van de 
134 onderzochte gebouwen een hoogste 
NCW in geval van transformatie. Dit bete-

kent dat voor deze 67 gebouwen transfor-
matie fi nancieel gezien de beste oplossing 
is. De 67 gebouwen hebben een gezamen-
lijke leegstand van 228.000 m² (ruim 28% 
van de totale structurele leegstand). De po-
sitieve NCW bepaalt de onderhandelings-
ruimte met de huidige eigenaar bij de ver-
werving van de grond plus opstal.
De verschillen per stadsdeel zijn erg groot. 
De stadsdelen Centrum en Zuidoost heb-
ben een grote transformatiepotentie in 
aantal m². In de stadsdelen Westerpark, 
Oud-West, de Baarsjes, Geuzenveld-Sloter-
meer en Oud-Zuid is het transformeerbare 
oppervlak veel kleiner, maar relatief gezien 
kan de structurele leegstand hier wel ge-
halveerd worden (zie tabel). 
Om de fi nanciële haalbaarheid te vergro-
ten is het zinvol om de mogelijkheden tot 
oppervlakteverandering en toepassing van 
plintfuncties (winkel, kantoor)  te onder-
zoeken. Dit is per project en locatie ver-
schillend omdat constructie, omgeving, 
vraag naar wonen en andere (plint)functies 
verschillen. Bij oppervlakteveranderingen 
moet men denken aan het optoppen van 

tABeL 2  ▶ TRANSFORMATIEpOTENTIE STADSDElEN

a. centrum 104.989 28 80.373 76,6% 24a. centrum 104.989 28 80.373 76,6% 24
b. westpoort 145.795 44 0 0,0% 0b. westpoort 145.795 44 0 0,0% 0
c. westerpark 2.000 1 1.700 85,0% 1c. westerpark 2.000 1 1.700 85,0% 1
d. Oud west 2.576 1 2.190 85,0% 1d. Oud west 2.576 1 2.190 85,0% 1
g. Zeeburg 7.100 4 3.400 47,9% 2g. Zeeburg 7.100 4 3.400 47,9% 2
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Figuur 5  ▶ MOgElIjK TE REAlISEREN 
wONINgEN pER STADSDEEl

de bestaande constructie en het aanbou-
wen van bouwdelen en/of serres.
Vooral in winkel- en multifunctionele ge-
bieden zijn plintfuncties aan te raden. 
Wonen op de begane grond gaat in deze 
gebieden ten koste van de privacy en het 
woongenot, hierdoor zijn de woningen 
wellicht minder verkoopbaar. Bij het toe-
passen van plintfuncties dient gelet te wor-
den op de combinatie met wonen; de func-
ties mogen elkaar niet frustreren.
De leegstaande kantoorgebouwen in Am-
sterdam Zuidoost liggen voornamelijk tus-
sen het spoor Amsterdam-Utrecht en de 
A2. Grote delen van dit gebied zijn door 
monofunctionaliteit niet zonder meer ge-
schikt voor woningen. Om de gebouwen te 
transformeren naar woningen zal gebieds-
ontwikkeling noodzakelijk zijn. Recente 
plannen om het Atlas Arena complex aan 
te pakken kunnen een impuls geven voor 
verdere herontwikkeling van dit gebied.

conclusie
Eind 2007 bedraagt de structurele leegstand 
in Amsterdam 780.000 m² VVO. Dit is onge-
veer 60% van de totale leegstand en 12% van 
de totale kantorenvoorraad van Amsterdam. 
De stadsdelen Centrum, Zuidoost, Westpoort 
en Zuideramstel hebben verreweg de groot-
ste kantooroppervlakte. De grootste absolute 
leegstand bevindt zich in de stadsdelen Am-
sterdam Zuidoost, Westpoort en het Centrum. 
Dit zijn de gebieden waar de gemeente op zou 
moeten focussen.
Na het scannen van de structureel leegstaande 
kantoorgebouwen in Amsterdam op de ge-
schiktheid en financiële haalbaarheid voor 
transformatie naar woningen, is gebleken dat 
ruim een kwart hiervoor in aanmerking komt. 
Dit betekent dat door transformatie de huidige 
structurele leegstand kan zakken van 12% naar 
8%, een aanzienlijke afname (van 779.000 m²  
naar 557.448 m²). Als de huidige nieuwbouw-
plannen voor kantoorgebouwen worden 
voortgezet zonder onttrekking aan de markt 
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aantal wOningEn tE REaliSEREn

van de bestaande kantoorgebouwen, ontstaat 
het probleem opnieuw. De transformatie van 
deze kantoorgebouwen levert ongeveer 3.000 
extra woningen op. Daarnaast levert transfor-
matie in Amsterdam een betere dynamiek en 
diversiteit op de woningmarkt. Het grotere 
aanbod vermindert tevens de druk op de wo-
ningmarkt.
De krapte op de woningmarkt en de beperkte 
mogelijkheid tot het toevoegen van woningen 
binnen de bestaande stadsgrenzen zijn suc-
cesfactoren die transformatie in Amsterdam 
bijzonder interessant maken. Andere steden 
en gebieden waar deze factoren ook aanwezig 
zijn, zijn zeker de moeite waard om op trans-
formatiepotentie te onderzoeken, hierbij kan 
men denken aan steden als Utrecht.
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deerd aan de faculteit bouwkunde van 
de Tu Delft met het onderwerp de “De 
Amsterdamse Transformatiemarkt” en 
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2009 gewonnen. Daarnaast is hij als 
toegevoegd onderzoeker werkzaam bij 
de afdeling Real Estate & housing van 
de Tu Delft.

Hilde remøy MSc, is werkzaam bij de af-
deling Real Estate & housing van de Fa-
culteit bouwkunde, Tu Delft. zij werkt

aan een promotieonderzoek naar de oor-
zaken van leegstand van kantoorgebou-
wen, mogelijkheden tot transformatie 
van leegstaande kantoorgebouwen, en 
maatregelen om in de toekomst proble-
men met leegstand en herbestemming 
te reduceren.
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hoofddocent bouweconomie verbonden 
aan de afdeling Real Estate & housing 
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Kredietcrisis en de Nederlandse vastgoedmarkt/ 
Dynamis. - Amersfoort, 2008. -
In: ‘Sprekende cijfers kantorenmarkten 2008’, 
p. 7-19. Een Nederlandse variant van de Ame-
rikaanse subprime hypotheek-crisis wordt 
niet verwacht. In Nederland worden weinig 
hypothecaire leningen verstrekt aan niet-kre-
dietwaardige huishoudens. Het aantal wanbe-
talingen op hypotheken in Nederland is 0,05 
% van de uitstaande hypotheken. Wel is er een 
rechtstreeks verband tussen de waardedaling 
van de Amerikaanse woninghypotheken en 
die van commercieeel vastgoed. 

De weg naar verbetering van de Commercial 
Backed Securities markt : een verkenning 
van de markt voor CMBS gerelateerde pro-
ducten na de kredietcrisis
Sander Bout. – Amsterdam, 2008

De financiële markt heeft een klap gekregen 
door de problematiek vanuit de Verenigde 
Staten. Financiële ondernemingen lijden 
forse verliezen door afschrijvingen op beleg-
gingsportefeuilles en daadwerkelijke afboe-
kingen van leningen. Oorzaak is het product: 
de Residential Mortgage Backed Security en 
de Commercial Mortgage Backed Security. 
De grondslag voor de problematiek lag in het 
feit dat hypothecaire kredieten in de VS zijn 
verstrekt aan minder kredietwaardige parti-
culieren. Degenen die de hypothecaire finan-
ciering verstrekt hadden, waren vaak inves-
teerders die deze financieringen middels een 
ingenieuze constructie hadden overgenomen 
van de banken die ze in eerste instantie ver-
strekt hadden. Dit proces heet Securisatie, het 
bundelen van financieringen en als pakket 
doorverkopen aan investeerders die willen be-
leggen in vastgoedfinancieringen, het product 
Residential Mortgage Backed Securities. Deze 

producten kunnen onder strikte voorwaarden 
betrouwbare CMBS’en worden, vooral de Eu-
ropese CMBS markt. De marktpartijen zullen 
het vertrouwen in de markt en in elkaar weer 
moeten herwinnen. (afgesloten juli 2008) 
Masterthesis in het kader van de MSRE op-
leiding, jaargang 2008, Amsterdam School 
of Real Estate. Fulltext beschikbaar op www.
vastgoedkennis.nl.

Van kredietcrisis naar vastgoedcrisis?: een 
onderzoek naar de waardeontwikkeling van 
onroerend goed in de USA en de samenhang 
met de opkomst van Commercial Mortgage 
Backed Securities
M.D. van der Ree. – Amsterdam, 2008

Onderzoek naar de relatie tussen de opkomst 
van Commercial Mortgage Backed Securities-
(CMBS)leningen en de waardeontwikkeling 
van onroerend goed, waarbij op de Amari-
kaanse hypothekenmarkt door banken lenin-
gen als obligatie aan beleggers zijn verkocht. 
De kredietcrisis is versterkt door het ontbreken 
van inzicht welke banken de gesecuritiseerde 
leningen in bezit hebben. Onderwerpen die 
behandeld worden: het topmanagement, 
waardecreatie en besluitvorming. Aangetoond 
wordt dat de waarde van commercieel onroe-
rend goed op de lange termijn bepaald wordt 
door de groei (of afname) van de financiering 
en ook wordt beïnvloed door de kredietcrisis. 
Per onderwerp is een hypothese geformu-
leerd die in interviews met deskundigen zijn 
gevalideerd. Vanuit de karakteristieken van 
de opgave blijkt dat de eisen aan zowel het 
onderhandelings-, het besluitvormings-, als 
het planontwikkelingsproces aan verandering 
onderhevig zijn. Er is behoefte aan een geza-
menlijke en integrale aanpak, grip op waarde-
creatie en voldoende flexibiliteit. Dit uit zich 

Literatuurlijst vastgoed en crisis
V O O R  U  G E S E L E C T E E R D
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in goede afspraken over waardebepalende ele-
menten en een dynamisch eindbeeld. In het 
onderzoek zijn acht richtinggevende strategie-
en geformuleerd waarmee dit kan worden be-
reikt. Masterthesis in het kader van de MSRE 
opleiding,jaargang 2008, aan de Amsterdam 
School of Real Estate. Fulltext beschikbaar op 
www.vastgoedkennis.nl.

De Vastgoedlezing 2008 : de crisis op de 
Nederlandse woning- en vastgoedmarkt?
Taco van Hoek – Amsterdam, 2008 
ISBN 978-90-73440-20-3

De hypotheek- en kredietcrisis in de VS heb-
ben meer invloed voor hypotheekerstrekkers 
en woonconsumenten van de Nederlandse 
economie gebracht dan was verwacht. Inmid-
dels is de vraag vooral hoe groot de crisis gaat 
worden en hoe lang deze zal duren. Aan de 
hand van eerdere perioden van conjuncturele 
neergang en vertrouwensverlies in eigen land 
en in andere landen is een korte inventarisa-
tie gemaakt. De problemen in de VS worden 
geanalyseerd, de overmatige kredietverlening 
aan onkredietwaardige klanten. Daarna gaat 
het over de internationale transmissieka-
nalen, waarbij Nederland en Denemarken 
(kleine Europese landen) worden vergeleken. 
De gevolgen worden beschreven voor de hy-
potheek- en kredietcrisis in Nederland voor 
de projectontwikkeling op de woningmarkt 
en de commerciële vastgoedontwikkeling in 
de komende twee jaar. Tenslotte komen de 
beleidsimplicaties aan de orde voor zowel de 
actoren in de vastgoedmarkt als voor de over-
heid. Uitwerking van de voordracht, zoals 
uitgesproken tijdens de Jaarvergadering van 
de Amsterdam School of Real Estate op 10 de-
cember 2008. Fulltext beschikbaar op www.
vastgoedlezing.nl.

Just the facts: an initial analysis of subprime’s 
role in the housing crisis / Christopher L. Foo-
te, Kristopher Gerardi, Lorenz Goette, Paul S. 
Willen. - In: Journal of housing economics ; Jrg. 
17 nr. 4 (December 2008), p. 291-305 Using two 
large proprietary datasets from New England, 
this paper establishes some basic facts about 
the subprime crisis. First, while unaffordable 
interest-rate resets are often blamed for set-
ting off this crisis, most subprime borrowers 
who defaulted did so well in advance of their 
reset dates. Defaults on subprime adjustable-
rate mortgages are more sensitive to declining 
housing prices than are defaults on fixed-rate 
loans, however, and the data support a number 
of alternative explanations for this finding. Se-
cond, many borrowers with good credit scores 
took out subprime loans as the housing boom 
gathered steam. It is hard to construct a prima 
facie case that these borrowers were inappropri-
ately steered into the subprime market, howe-
ver, because the loans that these borrowers took 
out were too risky for prime treatment. Finally, 
70% of Massachusetts homes recently lost to 
foreclosure were originally purchased with 
prime mortgages. But subprime refinancing is 
especially prevalent among owners who were 
likely to have extracted substantial amounts of 
equity before they defaulted.

Samenstelling: 
Vastgoedinformatiecentrum, Amsterdam 
School of Real Estate Voor meer informatie zie 
www.vastgoedkennis.nl.
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De vastgoedsector voelt de wurggreep van de 
kredietcrisis en hoever de effecten reiken, is 
momenteel onderwerp van discussie. Zeker is 
dat de rol van de overheid een andere zal wor-
den, in de vorm van een ander en wellicht in-
tensiever toezicht op de werking van financiële 
markten. De vastgoedsector is sterk afhanke-
lijk van die financiële markten en zal dus ook 
die veranderende overheidsrol ervaren. Hoe 
moet die rol vorm krijgen? Voor de korte ter-
mijn dringt de vraag zich op hoe de overheid 
zal opereren in een vastgoedsector die lijkt stil 
te vallen onder invloed van risicomijdend han-
delen en risicospreiding. Worden investerin-
gen in infrastructuur en gebouwen naar voren 
gehaald? Is dat wenselijk? En welke partijen in 
de sector profiteren van die versnelde investe-
ringen? Kunnen PPS-constructies hierin als 
katalysator fungeren? 
De actuele vraagstukken verhullen bijna de 
onderliggende discussie over de verhouding 
tussen overheid en vastgoedsector. Met name 
onder invloed van gebiedsontwikkeling en 
daarmee opschaling van de investeringen 
wordt steeds nadrukkelijker een beroep ge-
daan op overheden. Niet alleen om bestuurs-
rechtelijk mee te werken aan projecten maar 
ook om financieel te participeren in nieuwe 
constructies. Dat brengt deelnemers aan pro-
jecten - zie de Zuidas - in onvermijdelijke 
discussies over de verdeling van risico en ren-
dement. Ook kan onder de nieuwe Wet ruim-

telijke ordening (Wro) een spanningsveld ont-
staan tussen overheden onderling. Wat doet dit 
met het speelveld voor project- en gebiedsont-
wikkelaars? Wie heeft of houdt de regie in het 
ontwikkelingsproces? Vraagt dit een nieuwe of 
een andere rol van de ontwikkelaar? 

In het themanummer van Real Estate Research 
Quarterly is ruimte voor artikelen over:
-  de veranderende verhouding tussen over-

heid en private vastgoedpartijen in tijden 
van crisis en na de kredietcrisis

-  de positie van de overheid als marktspeler 
met een omvangrijke grondportefeuille

- gebruik van PPS-constructies 
-  de effecten van de nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) op de verhouding tussen 
overheden en tussen overheden en private 
partners. 

De redactie staat vanzelfsprekend open voor 
andere invalshoeken. 

Abstracts van artikelen kunnen tot 25 april   
worden gezonden naar vogon@propertynl.
com. 
De deadline voor de 1ste versie van het artikel 
is 15 mei.
Op 1  juni moet de definitieve versie van het 
artikel zijn ontvangen. 
Richtlijnen voor auteurs zijn opvraagbaar via 
vogon@propertynl.com.

De veranderende verhoudingen 
tussen publieke en private partijen 
Real Estate Research Quarterly van juli 2009 staat in het teken van de veranderende 

verhouding tussen overheid en private partijen in de vastgoedsector. Voor dit thema-

nummer zoekt de redactie artikelen. 

CALL FOR PAPERS
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Nationale Conferentie 
Gebiedsontwikkeling
2 april 2009
Hilton, Rotterdam
Informatie: www.bouw-instituut.nl

INREV Annual Conference
23-24 April 2009, Athene
Informatie: www.inrev.org

Europe Trends Conferences:
The Future of Real Estate in Europe
28-29 April 2009 
Swissotel Hotel, Istanbul
11-12 May 2009, Kings Place, London
26-27 May 2009, City Hall, Vienna
Informatie: www.europe.uli.org

Topdebat Bouw, Infra en Transport
8 mei 2009, Scheepvaart- en 
Transportcollege, Rotterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl 

10e Jaarconges Stationslocaties
28 mei 2009 
Spoorwegmuseum, Utrecht
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl 

Dag van de Luchthavens
28 mei
Airport Eindhoven
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl 

Afi re European Conference
16-17 June 2009
Claridge’s, London
Informatie: www.afi re.org

ERES Conference 2009
24–29 June 2009
Stockholm 
Royal Institute of Technology
Informatie: www.eres2009.com

ag e n d a

In het nummer van december 2008 is in het artikel ‘De verouderingscomponent in DFC 
Taxaties: Onderschat de theorie de praktijk ? geschreven door Leonie Gritter Msc en prof. 
dr. A. C. Hordijk MRICS  op pagina 42 in tabel 4 een storende verschuiving opgetreden van 
de opschriften t.o.v. de cijfers.

ERRATUM

OUDERDOM THEORETISCHE GEMIDDELDE BANDBREEDTE  GEMIDDELDE BANDBREEDTE AANTAL
IN JAREN VEROUDERING OPSLAG OP IY ROZ OPSLAG OP RY ROZ OBJECTEN
 VOLGENS RUST  IY ROZ  RY ROZ 

  LAAGSTE HOOGSTE LAAGSTE HOOGSTE

0 - 5 0,11 1,04 -1,02 3,51 0,92 -1,03 2,40 48
6 - 10 0,34 0,75 -4,44 6,17 1,07 -1,55 2,68  77
11 - 15 0,56 0,89 -1,49 7,44 0,93 -1,38 3,47  43
16 - 20 0,79 1,06 -1,78 8,03 0,48 -2,14 2,23  67
21 - 25 1,01 1,22 -2,32 6,67 0,57 -2,03 2,50  22
26 - 30 1,24 1,16 -0,35 3,97 0,34 -2,28 1,82  8

Hieronder volgt de tabel met de opschriften op de juiste plaats:

0 - 5 0,11 1,04 -1,02 3,51 0,92 -1,03 2,40 480 - 5 0,11 1,04 -1,02 3,51 0,92 -1,03 2,40 48
6 - 10 0,34 0,75 -4,44 6,17 1,07 -1,55 2,68  776 - 10 0,34 0,75 -4,44 6,17 1,07 -1,55 2,68  77
11 - 15 0,56 0,89 -1,49 7,44 0,93 -1,38 3,47  4311 - 15 0,56 0,89 -1,49 7,44 0,93 -1,38 3,47  43
16 - 20 0,79 1,06 -1,78 8,03 0,48 -2,14 2,23  6716 - 20 0,79 1,06 -1,78 8,03 0,48 -2,14 2,23  67
21 - 25 1,01 1,22 -2,32 6,67 0,57 -2,03 2,50  2221 - 25 1,01 1,22 -2,32 6,67 0,57 -2,03 2,50  22
26 - 30 1,24 1,16 -0,35 3,97 0,34 -2,28 1,82  8

0 - 5 0,11 1,04 -1,02 3,51 0,92 -1,03 2,40 480 - 5 0,11 1,04 -1,02 3,51 0,92 -1,03 2,40 48
6 - 10 0,34 0,75 -4,44 6,17 1,07 -1,55 2,68  776 - 10 0,34 0,75 -4,44 6,17 1,07 -1,55 2,68  77
11 - 15 0,56 0,89 -1,49 7,44 0,93 -1,38 3,47  4311 - 15 0,56 0,89 -1,49 7,44 0,93 -1,38 3,47  43
16 - 20 0,79 1,06 -1,78 8,03 0,48 -2,14 2,23  6716 - 20 0,79 1,06 -1,78 8,03 0,48 -2,14 2,23  67
21 - 25 1,01 1,22 -2,32 6,67 0,57 -2,03 2,50  2221 - 25 1,01 1,22 -2,32 6,67 0,57 -2,03 2,50  22
26 - 30 1,24 1,16 -0,35 3,97 0,34 -2,28 1,82  8

0 - 5 0,11 1,04 -1,02 3,51 0,92 -1,03 2,40 480 - 5 0,11 1,04 -1,02 3,51 0,92 -1,03 2,40 48
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Aan artikelen liggen bij voorkeur de resul-
taten van concreet onderzoek ten grondslag 
en bevatten goed onderbouwde praktische 
relevantie/nieuwswaarde voor de vastgoed-
sector. Het kan zowel gaan om fundamen-
teel wetenschappelijk onderzoek als om 
toegepast wetenschappelijk onderzoek. De 
resultaten van onderzoek moeten breed 
toepasbaar zijn. Onderzoek dat uitsluitend 
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 opge-
bouwd:
•  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 onderzoeks-

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

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer au-
teurs een outline van hun voorgenomen ar-
tikel toezenden. Op basis hiervan kan de re-
dactie beoordelen of een uitwerking tot een 
volledig artikel zinvol is. Artikelen worden 
beoordeeld door een vakredacteur en een ex-
terne referent. Er is sprake van een tweezij-
dig blinde beoordeling. Auteurs ontvangen 
opmerkingen via de vakredacteur waarna 
aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real  
Estate Research Quarterly verklaart de au-
teur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders 
ter publicatie wordt aangeboden. De uitein-
delijke beslissing tot plaatsing wordt geno-
men door de redactie. De redactie kan altijd 
een artikel weigeren of inplannen voor een 
volgend nummer. De redactie kan een arti-
kel, in overleg met de auteur, inkorten of wij-
zigen. 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 techni-
sche 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 waar-
den, zonder formules)

•  kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Il-
lustrator). 

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

Richtlijnen voor auteurs
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