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Tenminste één keer per jaar trekken 
ongeveer 300 à 400 wetenschap-
pers en praktijkonderzoekers naar 

een plek in Europa om hun onderzoek op 
het gebied van vastgoed te presenteren en 
om elkaar te ontmoeten. Dit jaar was dat in 
Milaan, waar de European Real Estate Soci-
ety (ERES) van 23 tot 26 juni haar jaarlijkse 
congres hield, georganiseerd door de real 
estate vakgroep van Bocconi University. In 
een tijd van verdergaande specialisatie is 
het mooie van een dergelijk groot congres 
dat er een breed scala van onderwerpen aan 
bod komt. Daarom vormen deze jaarlijkse 
ERES bijeenkomsten niet alleen een plat-
form voor onderzoek, maar zijn ook een 
gelegenheid waar specialistische onderzoe-
kers kennis kunnen nemen van de andere 
deelterreinen op hun vakgebied (en dan 
maar hopen op de nodige kruisbestuiving).
Ook een grote groep onderzoekers uit eigen 
land waren in Milaan aanwezig en in deze 
ERES special presenteren we een selectie 
van vijf artikelen uit het onderzoek dat aan 
RERQ werd aangeboden.

Welfare losses in the Dutch housing market
Drs. Frans Schilder, Prof. dr. Johan Conijn, Prof. 
dr. Peter Englund
De Nederlandse overheid intervenieert sterk 
op de woningmarkt, zowel in de koop- als 
de huursector. Schattingen uit voorgaande 
studies indiceren een welvaartverlies van 3,5 
miljard euro per jaar voortvloeiend uit regu-
lering en subsidie. De auteurs berekenen 
opnieuw dit verlies, nu gecorrigeerd voor 
regionale prijsverschillen en het vermogen 
van het eigenwoningbezit. Zij komen tot een 
1 miljard euro lager welvaartsverlies dan het 
CPB eerder heeft berekend. Dit is volgens 
deze studie vooral het gevolg van een over-

schatting van het verlies in de huursector.

Home equity in the Netherlands 
Prof. dr. Johan Conijn, Drs. Frans Schilder
In de koopsector wordt de woningvraag niet 
alleen bepaald door de prijs van een huis en 
het inkomen van de consument, maar ook 
door het bedrag van de ‘home equity’, het 
eigen vermogen van de huizenkoper. Wan-
neer de woningbezitter de ‘woningladder’ 
beklimt, zal het meestijgende eigen vermo-
gen zijn mogelijkheden op de markt uit-
breiden. In dit onderzoek wordt de omvang 
het eigen vermogen van NL huiseigenaren 
geanalyseerd en dit blijkt momenteel rond 
de 46% te liggen. Ook blijkt dat niet zozeer 
het inkomen, maar meer de woonduur en 
de leeftijd van consumenten de relatieve 
grootte van de ‘home equity’ bepalen. 

Rendementsontwikkeling op de kantoren-
markt in Nederland: het versluierende effect 
van veroudering in de taxaties 
Prof. Dr. Aart  Hordijk MRICS, 
Leonie Koerhuis -Gritter MSc.
Gebouwen worden op een bepaald moment 
in de tijd neergezet met de inzichten van 
dat moment met betrekking tot architec-
tuur, vraag en aanbod, functionaliteit voor 
de gebruiker en dergelijke. Deze factoren 
kunnen en zullen in de loop van de tijd wij-
zigingen ondergaan, waardoor gebouwen 
verouderen en daardoor in waarde zullen 
dalen. In dit artikel wordt op 4 verschillen-
de manieren onderzoek verricht naar het 
effect van veroudering op de marktwaarde 
van vastgoed - met name van kantoren. Het 
onderzoek laat zien dat het effect van ver-
oudering door de steeds maar dalende aan-
vangsrendementen aan het oog onttrokken 
werd. Het artikel sluit aan bij de schaarse 

Introductie van de ‘ERES Special 2010’

door drs. Gerjan Vos en prof. dr. Marc Franke 

artikelen in Nederland die de veroudering 
ook daadwerkelijk kwantificeren. Een van 
de eerste was van de hand van Rust (Fak-
ton). Sinds het verschijnen van zijn artikel 
in 2004, zouden taxateurs standaard 0,1% 
voor verouderingsaspecten hanteren in een 
10-jaars DCF model. Dit onderzoek breidt 
deze analyse uit met nieuwe elementen.

Investeren in aanpasbare verhuurkantoren 
Ir. Wiechert Schenk, Dr. Hilde Remøy, 
Ing. Peter de Jong
In Nederland zijn succesvolle transforma-
ties van kantoren naar woningen uitge-
voerd, maar niet op grote schaal. Naast de 
locatiekenmerken, zijn de belangrijkste 
redenen hiervoor de veronderstelde finan-
ciële onhaalbaarheid. Al heel lang wordt 
aandacht besteed aan het ontwerpen van 
aanpasbare gebouwen, maar in de ontwik-
kelpraktijk is aanpasbaarheid nog steeds 
niet erg populair. Is het mogelijk om te anti-
ciperen op toekomstige functionele aanpas-
baarheid? In welke mate is aanpasbaarheid 
van invloed op de toekomstige transforma-
tiepotentie en op nieuwbouwkosten? Het 
onderzoek komt tot een benadering waarbij 
de verhoogde aanpasbaarheid van een ‘stan-
daard’ kantoor een middel is om de toekom-
stige waarde te verhogen, en die slechts tot 
een marginale verhoging van de gebouw-
kosten leidt. 

Transaction costs in commercial real estate: 
a European comparison 
Prof. dr. Ed Nozeman
Transactiekosten zijn veel besproken on-
derwerp in de onroerend goed literatuur. 
Echter, het is opmerkelijk dat er weinig aan-

dacht is besteed aan het kwantificeren en 
verklaren van verschillen tussen landen. Dit 
artikel heeft een drieledig doel. Ten eerste, 
het definieert transactiekosten, gevolgd door 
een aanvaarde kostentypologie en benadrukt 
de relevantie voor de vastgoedsector. Ten 
tweede wordt een overzicht van de formele 
transactiekosten gepresenteerd voor Euro-
pese landen. Ten slotte worden verschillen 
in transactiekosten vergeleken met de ver-
schillen in transparantie van de markt.

Slot
Gelet op de bijdrage van ca 300 papers en 
presentaties op het ERES congres kan gecon-
cludeerd worden dat het vastgoedonderzoek 
floreert, waarbij onderzoekers van vrijwel alle 
Europese landen vertegenwoordigd zijn naast 
een groot aantal papers van buiten Europa. 
Wat betreft de Europese ‘onderzoeksmarkt’ 
is de indruk dat wij in Nederland daarin een 
stevige partij meeblazen, waarbij steeds meer 
praktijkonderzoek aan bod komt. Een mooie 
gelegenheid om zelf dit van nabij mee te 
maken is het 18e ERES congres in 2011. De 
vakgroep Real Estate Management & Deve-
lopment van de TUE organiseert volgend jaar 
het ERES congres van 15-18 juni in Eindho-
ven. Dit zal zeker aanleiding zijn voor de vele 
Nederlandse onderzoekers uit academische 
kring en vastgoedpraktijk om hun onderzoek 
daar te presenteren. We zien elkaar daar.

Voetnoot:

• Eindhoven ERES Conference 2011 - zie www.eres2011.com
•  ERES is de European Real Estate Society, die als doel heeft om het vastgoedonderzoek in Europa te promoten en verder te brengen - zie 

www.eres.org . De Nederlandse zusterorganisatie Vogon - www.vogon.nl - behoort tot de oprichters daarvan en steunt en draagt bij aan 
de ERES sinds 1994.
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The Dutch government intervenes 
strongly in both the owner-occupied 
and the rental sector. Estimates from 

previous studies indicate welfare losses in 
excess of 3.5 billion euro resulting from re-
gulation and subsidization. We depart from 
Rosen (1979) to estimate welfare losses, 
where we correct for regional price differen-
ces. Our results indicate that welfare losses 
in the rental sector are strongly overestima-
ted in current literature.

Introduction
Welfare losses occur when interventions in 
the market drive the outcome away from 
a Pareto optimum. This is often the case 
when goods are subsidized and subsidizing 
is exactly what the Dutch government does 
with housing. Owner-occupiers subtract 
mortgage interest payments from income 
tax and their home equity is not taxed. Ren-
ters benefit greatly from the low rent levels 
resulting from rent regulation and there are 
housing benefits for the low income house-
holds. The amount of subsidization in-

THE AMOUNT OF SUBSIDIZING

Welfare losses in the Dutch  
housing market

The Dutch government intervenes strongly in both the owner-occupied and the 

rental sector. Estimates from previous studies indicate welfare losses in excess of 

3.5 billion euro resulting from regulation and subsidization. We depart from Rosen 

(1979) to estimate welfare losses, where we correct for regional price differences. 

Our results indicate that welfare losses in the rental sector are strongly overestima-

ted in current literature.

by drs. Frans. Schilder  prof. dr. Johan. Conijn and prof. dr. Peter Englund

volved in housing is enormous (e.g. Koning 
et al., 2006; Romijn & Besseling, 2008; 
Schilder & Conijn, 2009). Table 1 gives an 
overview of the total amount of subsidiza-
tion in the Dutch housing market in 2006.
The outcome of these subsidies is different 
in the owner-occupied sector than in the 
rental sector. The common denominator 
is the fact that households make different 
housing decisions now than they would do 
in a market without subsidization. Accor-
ding to recent papers by the Netherlands 
Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) 
owner-occupiers would have less demand 
for housing without subsidization, and 
renters, on average more. The elaborate 

Table 1  ▶   HOUSING SUBSIDIES IN 
THE NETHERlANDS (2006)

SouRCE: WooN 2006

 OWNER RENTER
Average 3211 5260
Total 12,1 17,4

(Average in €/yr – Total in bln €/yr)

subsidizations schemes therefore cause 
an economic inefficiency. The impact of 
subsidization on inefficient housing con-
sumption has received a lot of attention in 
international literature for quite some time. 
Aaron (1970), for instance, reports signifi-
cant overconsumption in the US market by 
home-owners resulting from the tax subsi-
dies. Also Rosen (1979) and Poterba (1992) 
report a strong demand increase of owner-
occupied housing resulting from favorable 
tax treatment. There are, however, relatively 
few articles estimating welfare effects of 
subsidies in the Dutch housing market. We 
add to the existing literature by correcting 
in our model for regional price differences 
in the housing market. Our analyses have 
been done on the database of WoON 2006. 
This is a database containing data from 
64.000 questionnaires. This is a represen-
tative sample of all Dutch households. Due 
to missing values on some of the variables 
we have a sample containing almost 42.000 
observations.

Model
In this study we want to estimate the wel-
fare loss on a household level that follows 
from the subsidization and distorted con-
sumption of housing services. In this study 
we apply the same basic methodology as e.g. 
Rosen (1979) and Poterba (1992). The basic 
approach in these papers is to estimate the 
aggregate demand curve for housing, use 
the price and income elasticity from the de-
mand model and then estimate the welfare 
loss using the “Harberger-triangle”. This 
means that we first estimate in a model how 
sensitive households’ demand for housing 
services is for price and income changes. 
Next we construct, by these elasticities and 
the size of the subsidy, how much house-
holds are over- or underconsuming. The 
sum of all over- and underconsuming gives 
an indication of how much society would 
benefit or lose from the subsidy.
There are, however, several, specifically 

Dutch, issues that need attention: house-
holds are not randomly distributed over the 
rental and owner-occupied sector, house 
prices differ greatly across different regi-
ons in the country, and finally, the demand 
curve of renters cannot be estimated empi-
rically due to rent regulation and the ratio-
ning of the demand which is the result of 
rent regulation. Solutions, or at least second 
best alternatives, for each of these problems 
have been published in previous literature. 
We will shortly describe the solutions that 
we apply in our model.

Heckman procedure
Renters are different from owners. For ins-
tance, on average owner-occupiers have hi-
gher incomes than renters. However, if you 
have a high income, you may have restric-
ted access to rental housing. Or, similarly, 
if you have low income you might not get 
enough external finance to buy a house. 
The result of the institutional set-up in the 
Netherlands is that households with certain 
characteristics, for example high income, 
do not have an equal chance of being an ow-
ner as of being a renter. Because we do not 
know beforehand what the impact of the 
difference between owners and renters is 
on the demand for housing, we might end 
up making false conclusions. We therefore 
need to correct for the non-random distri-
bution of households over both sectors and 
do this by applying the well-known Heck-
man two-step procedure1 .

The second issue we need to deal with is 
the widely acknowledged strong regional 
price differences in the housing market. 
Price is an essential variable in our model. 
The question, however, is to what extent 
prices in Amsterdam can be compared to 
prices in Heerlen. Even when comparing 
exactly identical houses, prices would dif-
fer between both cities. Regional price dif-
ferences are not only caused by differences 
in the quality of the housing, but also by dif-
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ferences in supply and demand: housing in 
Amsterdam is scarce and therefore expen-
sive. Ras et al. (2006) propose a method to 
correct for local differences in scarcity. The 
method boils down to estimating the local 
price of several characteristics of housing, 
for instance the price of a square meter of 
floor space. Then we take a representative 
house and estimate its price in each of the 
46 housing market areas from the WoON-
dataset. By taking the multiple of this es-
timated local price of the representative 
house over the national average house price 
we find a correction factor. With these cor-
rection factors we then correct the actual 
house prices: prices in e.g. Amsterdam ty-
pically are scaled down, while in Heerlen 
they are typically scaled up. This adjusted 
price we will use in our models, because 
this price is corrected for local differences 
in scarcity.

Renters and owners
A final issue we need to deal with is the fact 
that renters make their decisions in a regu-
lated market. We can therefore not simply 
assume that their choices reflect their actual 
housing preferences. The second-best solu-
tion is taken in e.g. Romijn and Besseling 
(2008) and we will follow them in it. We 
take the preferences of owner-occupiers to 
estimate the welfare losses in the rental sec-
tor. Thus, the price elasticity of demand for 
housing we use for renters is taken from the 
model from the owners. We thereby impli-
citly assume that renters and owners would 
have similar preferences in an unregulated 
market.
The key equation in our model is the de-
mand equation, which, as we described, 
only empirically estimate for owner-occu-
piers. The demand equation is a linear re-
gression equation (OLS):
Adjusted price = c + b1*user cost + b2*income 
+ b3*occupation duration + b4*household 
composition + b5*urbanization + b6*selection 
correction + e

The adjusted price has been described be-
fore and is the house price corrected for 
the regional scarcity effect. The user cost is 
the price that households pay for living in 
their house, estimated in line with Elsinga 
and Conijn (2001). Income is the disposable 
income of the household. Occupation dura-
tion is the number of years a household has 
lived in the current house until the moment 
of the interview. Household composition is 
a dummy variable that indicates the type of 
household (single person, couple without 
children, couple with children, single pa-
rent with children and other types of house-
holds). Urbanization is a dummy variable 
for the degree of urbanization of the area 
where the household lives. Selection correc-
tion is a number estimated using the Heck-
man two-stage procedure to correct for the 
selection probability described earlier, and e 
is an error term2. All continuous variables 
are in natural logarithms. 

Results
The results from our model are presented 
in Table 2. The results are in line with ge-
neral expectations. It can be seen from Ta-
ble 2 that households’ demand for housing 
decreases if the price for housing services 
(i.e. the user cost) increase. Furthermore we 
see that if the income of households incre-
ases, their demand for housing also incre-
ases. Demand decreases with a longer pe-
riod of occupation. We find that households 
with children have an increased demand 
for housing compared to single-person 
households and that households in rural 
areas have higher demand for housing than 
households living in highly urban areas. As 
the variables are specified in natural logari-
thms the coefficients may be interpreted as 
percentages. 

Table 2 shows a negative relationship 
between price and demand and positive 
relationship between income and demand. 
Our reported price elasticity, -0.526, is in 

line with international literature (-0.3 / -0.7, 
in Ras et al., 2006). This figure indicates 
that, as one may expect, households have 
less demand for housing if the price increa-
ses: a price increase of 10% would therefore 
lead to a demand decrease of just over 5%. 
The reported unconditional marginal effect 
of income is 0.265. This income elasticity is 
somewhat lower than elasticities usually re-
ported in international literature (0.35 / 0.6, 
in: Ras et al., 2006). The income elasticity of 
demand suggests that demand for housing 
services increases with income: 10% more 
income leads to 2.5% more demand.

Welfare loss
The focus of the paper is to estimate to what 
extent subsidization leads to welfare losses 
to the Dutch society. Recent publications by 
the CPB report significant welfare losses 
of around € 1 billion in the owner-occupied 
sector (Koning et al., 2006) and more than 
€ 2.5 billion in the rental sector (Romijn & 
Besseling, 2008). In the owner-occupied 

sector we find similar results. However, in 
the rental sector we find lower welfare los-
ses, as can be seen in Table 3.

Economic theory predicts that households 
shift their housing consumption away from 
equilibrium when receiving subsidies. The 
more a household is subsidized, the more 
its consumption will shift away from equi-
librium. We observe the same pattern in 
our results. Owner-occupiers benefit from 
mortgage interest deductibility. The extent 
to which a household benefits from this 
subsidy depends on the marginal tax rate. 
The higher the income is, the higher the 
tax rate and subsequently the higher the in-
come tax, and thus the more a household 
benefits from the interest deductibility. It 
is therefore to be expected that the welfare 
loss per household increases with income. 
In the rental sector households are mainly 
subsidized via rent regulation: households 
pay much lower rents than they would in 
equilibrium. Rents are regulated based on 
an administrative system and therefore 
every household receives roughly the same 
amount of subsidy. This explains that the 
welfare losses are roughly equal across in-
come groups. Most striking in Table 3 is the 

 MFx
user cost per housing service -0,526
Disposable income 0,265
occupation duration -0,003
 
Household composition (ref. = 1 person) 
 Couple 0,034
 Couple with child(ren) 0,074
 Single parent with child(ren) 0,083
 other 0,144
 
urbanisation (ref. = strongly urban) 
 urban 0,097
 moderately urban 0,199
 little urban 0,214
 rural 0,240

Selection effect (Mills’ ratio) 0,457
 
Constant -18,255

INcOME OWNER RENTER
1 -166 -383
2 -146 -473
3 -160 -427
4 -185 -387
5 -201 -383
6 -209 -381
7 -219 -350
8 -251 -325
9 -289 -319
10 -400 -342
Average -225 -374

Total (bln euro) -0,85 -1,25

Table 2  ▶    MARGINAl EFFEcTS AFTER 
HEckMAN

Table 3  ▶   DEADWEIGHT lOSS (2006)

SouRCE: WooN 2006

SouRCE: WooN 2006

(Average in €/yr – Total in bln €/yr)
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large difference between the welfare loss 
per household in the owner-occupied and 
the rental sector. A relative large share of 
the total welfare loss is caused in the rental 
sector.

Conclusion
Housing subsidies have a strongly distorting 
impact on the housing market. In the ow-
ner-occupied sector households in the Ne-
therlands generally overconsume housing 
services compared to an unsubsidized equi-
librium as a result of the incentives from 
the housing subsidies. In the rental sector 
there is an underconsumption of housing 
services due to the rent regulation in combi-
nation with the limited supply. The extent to 
which this happens is significant. The lar-
ger share of the welfare loss is caused in the 
rental sector, although the total welfare loss 
in the rental sector we find is lower than in 
previous literature. We find that the total 
welfare loss to society in housing amounts 
to roughly € 2.1 billion. This implies that, in 
the long run, abolishing housing subsidies 
would result in a net benefit to society of 
that same amount, annually. Based on these 
results it seems potentially beneficial to re-
think the Dutch subsidization of housing 
services: the incentives that the current sub-
sidies (most notably the regulated rents and 
interest deductibility) have on household 
consumption are causing large inefficien-
cies. Gradually abolishing all existing sub-
sidies combined with a tax refund through 
lower income tax brackets reduces these 
disturbing incentives and creates long-term 
gains. The way how (not) to abolish interest 
deductibility is well documented in interna-
tional literature; the true challenge lies in 
the rental sector.

This article is based on Schilder, F.P.W., 
Conijn, J.B.S., and Englund, K.G.P. (2010) 
Welfare implications of housing subsidies 
in the Netherlands. Paper presented at the 
annual ERES conference 2010, Milan.
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Home equity comprises the 
largest share of total wealth for 
most households. In most coun-

tries house prices have increased strongly 
in the past decades (Girouard e.a., 2006). 
This has resulted in a strong increase in 
home equity. Due to the current crisis on 
the housing market in many countries, 
home equity is decreasing again at a fast 
pace. Home equity is very volatile and the 
change in home equity has a large impact 
on the housing market and on the rest of 
the economy. With this paper we intend 
to increase knowledge about the size of 
home equity. The (il)liquidity of home 
equity plays an important role in the ana-
lysis. 
Home equity is equal to the value of the 
house subtracted by the amount of mort-
gage outstanding. Part of this home equity 
may result from the initial cash that was 
invested in the dwelling by the owner-oc-

cupier at the time of purchase. The size 
of this cash input depends, among other 
things, on the conditions of the mortgage 
lenders and the fiscal policy. Comparative 
research showed that the cash input of 
owner-occupiers is very different across 
countries (Yelten, 2006). In the Nether-
lands starting households can get a mort-
gage up to 115% of the value of the house 
and, as a result, many of them start their 
housing career with negative home equity. 
The further development of home equity 
is dependent on both the house price de-
velopment, the degree of amortization 
on the mortgage and the extent of home 
equity withdrawal.

Life cycle hypothesis
In the United States, extensive research 
has been done on the size of home equity 
(see Nothaft and Chang, 2004; Masnick 
et al., 2005). In Europe, the body of re-

WEALTH FOR THE OWNER-OCCUPIED SECTOR

Home equity in the Netherlands

In the owner-occupied sector the demand for housing is not only determined by the 

price of the house and the income of the consumer but also by the amount of home 

equity. When the owner-occupier is moving up the housing ladder, the amount of 

home equity enlarges the number of possibilities. In this paper we analyze the re-

lative sizes of home equity and the factors that determine the size of home equity 

in the Netherlands¹.

by prof. dr. Johan Conijn and  drs. Frans Schilder

search on the size of home equity on a 
micro level and its development over 
time is smaller. Turner and Yang (2006) 
are one of the exceptions. They find that 
home equity ‘peaks in the pre-retirement 
years of 60 to 64 and then dwindles in 
the oldest age group.’ (p. 290). Accor-
ding to the authors, this distribution of 
home equity is in line with the life cycle 
hypothesis in which older households 
withdraw home equity for consumptive 
purposes. They further report that ‘hi-
gher income households tend to have 
more housing equity on average than 

lower income households’ (p. 290). Ho-
wever, Venti and Wise (2001) find that 
home owners generally do not extract 
home equity, not even when moving. ‘We 
find that on average there is no reduction 
in housing equity among persons who 
continue to own homes, even as they age 
through their eighties and even into their 
nineties’ (p.5). They also found that even 
among movers, those families that conti-
nue to own, typically do not reduce home 
equity. These results show that home 
equity is not liquid and is in general ex-
clusively used for housing consumption.

   RECENTLy mOvED
 ALL HOUSEHOLDS OWNER-OCCUPIERS OWNER-OCCUPIERS

Gross income 48.254 61.667 58.386
   
Age head of household 51 51 39
Occupation duration 13 14 1
   
Household composition   
Single or single + child(ren) 42% 25% 29%
Couple 29% 35% 37%
Couple + child(ren) 27% 39% 34%
Other 2% 1% 1%
   
Housing market behavior   
Not moved 82% 87% 0%
Moved within owner-occupied sector 5% 7% 51%
Moved from rental sector 7% 4% 31%
Moved as a starter 6% 2% 18%
   
Income source   
 Salary 54% 62% 79%
 Business - entrepreneur 12% 15% 13%
 Pension 24% 21% 7%
 Social security 10% 3% 2%
   
N (weighted) 7.312.579 3.831.323 502.990
n (unweighted) 69.149 36.309 4.839

TabLe 1  ▶   SUmmERy STATISTICS HOUSEHOLDS, 2009

SOuRCE: WoON 2009



o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e
t

h
e

m
a

: e
r

e
s

-s
p

e
c

ia
l

14 | september 2010 | Real Estate Research Quarterly Real Estate Research Quarterly | september 2010 | 15

Home equity and fiscal policy
The size of home equity, the degree of li-
quidity and the impact that home equity 
has on the demand for housing are very 
dependent on the fiscal treatment of 
owner-occupied housing. In the Nether-
lands, there is a significant fiscal benefit 
to owner-occupiers. However, the fiscal 
treatment of owner-occupied dwellings 
has become less generous in recent years. 
One of the effects of the changes in the 
fiscal treatment is that home equity has 
become less liquid. For a review of the fis-
cal treatment of owner-occupied housing 
in the Netherlands we refer to Rouwendal 
(2006).

An important example of the decrease 
of the implicit subsidization of owner-
occupiers relates to the core issue of this 

paper: the introduction of the additional 
loan act in 2004. The additional loan act 
states that in case a mortgage to refinance 
the withdrawal of home equity is not eli-
gible for mortgage interest deductibility. 
This also applies when one is moving to 
another home as home equity has to be 
used to finance the new home. Before 
this act households were able to refinance 
their home equity and invest it elsewhere 
or consume it freely. 

The additional loan act does not forbid 
refinancing, but it does make refinancing 
more costly than it was before. As a result, 
the act makes alternative use of home 
equity less attractive and home equity less 
liquid. Figures with the relatively high 
rate of equity withdrawal in the Nether-
lands (Catte e.a. 2004, p.17) are based on 

TabLe 2  ▶    SUmmARy STATISTICS OF THREE gROUPS OF RECENT mOvERS,  2009

 mOvED WITHIN  mOvED FROm 

 OWNER-OCCUPIED SECTOR RENTAL SECTOR mOvED AS STARTER

Gross income 64.759 56.336 43.847
   
Age head of household 45 35 30
Occupation duration 1 1 1
   
Household composition   
 Single or single + child(ren) 22% 30% 44%
 Couple 34% 37% 44%
 Couple + child(ren) 43% 31% 10%
 Other 1% 2% 2%
   
Income source   
 Salary 71% 87% 88%
 Business - entrepreneur 15% 11% 8%
 Pension 11% 1% 2%
 Social security 2% 1% 2%
   
N (weighted) 257.374 154.543 91.073
n (unweighted) 2.538 1.448 853

SOuRCE: WoON 2009

the fiscal policy before 2004 when it was 
advantageous to withdraw equity. These 
figures are not representative anymore for 
the period after 2004.

Home equity in the Netherlands
Our analysis is based on the Housing 
Needs Survey 2009. The data is repre-
sentative for 2008 and 2009. Some sam-
ple statistics are given in Table 1. The 
table summarizes the key statistics for 
all households, all owner-occupiers and 
owner-occupiers who have moved in the 
period 2007-2008 . 

The group of recent movers is further divi-
ded into three subgroups. The categories 
into which the recent movers have been 
divided are households who moved within 
the owner-occupied sector, households 
who moved from the rental sector to the 
owner-occupied sector and households 

who did not move out of an independent 
dwelling and are starting on the housing 
market. These groups display strong dif-
ferences among each other, which is dis-
played in Table 2.

explaining home equity
The presented analysis deals with the size 
of home equity and the factors which in-
fluence home equity. The level of home 
equity depends on the price of the house. 
We therefore do not use levels of home 
equity, but the relative size of home equity 
compared to the house value. Table 3 sum-
marizes some key statistics of the home 
equity measure we use in this study. Mind 
that the minimal level of home equity is 
bound by a selection of -50 percent, which 
is applied in order to filter out unlikely 
observations from our data, while the 
maximum limit of the relative equity is 
obviously 100 percent. The average share 
of home equity in the Netherlands was 46 
percent in 2009.

Table 4 gives some summary statistics for 
each of the four groups based on recent 
housing market activity. It becomes clear 
from Table 4 that owner-occupiers that 
have not recently moved have the largest 
share of home equity. Moreover, it can be 
seen that especially households that have 
newly entered the owner-occupied sector 

HOmE EqUITy 

Mean 45,9
Minimum -49,9
Maximum 100,0
Standard deviation 38,8

TabLe 3  ▶  SUmmARy STATISTICS OF 
HOmE EqUITy, (% OF vALUE)

TabLe 4  ▶   HOUSE vALUE AND HOmE EqUITy By RECENT HOUSINg 
mARKET BEHAvIOR

 NOT mOvED OWN-OWN RENT-OWN START-OWN TOTAL

House value 294.576 31.0643 223.472 209.585 290.767
Mortgage 153.500 236.238 216.184 186.789 163.213
Relative equity (% of value) 51% 25% 2% 6% 46%
Negative equity (% of households) 12% 31% 63% 57% 16%
     
N (weighted) 3.328.333 257.374 154.543 91.073 3.831.323
n (unweighted) 31.470 2.538 1.448 853 36.309

SOuRCE: WoON 2009

SOuRCE: WoON 2009
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often have negative home equity. Table 
5 gives the relationship between income 
and home equity. It is clearly stated in Ta-
ble 5 that income does not have a strong 
positive relationship with home equity: 
households have financed on average 
46% of the house with equity. However, 
this share is larger in the low-end income 
groups. We also observed that the middle-
income groups seem to have slightly lo-
wer equity shares. 
Finally, we summarize the relation-
ship between home equity and age and 
between home equity and occupation du-
ration. Figure 1 shows that relative home 
equity is increasing with age. Even at a 
high age there is no sign of large-scale 
equity withdrawal. This is in contrast with 
the findings in Sweden (Turner and Yang, 
2006) but in agreement with the results 
of Venti and Wise (2001). We also see that 
there is a positive relation between occu-
pation duration and the size of the relative 
equity. These results are in concordance 
with the presumption that there is hardly 
any equity withdrawal in the Netherlands.  

The level of equity
So far we presented a general overview of 
the size of home equity and some house-
hold characteristics. In order to create 
further insight in the relation between 
household characteristics and home equi-

ty we run a regression model on home 
equity. Home equity is defined as the 
difference between the tax-assessed va-
lue (observed) and the outstanding mort-
gage (observed). As the level of equity is 
strongly dependent on the value of the 
house we use relative equity as dependent 
variable. Relative home equity is defined 
as equity divided by value:
Relative home equity = (tax assessed value – 
outstanding mortgage) / tax-assessed value
The model is estimated by ordinary least 
squares on the total sample of owner-
occupiers (i.e. 36,309 observations). The 
non-movers are the reference group for 
the housing market activity dummies and 
income from salary is the reference cate-
gory for the source of income dummies:
Home equity = constant + b1*gross income + 
b2*age + b3*occupancy duration 
+ b4*own-to-own + b5*rent-to-own + 
b6*starter + b7*business
+ b8*pension + b9*social security + e

The model explains variance reasonably 
well. We obtain an R-squared of 47%. 
The results of this regression are sum-
marized in Table 6. All of the presented 
coefficients have the expected signs. Most 
of the presented coefficients are statisti-
cally significant by the normal standards 
and most variables show coefficients that 
seem mutually coherent. 

SOuRCE: WoON 2009

TabLe 5  ▶  HOUSE vALUE AND HOmE EqUITy By INCOmE DECILE
 INCOME dECIlE      INCOME dECIlE    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

House value 252.882 236.341 241.996 251.721 261.178 265.854 290.152 305.466 343.961 464.227 290.767
Mortgage 117.841 116.591 122.894 135.216 143.180 159.495 172.743 178.959 202.920 260.520 163.213
Relative equity (% of value) 63% 53% 50% 45% 43% 38% 39% 41% 42% 45% 46%
Negative equity (% of households) 10% 15% 15% 17% 18% 21% 19% 17% 15% 13% 16%
           
N (weighted) 363.437 387.360 388.646 388.219 386.788 387.790 390.596 384.270 383.867 370.350 3.831.323
n (unweighted) 2.856 3.332 3.503 3.703 3.726 3.800 3.922 3.858 3.848 3.761 36.309

figure 1  ▶   OCCUPATION DURATION (yEARS)

AgE HEAD OF HOUSEHOLD (yEARS)
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We find a small but positive effect of inco-
me on home equity. The relative indepen-
dence of home equity cannot be explained 
by the fact that we estimate the model on 
relative equity. This finding is in line with 
Table 5 from the descriptive statistics, 
where we observed that the relative home 
equity does not differ very much between 
the income groups. Therefore, the relative 
independence of home equity from in-
come shows that households try to maxi-
mize their fiscal benefits from mortgage 
interest deductibility. In other specificati-
ons of the model (e.g. including absolute 
levels of equity, excluding other variables 
from the model) we also find that the im-
pact of income is very limited. 

We further find that the age of the prin-
cipal occupier as well as the occupancy 
duration are much more important pre-
dictors for the size of home equity. This 
is both statistically and economically cor-

rect. The standardized regression coef-
ficients of age and occupation duration 
are more than ten times larger than the 
standardized coefficient on income. The 
relationship of these variables with home 
equity is strongly positive. For every year 
the principal occupier ages, home equity 
rises with 1.15 percent. Similarly, not mo-
ving for 10 years increases home equity, 
ceteris paribus, by 8.6 percentage points. 
We expected home equity to be illiquid, 
especially because there is a tax incentive 
to roll over home equity. The results pre-
sented in Table 6 are in line with this ex-
pectation. Home equity increases strongly 
by progression of age and by the duration 
of occupancy, as could already be seen in 
the descriptive statistics we presented in 
Figure 1.

Moving
The coefficients on the housing market 
activity dummies are all negative. Com-

pared to non-movers the relative equity 
of movers is lower. In the case of moving 
within the owner-occupied sector this may 
be explained by the fact that moving in-
volves costs (roughly 10% of the house va-
lue, based on 6% transfer tax, and the fees 
for the realtor and the notary). Moreover, 
moves are generally up the housing lad-
der, which means the value of the ‘new’ 
house is higher than the value of the ‘old’ 
house. These factors explain the negative 
coefficient for movers within the owner-
occupied sector of –3.20. The size of the 
negative coefficient indicates that there 
is hardly any equity withdrawal anymore. 
This is influenced by the additional loan 
act that was introduced in 2004. As expec-
ted, the relative equity of households that 
have moved from the rental sector, is qui-
te low (–13.98). The coefficient for starters 
(-1.63) is surprising. Some starter house-
holds invest substantial equity into their 
homes. This is contrary to the expectation 
based on the effect of the fiscal stimulus 
to maximize one’s debt.

Conclusion
We find evidence that supports the view 
that home equity is illiquid and that 
households predominantly use home 
equity to roll over into a new dwelling. 
Home equity increases strongly with the 
age of the principal occupier and occupa-
tion duration. Households do not seem to 
withdraw equity from their houses, not 
even when they move. However, debt is 
maximized through, among other things, 
a move to another house (i.e. buying a 
more expensive house) and non-amorti-
zing mortgages.

BRON: xxx

 COEFF.  STD.ERR.

Gross income (1000’s of euro) 0,02 *** 0,00
Age head of household 1,15 *** 0,02
Occupancy duration 0,86 *** 0,02
   
Move dummies (ref. = not moved)   
 Moved from owner-occupied sector -3,20 *** 0,62
 Moved from rental sector -13,98 *** 0,79
 Moved from household / starter -1,63  1,02
   
Income source dummies (ref. = salary)   
 Income from business / entrepreneur 5,00 *** 0,45
 Income from pension 2,53 *** 0,55
 Income from social security 8,04 *** 0,91
   
Constant -27,91 *** 0,75
   
R-squared 0,472  
Standard error of regression 28,3  
n 36308  

TabLe 6  ▶   THE REgRESSION RESULTS FOR RELATIvE HOmE EqUITy

 *** INdICAtES SIGNIFICANCE At 1%
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Gebouwen worden op een bepaald 
moment in de tijd neergezet met de 
inzichten van dat moment met be-

trekking tot architectuur, vraag en aanbod, 
functionaliteit voor de gebruiker en derge-
lijke. Deze factoren kunnen en zullen in 
de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, 
waardoor gebouwen zowel functioneel als 
economisch verouderen en daardoor in 
waarde zullen dalen. Uit het onderzoek 
komt echter naar voren dat de afgelopen 10 
to 15 jaar het effect van waardedaling ten ge-
volge van veroudering grotendeels verslui-
erd werd door de steeds scherper wordende 
aanvangsrendementen voor vastgoed.  Het 
effect van de veroudering is daarbij op 4 ver-
schillende manieren onderzocht. De eerste 
methode onderzoekt het verschil tussen de 
aanvangsrendementen en rendementen ter 
bepaling van de eindwaarde bij DCF taxa-

ties. Daarbij wordt de markthuur in het 
betreffende jaar als uitgangspunt genomen 
om het verstorende effect van leegstand te 
vermijden. De tweede invalshoek die geko-
zen is betreft het verschil in aanvangsren-
dement in ieder jaar voor de verschillende 
bouwjaren van de gebouwen. De derde me-
thode vergelijkt de rendementsontwikke-
ling in de databank als geheel met die van 
de gebouwen die in 1999 in de databank 
waren opgenomen en die er in 2008 nog 
steeds inzaten. De vierde invalshoek verge-
lijkt de markthuren van de gebouwen gere-
lateerd aan hun bouwjaar. 
Het onderzoek toont aan dat het effect van 
veroudering door de steeds maar dalende 
aanvangsrendementen aan het oog onttrok-
ken werd. In deze beknopte weergave van 
ons onderzoek beperken wij ons voorname-
lijk tot de uitkomsten. 

VERSLUIERING VEROUDERING

Rendementsontwikkeling op  
de kantorenmarkt 

Sinds 1995 wordt de ROZ/IPD Vastgoedindex gepubliceerd, gebaseerd op perfor-

mance gegevens van institutionele beleggers. Deze index is onder andere geba-

seerd op taxaties. De belangrijkste parameters voor de taxaties worden verzameld 

en op die manier is een unieke databank ontstaan met grote research mogelijkhe-

den. In dit artikel wordt met behulp van deze databank onderzoek verricht naar het 

effect van veroudering op de waarde van vastgoed en met name van kantoren.  

door prof. dr. Aart C. Hordijk MRICS en Leonie H.H. Koerhuis - Gritter MSc
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Tabel 1 ▶  AANtAL kANtOORObjEctEN 
VAN 1995 tOt 2008 IN ROZ/IPD DAtAbANk

figuur 1 ▶  GEmIDDELDE Ry EN Ey, 1995 - 2008
figuur 2 ▶  AbSOLUUt VERSchIL tUSSEN Ry EN Ey, 1995 - 2008

eerder onderzoek
De literatuur over veroudering van kan-
toren houdt niet over en is voornamelijk 
definiërend van karakter. Baum en Mac-
Gregor (1992) noemen afschrijving op 
vastgoed als één van de drie belangrijkste 
factoren ter bepaling van het gewenste ren-
dement, naast risico en stabiliteit van de 
cashflow. Mansfield en Pinder (2008) zien 
de afschrijving van vastgoed zowel fysiek 
als functioneel en economisch. Korteweg 
(2002) onderscheidt structurele veroude-
ring zowel van het gebouw als de locatie 
en daarnaast fysieke veroudering van het 
gebouw. Als laatste benoemt hij de econo-
mische veroudering die verband houdt met 
de (veranderende) wensen en eisen van de 
gebruiker. 

DCf model
Eén van de schaarse artikelen in Neder-
land, die de veroudering ook daadwerke-
lijk kwantificeert is van de hand van Rust 
(2004). Het resultaat van zijn berekenin-
gen is gebaseerd op een verschil tussen het 

aanvangsrendement(bruto) en de exit yield 
(bruto) uitgaande van een DCF model van 
10 jaar. Hij komt tot de conclusie dat het 
effect van de veroudering leidt tot tot een 

jAAR AANtAL ObjEctEN

1995 140
1996 216
1997 258
1998 346
1999 393
2000 452
2001 460
2002 454
2003 492
2004 524
2005 459
2006 479
2007 322
2008 318
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stijging van het aanvangsrendement in 10 
jaar variërend van 0,6 – 0,7% in 10 jaar.
In antwoord op het artikel van Rust de-
den wij een soortgelijk onderzoek geba-
seerd op taxatiegegevens uit de ROZ/IPD 
databank (Gritter en Hordijk, 2008). De 
uitkomst van dat onderzoek liet hogere 
verschillen zien : ca. 1% in 10 jaar en bo-
vendien bleek er een sterk lineair verband 
te bestaan tussen het aanvangsrendement 
en de exit yield. Bilt, Teuben en Hordijk 
(2007) analyseerden wat het effect van de 
implementatie van Basel II zou zijn op de 
wijze waarop banken hun vastgoed risico, 
waaronder veroudering, zouden moeten 
managen. De analyse werd uitgevoerd 
over een periode van 10 jaar lopend van 
1995 tot 2005 en daar kwam een veroude-
ring uit van 9 basispunten per jaar, in 10 
jaar dus 0,9%. 

In een reactie op ons artikel (Gritter en 
Hordijk 2008) stelde Rust dat er sprake 
zou zijn van een ‘self fulfilling prophecy’; 

sinds het verschijnen van zijn artikel zou-
den taxateurs standaard 0,1% voor verou-
deringsaspecten hanteren in een 10 jaars 
DCF model.  Veel beter leek het hem om 
het onderzoek uit te breiden met een ana-
lyse van de aanvangsrendementen gere-
lateerd aan het bouwjaar. Dat hebben wij 
gedaan en de resultaten zijn in dit artikel 
terug te vinden. Verder is het eerdere on-
derzoek uitgebreid met een analyse van de 
huurontwikkeling gekoppeld aan de bouw-
jaren. De kwantitatieve analyses zijn uitge-
voerd op 4 verschillende manieren zoals 
in de inleiding beschreven, waarbij in alle 
gevallen gebruik gemaakt is van de unieke 
gegevens uit de ROZ/IPD databank. Om 
leegstandseffecten te vermijden zijn wij 
in onze analyses uitgegaan van aanvangs-
rendementen op basis van markthuur, de 
reversionary yield (RY).

analyse 1: aanvangsrendementen op basis 
van markthuur versus exit yield
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Data 
De data van 1995 tot 2008 uit de ROZ/IPD 
Databank zijn gebruikt. Voor ieder jaar is 
daarbij uitgegaan van de kantoorobjecten 
die zowel aan het begin als het eind van het 
jaar in de portefeuille waren. Dat leidde tot 
de aantallen zoals te zien in tabel 1: 

resultaten
Figuur 1 laat zien het verschil tussen het 
(waarde gewogen) gemiddelde aanvangs-
rendement op basis van markthuur-  de re-
versionary yield (RY) - en de (waarde gewo-
gen) gemiddelde exit yield (EY) op basis van 
markthuur in jaar 11. Beiden bewegen in de-

zelfde neerwaartse richting. Uit figuur 2 is 
het absolute verschil af te leiden. Gemid-
deld is dit 0,92% punt maar het varieert 
door de jaren heen. Ter illustratie is ook 
het totaal rendement van kantoren weer-
gegeven, waaruit kan worden afgeleid dat 
in een stijgende markt het verschil groter 
is dan in een dalende. Eerder onderzoek 
geeft daarover geen uitsluitsel, maar het 
lijkt erop dat in een dalende markt het ef-
fect van de veroudering verminderd wordt 
meegenomen. 
Figuur 3 geeft het verschil in procenten 
weer: gemiddeld 11,4% over 10 jaar, verge-

lijkbaar met 0,1% punt per jaar.
De waarde van de grond oftewel de loca-
tie speelt uiteraard ook een rol. Daarom 
is de analyse uitgebreid en is onderscheid 
gemaakt tussen centrum locaties en niet-
centrum locaties. Het resultaat valt af te 
lezen uit figuur 4: er is wel verschil maar 
het is niet spectaculair groot. Dat lijkt ove-
rigens wel de bewering van Rust te onder-
schrijven dat taxateurs klakkeloos de 0,1% 
punt veroudering als standaard hanteren. 
Overigens ook de analyse van de spreiding 
leverde geen grote verschillen op tussen 
centrum en niet-centrum locaties.

figuur 3 ▶  PROcENtUELE VERSchIL tUSSEN Ry EN Ey, 1995 - 2008

Tabel 2 ▶  AANtAL kANtOORObjEctEN PER bOUwjAARkLASSE

figuur 4 ▶  Ry EN Ey VOOR cENtRUm EN NIEt-cENtRUm LOcAtIES, 1995 - 2008

figuur 5 ▶  Ry  PER jAAR, PER bOUwjAAR, 2001 - 2008
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

bOUwjAAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

<1985 226 214 197 187 149 120 90 83
1985-1989 194 175 167 155 124 81 58 61
1990-1994 237 218 222 214 190 145 110 103
1995-1999 133 126 116 111 105 99 77 76
2000-2004 68 121 156 180 181 180 140 130
> 2004           20 28 34
Totaal 858 854 858 847 749 645 503 487
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analyse 2: aanvangsrendement op basis van 
markthuur (rY) in relatie tot bouwjaar

Data 
In het tweede deel wordt geanalyseerd of 
de aanvangsrendementen (RY) anders zijn 
per bouwjaar klassen. Deze klassen zijn 
arbitrair samengesteld, een verdere ver-
fijning is mogelijk door de bouwjaren te 

koppelen aan veranderingen in het bouw-
besluit of regelgeving. In tabel 2 is het 
aantal objecten per jaar per bouwjaarklasse 
weergegeven.

resultaten
De analyse om een verband te leggen tussen 
de hoogte van de aanvangsrendementen en 
de bouwjaarklassen leverde een gevarieerd 

beeld op: het verschil tussen het aanvangs-
rendement voor de klasse 1985-1989 verge-
leken met 1995-1999 is meer dan 1 %, ter-
wijl 1990-1994 vergeleken met 2000-2004 
maar 0,6% bedraagt. Nieuwere gebouwen 
hebben een lager aanvangsrendement dan 
oudere, gemiddeld is het verschil 0,8%, het-
geen te zien is in figuur 5. 

analyse 3: aangehouden objecten (1999-
2008) vergeleken met benchmark als geheel

Data 
Voor de derde vergelijking zijn de rende-
mentsontwikkelingen geanalyseerd van 

objecten die van 1999 tot 2008 in de da-
tabank waren opgenomen ten opzichte van 
de rendementen voor de kantoren bench-
mark als geheel. Door aan- en verkopen 
verandert de samenstelling van de dataset 
en van de benchmark voortdurend. Uitein-
delijk bleken 243 objecten vanaf 1999 en 
in 2008 nog steeds in de databank te zijn 
opgenomen. 

resultaten
In figuur 6 zijn de aanvangsrendementen 
(RY) van beide data verzamelingen tegen-
over elkaar afgezet. Hieruit blijkt ook dat er 
sprake is van veroudering : de benchmark 

figuur 6 ▶   Ry AANGEhOUDEN ObjEctEN tEN OPZIchtE VAN 
Ry bENchmARk, 1999 - 2008

figuur 7 ▶   PROcENtUELE VERSchIL Ry AANGEhOUDEN ObjEctEN tEN 
OPZIchtE VAN Ry bENchmARk, 1999 - 2008
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Tabel 3 ▶  AANtAL wAARNEmINGEN hUUR PER m2 kANtOORObjEctEN, 2001 - 2008

bOUwjAAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

<1985 206 196 182 173 137 100 80 83
1985-1989 163 151 144 138 111 66 48 61
1990-1994 191 178 187 185 166 117 92 102
1995-1999 116 108 99 98 94 83 66 76
2000-2004 59 98 132 153 153 145 118 130
> 2004       22 33
Totaal 735 731 744 747 663 522 426 485

figuur 8 ▶   GEmIDDELDE mARkthUUR kANtOREN PER m2 PER bOUwjAARkLASSE, 
2001 - 2008
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als geheel kent een veel sterkere verlaging 
van de aanvangsrendementen dan die van 
de aangehouden objecten, zoals te zien is in 
figuur 6.
Figuur 7 geeft het verschil aan in percenta-
ges: hieruit komt naar voren dat het verschil 
loopt van -4% tot 5%, over de periode van 
1999 tot 2008 is het verschil 9% punt, ruw-
weg 1% punt per jaar.

analyse 4: Markthuur naar bouwjaarklassen

Data
De laatste analyse betreft een onderzoek 
naar de verschillen in markthuur naar 
bouwjaar. Het betreft de inschatting van 

de markthuur door taxateurs in de taxa-
ties tussen 2001 en 2008, zoals verzameld 
voor de ROZ/IPD Databank. Om een 
goede vergelijking mogelijk te maken zijn 
de markthuren per m2 als grondslag ge-
nomen voor de analyse. Tabel 3 geeft een 
overzicht van het aantal waarnemingen 
per bouwjaarklasse per jaar. Logischerwijs 
zijn er maar weinig waarnemingen voor 
objecten in de bouwjaarklasse > 2004, zo-
dat statistisch gezien daarover alleen een 
indicatie over de markthuur gegeven kan 
worden. 

resultaten
Uit deze laatste analyse komt een gemengd 
beeld naar voren: verwacht mag worden 
dat de huren voor de oudere bouwjaar-
klassen lager zijn dan voor de nieuwere, 
maar dat gaat maar gedeeltelijk op. Ook 
de vastgoedcyclus wordt weerspiegelt in 
de huurontwikkeling: de recessie van be-
gin jaren negentig en die van het uiteen-
spatten van de internet bubbel in 2001 en 
2002 leidden juist tot een verlaging van de 
markthuren. Een en ander komt naar vo-
ren in figuur 8. De gemiddelde markthuur 
per bouwjaarklassen wordt weergegeven 
in tabel 4 (indicatief geldt voor de bouw-

jaarklasse > 2004 een gemiddelde huur 
van € 155).

Uit de tabel valt op te maken dat in 10 jaar 
tijd het gemiddelde huurverschil circa 16 
euro bedraagt op een gemiddelde huur van 
€ 130, circa 12%, ongeveer 1% per jaar. 

reflectie en conclusies
De aanleiding voor dit onderzoek was aan te 
geven dat door de aanhoudende daling van 
de aanvangsrendementen het effect van de 
veroudering volledig aan het oog onttrok-
ken werd. Het onderzoek toont aan dat met 
betrekking tot de veroudering in 10 jaar een 
stijging van 0,8-1,0% tussen het aanvangs-
rendement (RY) in jaar 1 en de exit yield in 
jaar 10 noodzakelijk is. De vierde analyse 
toont aan dat in jaar 10 ook nog eens met 
een circa 12% lagere markthuur dient te 
worden gerekend. In figuur 9 wordt het 
effect van de dalende yield en de veroude-
ringsfactor in beeld gebracht. Hieruit blijkt 
duidelijk dat in de periode van 1999 tot 
2008 de veroudering van het gebouw werd 
gecompenseerd door de daling van de aan-
vangsrendementen. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat de taxa-
teurs naar alle waarschijnlijkheid weinig 
rekening houden met de ca 10% lagere 
markthuur in jaar 10 van de DCF bereke-
ning. In dat geval zou de veroudering wel 
zichtbaar worden. 

Suggesties voor nader onderzoek
Wincott (1991) schreef een artikel over ver-
oudering, waarin hij tot de conclusie komt 
dat vastgoed beleggers rekening dienen te 
houden met de verouderingscomponent 
door een verschil van 50 tot 200 basispun-
ten tussen het aanvangsrendement en de 
exit yield over een periode van 15 jaar. De 
uitkomsten van dit onderzoek onderschrij-
ven dat. Aangezien de auteurs alleen over 
data uit Nederland konden beschikken, is 
de analyse daartoe beperkt gebleven. Ui-

Tabel 4 ▶  GEmIDDELDE mARkthUUR 
kANtOREN PER bOUwjAARkLASSE

kLASSE bOUwjAAR  mARkthUUR (€)
 GEmIDDELDE

1 1985 - 1989 121
2 1990 - 1995 129
3 1995 - 2000 141
4 2000 - 2004 142
5 > 2004  155*

*indicatief

figuur 9 ▶   VERSLUIERING VEROUDERING VAN 1999 tOt 2008
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teraard zijn zij benieuwd naar de uitkom-
sten van soortgelijk onderzoek in andere 
landen en zij bevelen zo’n onderzoek van 
harte aan.

Een uitgebreide versie van het artikel is te 
verkrijgen via de auteurs (aart.hordijk@roz.
nl of leonie.koerhuis@ipd.com ). 
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De laatste 40 jaar is veel aandacht 
besteed aan het ontwerpen van 
aanpasbare gebouwen, maar in 

de ontwikkelpraktijk is aanpasbaarheid 
nog steeds niet erg populair. Is het mo-
gelijk om te anticiperen op toekomstige 
functionele aanpasbaarheid? In welke 
mate is aanpasbaarheid van invloed op de 
toekomstige transformatiepotentie en op 
nieuwbouwkosten? Het onderzoek stelt 
een benadering voor, waarbij de verhoogde 
aanpasbaarheid van een standaardver-
huurkantoor een middel is om de toekom-
stige waarde te verhogen en slechts tot een 
marginale verhoging van de bouwkosten 
van het gebouw leidt. 
Twee thema’s die op dit moment de ontwik-
kelingen in de vastgoedmarkt domineren 
zijn duurzaamheid en de effecten van de 
kredietcrisis. Hoewel verschillende thema’s 
zijn er parallellen en verbanden tussen te 
vinden. Een crisis leert ons hoe we meer 

bewust kunnen leven en maatschappelijk 
verantwoord kunnen ondernemen, met de 
vernieuwde kennis dat groei geen gegeven 
is. Daarnaast groeit de belangstelling voor 
duurzame ontwikkelingen, naar aanleiding 
van het idee dat duurzaam vastgoed min-
der wordt beïnvloed door de huidige crisis. 
In Nederland stond eind 2009 ongeveer 
6 miljoen m2 kantoorruimte leeg (DTZ, 
2010). Dat is ongeveer 13% van de totale 
voorraad, een niveau dat constant is ge-
weest sinds de vorige kantorenmarktcrisis 
in 2001. Transformatie naar andere func-
ties, zoals wonen, is een mogelijke invul-
ling van overbodige kantoorgebouwen 
en een manier om de leegstand terug te 
dringen. Echter, er vinden geen transfor-
maties plaats op grote schaal. Een van de 
belangrijkste redenen hiervoor is, naast 
hoge aanschafkosten, dat transformatie 
moeilijk financieel haalbaar is vanwege 
de hoge transformatiebouwkosten. Als we 

TRANSFORMATIE KANTOREN

Investeren in aanpasbare  
verhuurkantoren

Transformatie naar woningen of andere functies is een manier van omgaan met 

structureel leegstaande kantoorgebouwen, hoewel eerder onderzoek heeft laten 

zien dat er veel obstakels zijn. In Nederland zijn succesvolle transformaties van 

kantoren naar woningen uitgevoerd, maar niet op grote schaal. Naast de locatie-

kenmerken, zijn de belangrijkste redenen hiervoor de veronderstelde financiële on-

haalbaarheid. 

door Ir. Wiechert Schenk, dr. Hilde Remøy, ing. Peter de Jong
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lessen trekken uit het verleden en de hui-
dige crisis, dienen nieuwe kantoorgebou-
wen zodanig te worden ontwikkeld dat ze 
bestand zijn tegen toekomstige leegstand. 
Dat kan door verbeterde aanpasbaarheid 
en transformatiepotentie. Hierbij wordt 
potentieel de levensduur verlengd, wat po-
sitief bijdraagt tot de duurzaamheid van de 
gebouwde omgeving, en ook tot de toekom-
stige waarde.
Aanpassingsvermogen als een middel om 
de bruikbaarheid en functionele levens-
duur van gebouwen te verlengen is in de 
architectuur een onderwerp geweest sinds 
de jaren 60. Habraken schreef hierover in 
zijn boek ‘De dragers en de mensen’ (Ha-
braken, 1961). Hij uitte vooral kritiek op 
de grootschalige naoorlogse woningbouw 
vanwege het gebrek aan kwaliteit en aan-
passingsvermogen, en de onmogelijkheid 
voor bewonersparticipatie. Sindsdien zijn 
meer studies gepubliceerd over aanpas-
baar bouwen (Duffy, 1998; Brand, 1994; 
Leupen, 2006). Om gebouwen flexibeler 
te maken adviseerde Brand (1994) om het 
gebouw te ontwerpen als 6 afzonderlijke 
lagen: locatie, draagstructuur, gevel, in-
stallaties, lay-out en inrichting. Door deze 
benadering kan elke laag afzonderlijk wor-
den aangepast of vervangen zonder dat de 
andere gebouwlagen worden beïnvloed. 
Echter is er in de vastgoedmarkt nauwe-
lijks interesse voor de toegevoegde waarde 
van een verhoogd aanpassingsvermogen, 
omdat er vaak gewerkt wordt met inves-
teringsperspectieven van korte tijdsduur; 
van tien tot vijftien jaar, met focus op het 
direct rendement. De waardeontwikkeling 
en toekomstwaarde van het gebouw krijgt 
veelal minder aandacht. 
Gebruikmakend van Brands lagenbenade-
ring zijn de juridische, technische en finan-
ciële haalbaarheid van flexibele kantoren 
bestudeerd, en zijn de volgende vragen be-
antwoord; Aan welke (extra) initiële maat-
regelen moeten kantoorgebouwen voldoen 
om transformeerbaar te zijn, en welke 

kosten en baten worden geassocieerd met 
deze interventies? Kennis ontwikkelen over 
de financiële haalbaarheid en toekomstige 
waarde van aanpasbare kantoorgebouwen 
is het doel van dit onderzoek. 

Methode
Door een literatuurstudie naar bestaande 
transformatiestudies zijn de bouwkosten 
en kritische succesfactoren van trans-
formaties gedefinieerd. Daarna zijn in-
terviews met experts op het gebied van 
aanpasbaarheid gehouden, en zijn twee 
gebouwen bestudeerd die een verhoogde 
aanpasbaarheid hebben. Op basis hiervan 
is een voorstel gemaakt voor gebouwken-
merken die de transformatiepotentie van 
kantoren kunnen verhogen. Hierop geba-
seerd is een workshop gehouden met des-
kundigen op het gebied van architectuur, 
projectontwikkeling en installatieadvies. 
In de discussie met deze groep werd de 
validiteit van de voorgestelde kenmerken 
besproken en de mogelijkheid van nieuwe 
ontwikkelingen op basis van deze kenmer-
ken. 
Vervolgens is met behulp van het kost-
prijsmodel PARAP de bouwkosten van 
aanpasbare nieuwbouw bestudeerd, met 
als uitgangspunt twee standaard kantoor-
gebouwtypen: de toren met centrale mid-
denkern en het enkelcorridor gebouw. Het 
enkelcorridor gebouw staat in de markt 
bekend als het ‘standaardverhuurkantoor’. 
De resultaten van dit onderzoek stellen 
een benadering voor, waarbij verhoogde 
aanpasbaarheid een middel is om de toe-
komstige waarde van kantoorgebouwen te 
verhogen. 

Transformatie
Verschillende studies zijn gedaan naar 
transformatie van kantoren (Remøy, 2010, 
Van der Voordt et al. 2007, Douglas, 
2006). Een voor een beschrijven deze de 
financiële, technische, functionele, juridi-
sche en culturele haalbaarheid van trans-

formaties. Hierop voortbouwend richt dit 
onderzoek zich op welke fysieke kenmer-
ken van een kantoorgebouw overwogen 
moeten worden om de toekomstige trans-
formatiepotentie te verhogen, zonder dat 
hierdoor suboptimale kantoren worden 
ontwikkeld en zonder hogere bouwkosten. 
Douglas (2006), Barlow en Gann (1998) 
en Geraedts en Van der Voordt (2007) 
ontwikkelde checklists om de transforma-
tiepotentie van kantoorgebouwen te on-
derzoeken. Geraedts en de Vrij (2004) en 
Mackay et al. (2009) studeerde vervolgens 
de transformatiebouwkosten. Studies naar 
marktomstandigheden werden uitgevoerd 
door Muller (2009), Beauregard (2005) en 
Heath (2001). 
Deze studies hebben bijgedragen tot een 
uitgebreide kennisverzameling over trans-
formatie. Maar kennelijk ontbreekt er een 
schakel tussen de studies van transforma-
tie als middel om overbodige kantoorge-
bouwen te hergebruiken en de studies van 
aanpasbaar bouwen. Deze studie vormt die 
schakel. De aanpasbaarheid van kantoor-

gebouwen is bestudeerd door te focussen 
op twee typische kantoorgebouwen, de to-
ren met middenkern en het enkelcorridor 
gebouw, en er is gekeken naar welke maat-
regelen genomen moeten worden om de 
aanpasbaarheid te verhogen. De financiële 
gevolgen van verhoogde aanpasbaarheid 
zijn berekend met behulp van PARAP, een 
kostenmodel dat werd ontwikkeld door de 
TU Delft (Center for People and Building) 
en De Rijksgebouwendienst (Gerritse et al, 
2008).
Uit bovengenoemde studies werden de 
belangrijkste kenmerken uitgelicht, zoals 
weergegeven in tabel 1, die de transforma-
tiepotentie van kantoorgebouwen positief 
beïnvloeden. Door in de ontwerpfase van 
nieuwe kantoorontwikkelingen aan deze 
kenmerken tegemoet te komen kan de 
toekomstige transformatiepotentie worden 
verhoogd. 

Juridische en locatie aspecten 
Het verhogen van de aanpasbaarheid van 
kantoorgebouwen is alleen interessant als 

Tabel 1  ▶  KENMERKEN dIE dE TRANSFORMATIEpOTENTIE vERhOgEN

TransforMaTie poTenTie  

Juridisch Flexibel bestemmingsplan
 Bouwbesluit voor kantoren en woningen vergelijkbaar 
 Multifunctionele locaties
Technisch Geen dragende gevels 
 Goede technische staat van de constructie
 Geen voorgespannen betonnen vloeren
 Vervangbare of aanpasbare gevels
 Mogelijk hergebruik of aanpassing van bestaande installaties en schachten
 Mogelijkheid voor horizontale uitbreiding
 Mogelijkheid voor verticale uitbreiding
 Geen integratie van constructie en installaties
Functioneel Maatvoering die indeling voor woningen mogelijk maakt 
 Goede positionering van entrees, trappen en liften
 Daglichttoetreding equivalent aan 10% van de vloeroppervlakte voor woningen 
 Mogelijk om binnenwanden aan de gevel te bevestigen 
 Kelder bruikbaar voor parkeren of bergingen
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transformatie juridisch mogelijk is. De ju-
ridische mogelijkheden worden bepaald 
door het bestemmingsplan en het bouwbe-
sluit. Het bestemmingsplan kan transfor-
matie op twee manieren bevorderen, door 
twee of meer functies te bepalen, of door 
veranderingen in het bestemmingsplan 
toe te staan. 
Het bouwbesluit stelt verschillende eisen 
aan woningen dan aan kantoren: Ten eer-
ste wordt ten aanzien van geluidsoverlast 
en luchtkwaliteit hogere eisen gesteld aan 
de gevels van woningen dan van kanto-
ren. Ten tweede verschillen de regels voor 
brandveiligheid, bijvoorbeeld door de ei-
sen aan brand- en rookcompartimenten, 
vluchtwegen en brandveiligheid van de 
constructie. Behalve de brandveiligheid 
van de constructie worden deze factoren 
door het ontwerp bepaald. Als derde punt 
beschrijft het bouwbesluit de bruikbaar-
heid van bouwwerken. Deze aspecten wij-
zigen vaak, maar de tendens is dat de kwa-
liteitseisen steeds toenemen. Bijvoorbeeld 
nemen de eisen aan verdiepingshoogte en 
parkeervoorzieningen steeds toe. De nieu-
we Crisis en Herstel Wet (2010) draagt bij 
aan de transformatiepotentie door uitzon-
deringen onder bepaalde omstandigheden 
toe te staan.

locatiekenmerken
Niet elke kantoorlocatie is geschikt voor 
woningbouw. 70% van de leegstaande 
kantoorgebouwen zijn gevestigd op mono-
functionele kantoorlocaties. Deze locaties 
hebben gemiddeld een laag niveau van 
diensten en faciliteiten, en hoewel zij zeer 
goed bereikbaar zijn met de auto, zijn ze 
slecht bereikbaar met het openbaar ver-
voer. In dergelijke locaties is transforma-
tie alleen mogelijk als onderdeel van een 
grootschalige locatietransformatie, omdat 
niemand onder de huidige omstandighe-
den op zo’n locatie wil wonen. Locatieken-
merken zijn belangrijk bij de keuze voor 
woon- en werklocaties, en de afstand tot 

het centrum is vaak een belangrijk aspect 
(Den Dekker, 2009). Hoogopgeleide werk-
nemers en de creatieve klasse geven de 
voorkeur aan multifunctionele gebieden 
(Florida, 2003), en dit zijn ook de locaties 
met de hoogste transformatiepotentie.

Gebouw – technische en functionele aspecten
De twee beschouwde gebouwtypes in Fi-
guur 1 representeren de belangrijkste com-
merciële verhuurkantoren en zijn daarom 
het meest relevant voor dit onderzoek. De 
toren is verticaal georiënteerd en wordt 
gekenmerkt door een constructieve mid-
denkern. De typische diepte is 9 meter van 
gevel tot kern. Het enkelcorridor type is 
horizontaal georganiseerd, met werkplek-
ken gelegen aan een middencorridor. Dit 
type heeft een constructie van dragende 
gevels en kanaalplaatvloeren die van gevel 
tot gevel spannen. De standaard diepte van 
gevel tot gevel is 14,4 m. De breedte van de 
gang is standaard 1,8 m, met ruimten van 
5,4 m diep aan de ene kant en 7,2 m aan de 
andere kant. 

De plaats van de trappenhuizen beperkt 
de mogelijkheden voor ontsluiting van 
woningen bij transformatie van het enkel-
corridor type. Een corridorontsluiting is 
mogelijk maar kent veel beperkingen in 
oriëntatie en type appartementen. Een ga-
lerijontsluiting vergt hier veel inspanning 
en geeft een ongunstige bruto/nettover-
houding. De plattegrond met middenkern 
en kolommen is goed geschikt voor trans-
formatie. 

Gebaseerd op de literatuurstudie van 
transformaties en de resultaten uit de fo-
cusgroep interview is het wenselijk dat de 
volgende maatregelen worden genomen 
om de aanpasbaarheid van kantoorgebou-
wen te verbeteren (zie hiervoor tabel 2). In 
veel gevallen kan goede documentatie van 
het gebouw ook hieraan bijdragen. Bijvoor-
beeld is voor een inschatting van de verti-

fiGuur 1  ▶   plATTEgRONdEN STANdAARd KANTOORgEbOuwTypE 
ENKElcORRIdOR (bOvEN) EN TOREN MET MIddENKERN (ONdER)
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cale uitbreidbaarheid een constructieve 
berekening van de draagconstructie nodig. 
De toepassing van deze maatregelen voor 
de twee standaard gebouwtypen laat zien 
dat het middenkern gebouw al voorziet 
in de meeste technische maatregelen die 
nodig zijn om transformatie te faciliteren. 
Dit type kan worden getransformeerd naar 
appartementen die ontsloten worden door 
de middenkern en overhoeks tweezijdig 

georiënteerd worden, wat gezien wordt als 
een extra kwaliteit. De centrale schachten 
kunnen worden hergebruikt. Bovendien 
worden breedplaatvloeren meestal toege-
past in dit gebouwtype. Een klein verschil 
blijft bestaan: de brandwerendheid van de 
hoofddraagconstructie van kantoorgebou-
wen is normaliter 90 minuten, terwijl dat 
120 minuten moet zijn voor woningen. 
Echter betekent een verbetering van de 

ElEMENT  ARguMENTATIE cONSEquENTIES
ontsluitingen   
 Horizontaal Enkelcorridor: galerij
  Middenkern: vanuit de kern 
Constructie   
Maatvoering Gevelstramien Kolommen op 1,8 meter stramien Ontwerp
 Hoogte 3.6 meter is gebruikelijk, wat genoeg 
  ruimte geeft voor woningen Ontwerp
 Breedte 7.2 meter of 8.1 meter zijn allebei 
  kolomafstanden die goed geschikt zijn 
  voor zowel woningen als kantoren Ontwerp
 Diepte Enkelcorridor: 10-14.4 meter 
  Middenkern: 7.2-12 meter van de gevel tot
  de kern. De standaard diepte is 9 meter,
  7.2 meter is de minimale diepte Ontwerp
Uitbreidbaarheid Horizontaal Kolommen in de gevel Ontwerp
 Verticaal Meestal kunnen twee lagen toegevoegd 
  worden zonder aanpassingen Ontwerp
Vloeren Type Breedplaatvloeren staan het toe om schachten
  te plaatsen na de bouw. De maximale overspan-
  ning van breedplaat- vloeren is 9 meter, zodat
  kolommen en een extra ligger nodig zijn in
  diepere kantoorgebouwen  Technisch
entrees, trappen, liften
 Horizontaal Enkelcorridor: Om oriëntatieredenen 
  geniet een galerij de voorkeur boven 
  een corridor 
  Middenkern: Een corridor rondom de 
  kern is meestal nodig om te voldoen 
  aan eisen aan vluchtroutes Ontwerp
 Verticaal Enkelcorridor: trappen en liften aan de noord 
  of oost zijde van het gebouw efficiënt bij 
  toepassing galerij Middenkern: trappen en liften 
  centraal geplaatst, 2 trappen nodig Ontwerp
Gevel   
Vervangbaar  Niet dragend, demonteerbaar, vervangen of 
  aanpassen te bepalen bij transformatie  Technisch
Aanpasbaar  Hoge aanpasbaarheid verhoogt de levensduur 
  en duurzaamheid van het gebouw en reduceert 
  de transformatiebouwkosten 
  Niet dragend
  Gevelstramien 1,8 meter of 1,2 meter 
  Rekening houden met verhoogde vloer na 
  transformatie Dilataties per beukmaat Technisch
Voorkeur  Vliesgevel 
Bouwfysica Isolatie Anticiperen op mogelijkheden voor aanpassingen. 
  Toekomstige eisen kunnen niet worden voorzien  
Installaties  Niet geïntegreerd met andere gebouwonderdelen  Ontwerp
Brandpreventie Constructie 120 minuten brandwerend uitvoeren Technisch
Plintfunctie Commercieel Verdiepingshoogte 4,5 meter in de plint Technisch

Tabel 2  ▶  MAATREgElEN dIE dE TRANSFORMATIEpOTENTIE vERhOgEN Tabel 3 ▶  INTERvENTIES vOOR EEN ENKElcORRIdOR gEbOuw
 

INgREEp  STANdAARd 
Constructie
Kolommenstructuur  Dragende gevel
Breedplaatvloer  Kanaalplaatvloer
7.2 meter afstand tussen de kolommen, overspanning  Vloerdikte 320 mm bij een overspanning
max 9 meter  van 14,4 meter
120 minuten brandwerend, vloerdikte +/- 240 mm 90 minuten brandwerend
Extra kolom en balk bij grote overspanningen 
Gevel
Niet dragend: Vervangbaar Dragend met prefab borstwering
Locaal aanpasbaar  en prefab gevelelementen
  Metselwerk

INgREEp STANdAARd 

Constructie
120 minuten brandwerend 90 minuten brandwerend
Gevel
Locaal aanpasbaar Prefab gevelelementen

TAbEl 4 ▶  INTERvENTIES vOOR EEN MIddENKERN gEbOuw

cONSTRucTIE gEvEl KOSTEN pER M2 bvO (2009)

Kanaalplaatvloer Dragende gevels  € 302
 Niet dragende vliesgevels € 346
Breedplaatvloer Niet dragende vliesgevels € 362
 Niet dragende prefab elementen € 277

TAbEl 5 ▶  KOSTEN vOOR bOuwTEchNISchE INgREpEN
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brandwerendheid ook een veiliger kan-
toorgebouw, iets dat de toekomstwaarde 
van het kantoor ten goede komt. Transfor-
matie kent een kortere bouwtijd dan bij 
de nieuwbouw van woontorens. De lange 
bouwperiode hiervan wordt gezien als een 
extra risico voor de ontwikkeling (Den 
Dekker, 2009). 

Discussie punt
Het enkelcorridor type kan met wat meer 
moeite aanpasbaar worden gemaakt. De 
standaard kanaalplaatvloeren en dragende 
gevels zijn de belangrijkste belemmering 
voor de aanpasbaarheid. Bij het ontwikke-
len van enkelcorridor gebouwen met ko-
lommen, breedplaatvloeren en vliesgevels 
kan de aanpasbaarheid verbeterd worden. 
De ruimtelijke kwaliteit van appartemen-
ten met een corridorontsluiting blijft een 
discussiepunt; dit soort woningen worden 
niet door elke doelgroep geaccepteerd, en 
behoeft aandacht bij transformatie. Bij 
voorkeur worden nieuwe enkelcorridor 

gebouwen zo ontworpen dat bij transfor-
matie een galerijontsluiting gerealiseerd 
kan worden, waardoor de appartementen 
dubbelzijdig georiënteerd kunnen worden.

bouwkosten 
Het middenkern gebouw is het meest aan-
pasbaar, en weinig technische interventies 
zijn nodig om de aanpasbaarheid te ver-
beteren (zie tabel 4). Aan de andere kant 
vereist het standaard enkelcorridor gebouw 
veranderingen (zie tabel 3) die in sommige 
gevallen invloed hebben op de bouwkosten. 
De bouwkosten werden opgehaald uit refe-
rentieprojecten en commerciële databases, 
zoals www.bouwkosten-online.nl en www.
bouwkosten.nl. De kosten verbonden aan 
de verschillende bouw-types werden bere-
kend voor een gebouw met de stramien-
maten 7,2 m bij 14,4 m (vrije overspannin-
gen) en leidde tot de volgende verschillen 
in de totale kosten per vierkante meter. 
De verschillen in bouwkosten van de totale 
investeringen zijn berekend met gebruik 

INvESTERINg STANdAARd AANpASbAAR

Grond 7.140.000 7.140.000
Constructie 6.863.000 7.303.000
Funderingen    147.000    149.000
Structuur    825.000    186.000
Daken      68.000       68.000
Gevels 2.173.000 2.213.000
Binnenwanden 1.334.000 1.334.000
Vloeren    223.000    223.000
Trappen en hellingbanen    143.000    143.000
Plafonds      88.000      88.000
Algemene uitvoeringskosten 1.835.000 1.899.000
Installaties 3.826.000 3.826.000
Vaste inrichting   314.000    314.000
Terrein   111.000    111.000
Interieur en installaties 1.553.000 1.553.000
Onvoorzien 7.302.000 7.510.000
Totaal 27.100.000 27.700.000

Tabel 6 ▶  OvERzIchT INvESTERINgSKOSTEN (pARAp MOdEl (EuRO’S)) van het kostenmodel PARAP. Het pro-
gramma werd ontwikkeld om de bouwkos-
ten (en levensduurkosten) van een enkel-
corridor gebouw te berekenen. Omdat de 
bouwkosten slechts een deel uitmaken van 
de totale investeringskosten, is deze bere-
kening noodzakelijk om de kostenconse-
quenties van aanpasbare gebouwen zicht-
baar te maken. (Gerritse, 2005). 
Uit tabel 6 zien we dat verbeterde aanpas-
baarheid van een enkelcorridor kantoor-
gebouw een toename van de bouwkosten 
betekent van 0,6 miljoen euro op een totale 
investering van 20 miljoen euro (exclusief de 
grondkosten). Dat is een toename van slechts 
3%. De grondkosten zijn niet opgenomen in 
deze berekening, omdat deze sterk variëren 
tussen verschillende locaties. De relatieve 
kosten zullen nog minder belangrijk zijn als 
de grondkosten meegerekend worden. Voor-
al op locaties met een hogere grondwaarde 
kunnen aanpasbare gebouwen een hogere 
toekomstwaarde betekenen. 

reflectie en conclusie
De aanpasbaarheid van kantoorgebouwen 
wordt bepaald door de constructie en de 
scheiding van de verschillende lagen, zo-
als de gevel en installaties. De lagenbena-
dering verhoogt de aanpasbaarheid van 
kantoorgebouwen. Besluitvorming over 
toekomstige transformatie dient overge-
laten te worden aan de toekomstige sta-
keholders. Anticipatie op toekomstige 
aanpassing is nodig, terwijl toekomstvoor-
spellingen vermeden kunnen worden. De 
extra investeringskosten voor aanpasbaar-
heid zijn marginaal en moeten gerelateerd 
worden aan de kosten en baten over de 
gehele levensduur van het gebouw. De le-
vensduurverlenging leidt naar verwachting 
tot een hogere toekomstwaarde en een ver-
hoogde return on investment. 

Concluderend leidt een verhoogde aan-
pasbaarheid van standaardverhuurkanto-
ren slechts tot marginale toename van de 

bouwkosten van het gebouw. De ontwik-
keling van flexibele gebouwen is vooral 
zinvol als deze gevestigd zijn op een lo-
catie die transformatie bevordert, dus in 
multifunctionele dynamische locaties. Dat 
is waar Brand ook voor pleit: ‘You cannot 
predict or control adaptability. All you can 
do is make room for it’ (Brand, 1994). 
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Transaction costs has been widely dis-
cussed in literature for decades and 
from various perspectives. While 

some tried to arrive at the right definition, 
others wrestled with an encompassing ty-
pology. Some attempted to measure those 
costs at meaningful levels (municipality, in-
vestors’ portfolio or the nation as a whole), 
others paid attention to its impact on the 
performance of portfolios. The importance 
of transaction costs has hardly been challen-
ged; as long as there is no perfect informati-
on available, there will be transaction costs. 
Real estate markets are characterized by 
high transaction costs compared to other 
markets, in particular the stock market, 
owing to its relative intransparency and the 
involvement of many agencies.

It is assumed that in more transparent (ma-
ture) real estate markets transaction costs 
will be lower than in less transparent (emer-

ging) markets. This assumption is mainly 
based on common sense, although for ins-
tance De Soto (2000) has delivered evidence 
from registration of property rights. In well 
developed transparent markets the right in-
formation is supposed to be easily available 
and transfer of property rights being more 
efficiently organized than in less developed 
markets, implying less effort and costs for 
citizens and companies in the former.

Knowledge about transaction costs is im-
portant, because those costs increase costs 
of goods and services and thus prevent opti-
mal efficiency. Williamson (1975) mentions 
three sources of transaction costs: bounded 
rationality, opportunistic behavior and asset 
specificity. Bounded rationality is caused  
both by complexity of information and by  
information insecurity. The complexity ap-
plies to the incapacity of individuals to value 
information within the constraint of time 

A EUROPEAN COMPARISON 

Transaction costs in commercial  
real estate 

Transaction costs are a widely discussed subject in real estate literature. However, 

remarkably little attention has been paid to quantifying and explaining differences 

on country level. This paper has a threefold objective. Firstly, it defines transaction 

costs, followed by an accepted cost typology and emphasizes the relevance for the 

real estate industry. Secondly, an overview of formal transaction costs will be pre-

sented for European countries. Finally differences in transactions costs are compa-

red to differences in transparency. 

by prof. dr. Ed Nozeman
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and means. Information security applies to 
the fact it is nearly impossible to take into 
account possible future developments re-
lated to the transaction. The second source 
has to do with individuals giving priority 
to self-interest in their behavior. It would 
be unnecessary to formulate complete or 
detailed contracts in a world without self-
interest. On the other hand incomplete con-
tracts give rise to opportunistic behavior and 
undesirable action. Asset specificity applies 
to the extent in which the costs contract 
partners have to make, are unnecessary for 
subsequent transactions. The stronger the 
focus of goods and services is at individual 
requirements of the buyer, the higher the 
asset specificity and costs are.
The height of transaction costs is quite re-
levant to the real estate industry, both from 
private and public perspective as well as 
from a developers’ and an investors’ per-
spective. In comparison to the stock market 
transaction costs of real estate are relatively 
high which is caused by the intransparency 
of the market. Geltner et al (2007) mention 
percentages between 2 and 12 for real estate 
transaction costs worldwide, while for buy-
ing shares charges are normally less than 
1. On the other side we should not overes-
timate the importance of those costs from 
an investors’ perspective. Discussions with 
international investors reveal that manage-
ment is much more focused on reducing 
corporate tax implications than dimini-
shing transaction costs. The latter are con-
sidered as given. The former, mostly within 
the range between 25% and 35% on yearly 
profits, make it pay for companies to look 
for tax saving routes or vehicles.  

Proving the assumption that in more trans-
parent real estate markets transaction costs 
are lower than in less transparent markets 
depends on the answer to four preliminary 
questions: 
1.  Is there an accepted definition of transac-

tion costs?

2.  Conditional on an accepted definition, is 
there a clear cost typology?

3.  Conditional on a clear typology, are com-
parable data available covering the diffe-
rentiated cost types?

4.  Conditional on available data concerning 
cost types, is there an accepted way of 
measuring transparency? 

Transaction costs, definition
Transaction costs have been defined by vari-
ous authors. The honor of being the first to 
mention the concept of transaction costs is 
Coase in his article “The nature of the firm” 
(1937). His simple definition is “The costs of 
using the price mechanism in the market”. 
Arrow (1969) defines transaction costs as 
‘the costs of running the economic system’. 
These have to be distinguished from the 
production costs being the main concern 
of neo-classical economics. So transaction 
costs refer to all costs other than the costs 
of physical production. These have to be 
made to increase information available and 
reduce uncertainty. Later on Williamson 
(1975) has put it hardly different implying 
the costs of discovering what the price is 
and costs involved in negotiating and con-
cluding every single contract. Transaction 
costs are in essence associated with markets 
coping with frictions. A transaction is con-
sidered as a legal action to increase (or take) 
control over property rights. Most recently 
Den Butter (2009) formulates transaction 
costs as those costs to fine-tune the expen-
ses of the different links in the production 
chain. It implies all costs made to realize 
trade transactions. Those costs are caused 
by formal and informal trade barriers. 
Real estate transactions can be viewed as a 
special kind of transactions whereby immo-
vable goods are transferred from one owner 
to another. 

Reviewing all those definitions we conclude 
that irrespective the sector or the industry at 
stake, transaction costs should be conside-

red as ‘all expenses involved in the process 
of transferring ownership rights’.
 
Typology of transaction costs
The generic indication ‘transaction costs’ 
needs some further differentiation. Several 
typologies of transaction costs have been 
designed. Buitelaar (2007), applying trans-
action costs analysis on planning and deve-
lopment differentiates between information 
costs and institutional costs. Institutional 
costs are the costs of and caused by gover-
nance structures. From the perspective of 
a private investor Geltner et al (2007) dif-
ferentiate between property transfer tax, 
agent’s fees and legal fees. Information 
cost is considered as crucial, these costs are 
partly comprised in agents’ and legal fees, 
partly hidden in the costs of the internal 
organization or attributable to other exter-
nal advisors. Information costs are well 
known under various names. Due diligence 
is probably the best known. De Wit (1992) 
differentiates from an investors’ perspec-
tive between fixed and variable transaction 
costs. The former comprising transfer tax, 
agent’s fee and transfer costs, the latter 
comprising all direct implementation costs. 
Direct implementation costs are defined as 
the difference between fair value and the 
execution of an order or the costs of market 
impact. Unfortunately this author is rather 
unclear in defining market impact. Den 
Butter (2009) connects transaction costs 
with the phase in which those costs are 
made. In that way three phases are chosen: 
contact, contract and control.
This research confines itself to the perspec-
tive of a real estate investor. The perspective 
of a developer could be the theme of suc-
cessive research. For that reason Geltner’s 
typology will be followed.  

Measuring transparency
There is no general accepted definition of 
transparency for the real estate industry. 
The concept has connotations like free flow 

of reliable information, absence of principle 
agent problems, clarity of codes of conduct 
and regulations by public and private par-
ties assuring a more efficient allocation of 
resources. Complete transparency is con-
sidered as an ideal characteristic of mature 
real estate markets. At the same time trans-
parency is time and culture bound. So it is a 
relative notion and there will be a continued 
debate on what is considered as optimal 
transparency.
Although the concept of transparency is 
generally accepted, measuring (the degree 
of) transparency seems the more difficult. 
It implies the existence of an objective me-
thod with clear and measurable indicators 
and criteria. 

For our purpose we have used the Jones-
LangLaSalle Transparency Index (JLL, 
2008) which to our knowledge is the only 
existing method for comparing the level 
of transparency of real estate markets at 
country level and has been applied for va-
rious years since 1999. Aspects considered 
as highly transparent are rewarded with the 
score 1, aspects with an opaque character get 
a 5 score. 

Challenging hypothesis
Measuring transaction costs is a tough job. 
There is a multitude of problems to over-
come connected with definition and data 
collection. Moreover transaction costs can 
be measured at several spatial levels: mea-
suring transactions costs on a national level 
or company level will produce huge diffe-
rences.
Transaction costs are assumed to differ con-
siderably between real estate transactions 
depending on: 
•  size of the transaction (impact of degres-

sive fees), 
•  national or transnational character of the 

transaction (impact of relative information 
advantage of local investors/developers),

•  nature of the transaction (real estate de-
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velopment, real estate investment in com-
pleted buildings).

This article focuses on the difference in real 
estate transaction costs between national 
markets and tries to find explanations for 
observed differences. 

Research design
Europe offers an interesting example to 
test the aforementioned assumption on 
transaction costs and transparency. Specific 
Western European countries are considered 
as the most mature and probably the most 
transparent real estate markets while Cen-
tral and Eastern Europe is considered as 
predominantly emerging and relatively in-
transparent. Southern Europe will have an 
intermediate position. 
Being able to carry out the right analysis 
with the appropriate data the following 
steps have been undertaken:

•  Transaction costs have been restricted to 
the following items: transfer tax, agent’s 
fees, legal fees (split into notary fees and 
other legal fees) and VAT on fees. Fees for 
due diligence have been left out. Accor-
ding to experts within international real 
estate firms, the magnitude of the latter is 
futile compared to the former. 

•  Transaction costs have been approached 
from the perspective of an investor. 

•  Comparing transaction costs between 
countries could be approached in two 
ways. A hypothetical object with a fixed 
value could be taken as a starting point or 
relative ratios could be used irrespective of 
the exact amount. The former has the ad-
vantage of being able to calculate the exact 
costs, but has the disadvantage of the ina-
bility of generalization. For the latter the 
opposite is the case. Because the emphasis 
is on generalization the latter method has 
been chosen. 

•  Information about the exact magnitude 
of the defined transaction costs has been 
delivered by courtesy of Cushman & Wa-
kefield (2010). For 33 European-countries 
these data were available for the same year. 
Most tax and fee data were presented as % 
of the sales price (or of the market value 
if higher). 

•  The available information on the defined 
transaction costs contains some complica-
tions. Legal fees in some countries prove 
to be negotiable; agents’ fees in most 
countries show a broad margin apparently 
depending on the negotiating capacities of 
parties involved, but probably also depen-
ding on the magnitude of the transaction. 
In some countries there are exceptions for 
foreign companies or rulings. So various 
adaptations of the data for statistical calcu-
lations were necessary. Moreover, because 
of these variations, transaction cost could 
not be amalgamated. The various types 
will be treated separately.

•  Information about transparency has been 
derived from JLL’s Transparency Index 
2008, being available for 29 of the 33 
countries (Cyprus, Luxemburg, Malta and 
Slovenia as exceptions). 

•  The data on the transaction costs have 
been explained by the data on the transpa-
rency level using a standard linear regres-
sion analysis technique. 

Data
Remarkable differences can be noticed 
in the various types of transaction costs 
between the European countries, see Table 
1, (next page).

•  Transfer tax varies between 0% (Estonia 
and Slovak Republic) and 12.5% (Belgium).

•  Agent’s fees show both large variations 
within countries and between countries. 
Within countries variations go as far as 

between 1.0% and 3.0% (Romania), indi-
cating that irrespective the magnitude of 
the transaction price one buyer could pay 
three times more for the agent’s effort 
than another. Between countries agent’s 
fees vary between 0.5% (Czech Republic, 
Italy and UK) and 5% (Finland).

•  Legal fees show an even greater variation. 
While in some countries the fee is negoti-
able (Bulgaria, Denmark, Netherlands), in 
other countries a fixed amount per hour 
(Baltics) or a standard rate (Belgium) is 
paid. 

•  Notary fees show also a large variation. In 
Sweden and the UK these are absent, in 
Czech Republic negligible, and in Belgium 
there is a standard rate. In the remaining 
countries the fee is a percentage varying 
between 0,05 (Italy) and 1.50 (Germany).

•  VAT on fees varies from 17.5% (UK) to 25% 
(Denmark, Sweden). However, when com-
panies opt for the VAT-regime that type of 
tax is mostly refundable.

Results
In line with the assumption four relations 
will be analyzed: transfer tax, agent’s fees, 
legal fees and notary fees as dependent va-
riables will be confronted with the indepen-
dent variable transparency. This has been 
carried out by applying a regression analysis 
for each of the four.
It follows from the statistical tests that there 
is no relationship between the transparency 
level and the height of the 

1.  transfer tax (Adjusted R2=0,073 F-statis-
tic=0,093),

2.  agent’s fees (Adjusted R2=0,063 F-statis-
tic=0,109),

3.  legal fees (Adjusted R2=0,069; F-statis-
tic=0,853),

4.  notary fees (Adjusted R2=0,036; F-statis-
tic=0,472).

 
In view of the formulated hypothesis the 
results make clear that the level of transpa-

rency and the level or magnitude of trans-
action costs has a weak to a nonexistent 
relationship.

Recommendations
This study shows that differences in trans-
action costs between countries cannot be 
explained by differences in transparency. 
Apparently other institutional factors are at 
stake. A few possible explanations are pro-
vided by:

•  Tax pressure varies between countries, 
reflecting a difference in political attitude 
towards tax payments and public responsi-
bilities or duties. Research will reveal that 
tax levels in Nordic countries have tradi-
tionally been at a much higher level than 
in Mediterranean countries. So the back-
ground of tax policy is important to grasp 
at least part of the revealed differences.

•  Professionals in real estate industry, in 
particular notary clerks and real estate 
agents are organized in lobby groups, but 
their influence on individual members 
and their ability to enforce (fixed or gua-
ranteed) fees will probably vary between 
the European countries owing to a diffe-
rence in influencing power. Only in-depth 
research could reveal the role and influ-
ence of those interest groups. 

•  Legal fees show a large variation; the fees 
itself hide possibly various categories as 
for instance registration fee to be transfer-
red to the Land Registry Office (Cadastre). 
More detailed research could reveal that 
difference in those fees reflect differences 
in efficiency.

Aforementioned examples emphasize the 
importance of extensive knowledge on the 
institutional framework within which real 
estate transactions take place. 



o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e
t

h
e

m
a

: e
r

e
s

-s
p

e
c

ia
l

46 | september 2010 | Real Estate Research Quarterly Real Estate Research Quarterly | september 2010 | 47

COUNTRy TRANSFER TAx AgENTS’ FEE LEgAL FEE VAT TRANSPARENCy 
  (puRchasERs’pERspEctivE) REgistRatioN cadastRE, fEE foR NotaRy clERk oN tRaNsactioN fEEs iNdEx

austria 3,50% 1.00% - 3.00% “legal - 1.00%-3.00%, Registration fee - 1.00%
   Notary - € 120 max”  1,72
Belgium 12.50% (10.00% flanders) 2.00% - 3.00% “Notary - 0.30% - 1.00%, legal - standard hourly rate” 21% 1,48
Bulgaria 2.50% of the higher of sale price or tax value 1.50% - 3.00% “legal - Negotiable, Notary - Max 6,000 BgN  2,91
   Registry fee - 0.10% of sales price”  
croatia 5,00% 2,00 % - 3,00% “Notary - 1.00%, max Euro 5,400
   legal - standard hourly rate” 23% 3,42
czech Republic 3% of market value or salesprice 0.50% - 1.00% “Notary - negligible, legal - 0.50% - 1.00%” 20,00% 2,32
denmark 0.60% - 1.50% Negotiable  legal - Negotiable, (but typically 1.00% - 3.50%) 25% 1,68
Estonia None 3,00% “Notary = <0.5%, legal = € 100/hour” vat applicable at 20%  2,64
    on Notary, legal and agency 
finland 4% (property), 1.6% (shares) 2.00% - 5.00% “Notary - fixed at  77€ + travel costs, legal - 1.00%” 22% 1,56
   (only applicable for a direct transaction)  
france 5,09% 1.00% – 3.00%  “Notary - 0.825% of the value
   legal - depends on the purchase price  20% 1,34
   but varies between €50,000 and €200,000   
   € 200,000; in most cases ‘ salaire du conservateur’   
   at 0.10%  ‘salaire du conservateur’ at 0.10%  
germany 3.5% (4.5% (Berlin) 2.00% – 4.00%  “Notary - 1.00% - 1.50%, legal - 0.30% – 0.60% 19% 1,58
   local tax - 1.00% and 1.50% of the value of the property” 
greece 9.00% - 11.00% depending on fire service     1.00% - 2.00%  “Notary & legal  - aprrox. 1.00% each  2,79
 cover or 1.00% transaction tax for further    
 of real estate which was acquired after 1-1-06    
hungary 4,00% 1.00% - 3.00%  “Notary - 0.50% - 1.00% although varies.  20% 2,5
   in most cases a lawyer is sufficient.  
   legal - average of 0.50% - 1.0%  
ireland 6,00% 1.00% legal 1.00% 21,00% 1,52
italy 4% tax + €168 registration tax 0.50% - 1.50% “Notary - 0.05% - 0.20% of transaction 20% 1,82
   volume. legal - hourly rate, other - 0.70% - 1.00%  
latvia 2.00% ( €44,500 cap) 3,00% “Notary = <0.5%, legal =  €100/hour” vat applicable at 21%  2,95
    on Notary, legal and agency 
lithuania Max Eur 1,448 3,00% “Notary = 0.45% (€ 5,792 cap), legal = € 100/hour” vat applicable at 21% 3,08
    on Notary, legal and agency 
Netherlands 6,00% 1.00% - 1.25% “Notary - 0.20% - 0.50%, legal - negotiable” 19% 1,33
Norway 2,50% 0.75% - 1.25% “Notary - Euro 250 per hour, legal - Euro 250 per hour” 25,00% 1,78
poland 1.00% - 2.00% 1.00% - 1.50% “Notary - Min €25, max €3,650, legal - 0.50%” 22% 2,37
portugal 6,50% 1.00% - 2.50% Notary - 0.30% - 1.00%  legal - 0.50%   2,09
Russia n/s 1.00% - 5.00% of the purchase price “Notary - Negotiable 18,00% 2,63
   legal - variable according to purchase price” 
Romania stamp duty - 0.50% 1.00% - 3.00% “Notary - 0.50% legal - 1.0%” 19% 2,92
slovakia None 1,00% “Notary - negligible, legal - 0.50% - 1.00%” 19,00% 2,7
spain transfer tax (ito) - the full rate of transfer  1.00% - 2.00% “Notary - 0.25% - 0.50%, legal - 1.00% - 2.00%” 16% (18% from Jul 2010) 1,7
 tax is between 6.00% - 7.00%.    
 this can be avoided if the purchaser pays vat    
 at 16% on the full purchase price and reclaims    
 the vat (this assumes the company or svp    
 is set up to enable this). thus the purchasers    
 only pays stamp duty of 1.50% (as below)    
 stamp duty - 1.50% of building value     
 when a freehold purchase    
sweden stamp duty - 3.00% 0.75% - 2.00% legal - 0.25% - 0.50% 25% 1,43
switserland up to 4.00% 0.50% - 1.00% “Notary - 0.10%, legal - 0.50% - 1.00%” 7,60% 1,87
turkey “title deed transfer fee = 1.65% 1.00% - 3.00% “Notary - Not required for real property acquisitions
 stamp duty - 0.825% on the sale price”  legal - Negotiable hourly rate” 18,00% 3,75
ukraine state duty at 1.00% of the contract price.  2.00% - 5.00% “Notary - Negotiable 20,00% 3,18
 additionally 1.00% paid to the state pension   legal -by agreement”
 fund. state registration fee of us$20 is also payable  
uk up to 4.00% 0.50% - 1.00% legal - 0.50% - 1.00% 17,50% 1,31

Table 1 ▶  TRANSACTION COSTS ANd TRANSPARENCy SCORE OF EUROPEAN COUNTRIES

souRcE cushMaN & WakEfiEld/JoNEslaNglasallE

BRoN: xxx
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Tot aan 2007 is de markt met be-
trekking tot beursgenoteerd vast-
goed enorm in omvang toegeno-

men door toenemende belangstelling van 
beleggers (Vastgoedmarkt, 2007). Vanaf 
medio 2007 hebben beursgenoteerde 
vastgoedfondsen met een REIT structuur1 
net als andere beursgenoteerde fondsen 
een hoge volatiliteit laten zien. Hoe heb-
ben de REIT fondsen historisch op lange-
re termijn gepresteerd? En hoe zouden de 
REIT fondsen in een wereldwijde sprei-
ding hebben gepresteerd? Is met beant-
woording van deze vragen belangstelling 
voor het beleggen in REIT fondsen in de 
toekomst gerechtvaardigd? 

Korte historie REIT
Het ontstaan van de REIT structuur ligt 
in de Verenigde Staten. De eerste wet met 
betrekking tot fiscale transparantie in de 
vastgoedsector, werd door de V.S. uitge-
voerd en vond plaats in de jaren 60. Het 
doel was om de liquiditeit van commer-
cieel vastgoed te verhogen, en het moge-
lijk te maken voor de kleinere individuele 
belegger te investeren in vastgoed (van 
Gool, 2005). Voor de invoering van de 
REIT structuur in de V.S. was het alleen 
mogelijk met grote hoeveelheden kapitaal 
te beleggen in vastgoed. In Europa volgde 

Nederland in 1970 met de invoering van 
de Fiscale Beleggingsinstelling (afgekort 
FBI), welke veel overeenkomsten ver-
toont met de REIT. Na de V.S. en Neder-
land, volgen onder andere Canada, België 
en Frankrijk met het invoeren van fiscaal 
transparante wetgeving (EPRA, 2004). 
Helaas is er nog steeds geen sprake van 
eenheid binnen Europa, de EPRA is al 
jaren bezig om een fiscaal transparante 
structuur voor beursgenoteerd vastgoed 
in te voeren. Het doel is de invoering van 
een EURO-REIT structuur.

Uiteenzetting onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd met de vol-
gende doelstelling: Het in kaart brengen 
van wereldwijde beursgenoteerde REIT 
fondsen, en bepalen welke combinatie 
van wereldwijd spreiden zorgt voor de 
beste prestatie, berekend met behulp van 
de Moderne Portefeuille Theorie, weerge-
geven in de hoogte van de Sharpe ratio. 
De berekeningen zijn gebaseerd op histo-
rische rendementen, wat inhoudt dat de 
berekende prestaties geen garantie voor 
de toekomst geven.
Om de portefeuille prestaties van de lan-
den, regio’s en combinaties te berekenen 
is gebruik gemaakt van de Moderne Por-
tefeuille Theorie, ontwikkelt door Harry 

MOGELIJKHEDEN EN KANSEN

Wereldomvattend beleggen in REITs

In het kader van een afstudeeronderzoek voor de master Vastgoedkunde te Gronin-

gen is een wereldwijd onderzoek gedaan naar de prestaties en beleggingsmogelijk-

heden van REIT fondsen.  

door drs. Michael Langendoen   
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TabEl 1  ▶   OVERzIcHTSTAbEL ALLE pORTEfEuILLES EN TOp VIJfTIEN bEST 
pRESTERENDE REIT fONDSEN wERELDwIJD

pOSITIE  SHARpE RATIO RENDEMENT RISIcO TypE pORTf./fONDS TOELIcHTING  LAND/STAAT/cONTINENT AANT. fONDSEN

1 1.005 15,80% 11,76% Combinatie 6 10 fondsen hoogste Sharpe Wereldwijd VS, Canada, Europa, Azië  en Pacific 10

2 0,9379 17,80% 14,75% Combinatie 1 10 fondsen hoogste Sharpe Regio 1 en 2 VS, Canada en Europa 10

3 0,9069 15,50% 12,68% Combinatie 5 10 fondsen Laagste correlatie wereldwijd VS, Canada, Azië  en Europa 10

4 0,8894 18,20% 16,01% Combinatie 4 10 fondsen hoogste Sharpe Regio 1, 2 en 4 VS, Canada, Europa, Azië  en Pacific 10

5 0,7730 14,80% 13,92% Land Aantal beschikbare fondsen Nederland 4

6 0,7584 21,10% 22,58% Land Aantal beschikbare fondsen Frankrijk 6

7 0,7471 15,40% 15,20% Regio  10 fondsen hoogste Sharpe Regio 1 VS, Canada 10

8 0,7198 17,30% 18,47% Regio  10 fondsen hoogste Sharpe Regio 2 Frankrijk, Nederland, UK 10

9 0,7031 16,50% 17,83% Combinatie 2 10 fondsen hoogste Sharpe Regio 1 en 4  VS, Canada, Azië  en Pacific 10

10 0,6335 14,40% 16,38% Land Aantal beschikbare fondsen Canada 4

11 0,6329 22,34% 28,98% Fonds  Unibail Rodamco  Frankrijk 1

12 0,6268 16,20% 19,49% Land Aantal beschikbare fondsen VS Oost 10

13 0,6216 15,10% 17,89% Land Aantal beschikbare fondsen VS West  7

14 0,6214 15,60% 18,70% Fonds  Canadian Real Estate Inv TR Canada 1

15 0,6108 21,10% 27,90% Fonds  Corporate Office Prop. TR Washington 1

16 0,6076 14,70% 17,60% Fonds  Realty Income Corp. Californie  1

17 0,5980 15,50% 19,23% Land Aantal beschikbare fondsen VS Noord Oost  7

18 0,5844 17,30% 22,70% Fonds  Federal Realty Invs Trust Indiana  1

19 0,5695 26,95% 40,29% Fonds  Foncierre des Regions Frankrijk 1

20 0,5549 11,92% 14,27% Fonds  Commonwealth Prop. Office Australië  1

21 0,5512 13,66% 17,52% Fonds  CFS Retail Property Trust Australië  1

22 0,5486 16,50% 22,80% Fonds  Public Storage Inc. Californie  1

23 0,5207 16,30% 23,54% Combinatie 3 10 fondsen hoogste Sharpe Regio 2 en 4  Europa, Azië  en Pacific 10

24 0,5017 20,80% 33,49% Fonds  CapitaMall Trust Singapore 1

25 0,4981 20,50% 33,10% Land Aantal beschikbare fondsen Singapore 5

26 0,4820 16,20% 25,22% Regio  10 fondsen hoogste Sharpe Regio 4 Japan, Australie, Singapore 10

27 0,4815 18,94% 31,03% Fonds  Icade Frankrijk 1

28 0,4519 12,20% 18,10% Land Aantal beschikbare fondsen VS Midden 5

29 0,4731 20,61% 35,11% Fonds  Ascendas REIT Singapore 1

30 0,4706 11,95% 16,89% Fonds  Eurocommercial Properties Nederland 1

31 0,4633 11,88% 17,00% Fonds  Wereldhave Nederland 1

32 0,4579 14,78% 23,54% Fonds  Silic Frankrijk 1

33 0,3098 13,40% 30,28% Land Aantal beschikbare fondsen Japan 10

34 0,2566 10,20% 24,33% Land Aantal beschikbare fondsen Australië 7

35 0,2100 9,40% 25,93% Land Aantal beschikbare fondsen Verenigd Koninkrijk 8



o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e
t

h
e

m
a

: e
r

e
s

-s
p

e
c

ia
l

52 | september 2010 | Real Estate Research Quarterly Real Estate Research Quarterly | september 2010 | 53

Markowitz in de jaren 50’. Volgens de 
theorie van Markowitz wordt het unieke 
risico van een belegging kleiner door be-
leggingen toe te voegen. De verkleining 
van dit risico wordt het diversificatiepo-
tentieel van een portefeuille genoemd en 
wordt bepaald door de onderlinge samen-
hang, uitgedrukt in de covariantie tussen 
fondsen. Hoe lager de samenhang van de 
fondsen in een portefeuille des te hoger 
het diversificatiepotentieel. 
De prestatie van een fonds of portefeuille 
wordt weergegeven in de verhouding tus-
sen het rendement en risico. Deze pres-
tatie wordt uitgedrukt met behulp van 
de Sharpe ratio en geeft aan in hoeverre 
extra rendement, het extra risico com-
penseert. Hoe hoger de ratio, hoe relatief 
hoger de compensatie voor de investe-
ring. Hierdoor is de ratio als het ware een 
meting van de naar risico gecorrigeerde 
prestatie van een investering. Deze ratio 
wordt weergegeven in één getal en de 
hoogte van de ratio bepaald de positione-
ring in tabel 1. Hierdoor kunnen de indi-
viduele en portefeuille prestaties gemak-
kelijk vergeleken worden. Onderstaande 
formule geeft weer hoe de Sharpe ratio 
wordt berekend. 

Sharpe=  
De Sharpe ratio wordt berekend door van 
het historische rendement van een fonds 
of portefeuille (Rp), het risicovrije ren-
dement (Rf) af te trekken. De uitkomst 
hiervan delen door het risico (uitgedrukt 
in de Standaarddeviatie, Sp) geeft de ge-
standaardiseerde waarde van Sharpe. 

Methodiek 
Het in kaart brengen van de wereldwijde 
REIT fondsen is gebaseerd op de inhoud 
van de GPR General index. GPR staat voor 
Global Property Research. Met de Gene-
ral index vertegenwoordigt GPR één van 
de meest omvangrijke wereldwijde vast-
goedindexen, met meer dan 400 beurs-

genoteerde vastgoedfondsen wereldwijd. 
Bij de inventarisatie van REIT fondsen, 
is de wereld ingedeeld in vier regio’s2 . 
Regio 1 omvat de Verenigde Staten en 
Canada3 en Regio 2 omvat Europa en het 
Verenigd Koninkrijk. Regio 3 omvat Zuid 
Afrika, maar is omwille onvoldoende data 
afgevallen. De laatste regio is regio 4 en 
omvat Azië en de Pacific. 
Om de prestaties van de REIT fondsen 
zo betrouwbaar mogelijk te meten met 
behulp van de Moderne Portefeuille The-
orie, zijn alleen fondsen geselecteerd met 
een beurswaarde vanaf 1 miljard euro in 
regio 1 en vanaf 0.5 miljard euro voor re-
gio 2 en 44. De liquiditeit van een fonds 
neemt namelijk exponentieel toe met de 
beurswaarde van een fonds. Hoe groter 
de liquiditeit van een fonds hoe groter de 
kans dat alle marktinformatie verwerkt is 
in de prijs van het aandeel. Ook het aan-
tal jaren van rendementsdata waarmee 
wordt gerekend, is essentieel om een be-
trouwbaar gemiddeld totaal rendement te 
berekenen. Hoe langer de meettijd van 
rendementsdata hoe representatiever 
een gemiddeld rendement en risico van 
een fonds wordt. Voor regio 1 en 2 is met 
minimale rendementsdata van elf jaar 
(1998-2008) gewerkt en voor regio 4 vijf 
jaar5 (2004-2008). 

Portefeuille berekeningen zijn op de vol-
gende manier afgebakend:
•  Portefeuille berekeningen zijn geba-

seerd op fondsen met een gelijke histo-
rische meettijd (jaardata);

•  Er is geen rekening gehouden met le-
nen, transactiekosten of valuta verschil-
len;

•  De portefeuilles zijn niet waardegewo-
gen, alle fondsen hebben een even groot 
aandeel; 

•  De risicovrije voet is vastgesteld op 4 
% aan de start van het onderzoek, met 
behulp van een 10-jarige Nederlandse 
staatsobligatie.

Criteria
Met behulp van de opgestelde criteria zijn 
in totaal 74 REIT fondsen wereldwijd ge-
selecteerd. Tabel 1 geeft de belangrijkste 
bevindingen weer, gepositioneerd naar 
hoogte van de Sharpe ratio. De volgende 
toelichting is van toepassing op de tabel: 

-  De blauwe kolommen zijn gebaseerd 
op een optimale portefeuille, gepositi-
oneerd naar de hoogte van de Sharpe 
ratio. De volgende regio en combinatie 
portefeuilles voldoen aan dit criterium: 

•  De tien individuele fondsen met de 
hoogste Sharpe ratio zijn geselecteerd, 
en gecombineerd in een portefeuille, ge-
naamd combinatie 6;

•  Twee regio’s worden gecombineerd: per 
regio worden de vijf fondsen met de 
hoogste Sharpe ratio geselecteerd. Voor 
alle regio’s resulteert dit in  portefeuille 
combinaties van regio 1 en 2 (Combina-
tie 1), regio 1 en 4(Combinatie 2), regio 
2 en 4 (Combinatie 3) en regio 1,2 en 4 
(Combinatie 4);

•  Per regio 1, 2 en 4 zijn de tien fondsen 
met de hoogste Sharpe ratio berekend 
in een portefeuille.

-  De grijze kolommen zijn niet gebaseerd 
op een optimale portefeuille, maar be-
staan uit enkel een individueel fonds, of 
zijn gebaseerd op basis van beschikbare 
fondsen voor een landen of correlatie 
portefeuille:

•  De tien individuele fondsen welke on-
derling de laagste correlatie vertonen 
zijn gecombineerd in een portefeuille, 
genaamd combinatie 5; 

•  Per land is een landen portefeuille be-
rekend op basis van het aantal beschik-
bare fondsen;

•  De top vijftien individuele fondsen met 
de hoogste Sharpe ratio worden gepre-
senteerd in de tabel. 

bevindingen 
In de tabel staan de optimale portefeuilles 
samen weergegeven met de niet optimale 
portefeuilles en individuele fondsen. De 
regio en combinatie portefeuilles zijn 
optimaal samengesteld en kunnen on-
derling worden vergeleken. Ook wordt de 
prestatie van de individuele fondsen be-
licht en vergeleken met de regio of com-
binatie portefeuilles. 

Fondsniveau
Van de 74 wereldwijd geselecteerde fond-
sen, staat Unibail Rodamco uit Frankrijk 
op de eerste positie. Wat opvalt aan de 
resultaten op fondsniveau is het feit dat 
verschillende individuele fondsen beter 
presteren dan de overeenkomstige re-
gio portefeuilles. Fondsen als Common-
wealth Property Office Fund (Australië), 
CFS Retail Property Trust (Australië) en 
CapitaMall Trust (Singapore) produceren 
een hogere Sharpe ratio dan de regio por-
tefeuille 4 met Japan, Australië en Singa-
pore als optimale portefeuille. Dit geeft 
aan dat voor deze regio portefeuille geen 
tot zeer laag diversificatiepotentieel te be-
halen valt. 

landenportefeuilles
Wanneer de landenportefeuilles onder-
ling worden vergeleken, levert de porte-
feuille uit Nederland van alle landen de 
hoogste prestatie. Op de tweede positie 
komt Frankrijk. De slechtst presterende 
landenportefeuilles zijn Japan, Australië 
en het Verenigd Koninkrijk. De landen-
portefeuilles kunnen niet vergeleken 
worden met de regio- of combinatieporte-
feuilles omdat de landenportefeuilles niet 
optimaal zijn samengesteld.

 

Rp - Rf
Sp
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voetnoten:

1 REIT staat voor Real Estate Investment Trust en binnen dit onderzoek worden alleen de beursgenoteerde REIT fondsen geïnventariseerd
2 Regio indeling van de NySE EuRONEXT aangehouden
3 brazilië is door gebrek aan data afgevallen
4  Regio 2 en 4 hadden ook de eis van 1 miljard euro aan beurswaarde, maar door de meettijd van juli 2008 vielen teveel fondsen  

buiten de selectie.
5  De geïnventariseerde fondsen van regio 4 hadden vaak geen volledige datareeksen van elf jaar, hierdoor is deze eis bijgesteld naar  

vijf jaar. 
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Regioportefeuilles 
Wanneer de drie regio portefeuilles on-
derling worden vergeleken, bereikt regio 
1 (Verenigde Staten en Canada) de hoog-
ste Sharpe ratio, gevolgd door regio 2 (Eu-
ropa en Verenigd Koninkrijk) en als laatst 
regio 4 (Azië en Pacific). 

Combinatieportefeuilles
Het combineren van regio’s levert de 
hoogste Sharpe ratio op wanneer de Ver-
enigde Staten en Canada met Frankrijk 
en Nederland in een portefeuille worden 
belegd. Wanneer Sharpe ratio’s van de 
zes combinaties onderling worden verge-
leken, levert combinatie zes de meest op-
timale portefeuille op. Hierin worden de 
tien wereldwijd best presterende fondsen, 
zonder regio’s bewust te spreiden gecom-
bineerd. De combinatie is samengesteld 
op basis van de Verenigde Staten, Canada, 
Frankrijk, Australië en Singapore. Combi-
natie zes heeft ook een hogere Sharpe ra-
tio dan de top vijftien individuele fondsen 
en de landen en regio portefeuilles. Nu 
lijkt het aannemelijk dat het combineren 
van de tien best presterende fondsen in 
een portefeuille de meest optimale porte-
feuille genereert. Dit is op basis van in-
dividueel rendement en risico per fonds 
correct, maar de individuele prestatie zegt 
niets over de onderlinge correlatie van de 
fondsen, die uiteindelijk ook een grote in-
vloed heeft op het totaal resultaat van de 
portefeuille.

Conclusies
Dit onderzoek heeft geprobeerd inzicht 
te geven in de performance van de we-
reldwijde REIT markt, waarbij voor risico 
werd gecorrigeerd. Op basis van histori-
sche gegevens, berekend met behulp van 
de Moderne Portefeuille Theorie, kan 
worden geconcludeerd dat het combine-
ren van de best presterende fondsen uit 
de VS, Canada, Frankrijk, Australië en 

Singapore de meest optimale portefeuille 
oplevert (Combinatie 6). Toch is gebleken 
dat het ook aantrekkelijk kan zijn om en-
kel en alleen in Nederland of Frankrijk te 
beleggen, gezien de sterke prestaties van 
de landenportefeuilles. Een dergelijke 
belegging heeft als additioneel voordeel 
dat er tevens geen valuta risico gelopen 
wordt. Wanneer u van mening bent dat 
een REIT fonds zelf al voldoende sprei-
ding biedt door haar vastgoedbeleggin-
gen, kan op basis van historisch resultaat 
het beste kiezen voor Unibail Rodamco 
uit Frankrijk. Dit fonds biedt op basis van 
elfjarige data wereldwijd de beste presta-
tie gegeven het risico. 
Het volledige onderzoek is te raadplegen 
op: www.vastgoedkennis.nl onder de titel: 
Wereldomvattend beleggen in REITs, wat 
zijn de mogelijkheden en waar liggen de 
kansen?
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There is surprisingly little known 
about the demand and supply of par-
king space by firms, although, rather 

obviously, parking is non-negligible com-
ponent of the property used by firms. We 
focus on the demand and supply of parking 
at office buildings for the Netherlands and 
therefore focus on demand by employers. 
We emphasise that parking for office buil-
dings is, in general, not an input production 
factor for firms but a non-monetary fringe 
benefit supplied to employees, so firm de-
mand for parking reflects employee de-
mand for parking. 
We estimate demand and (inverse) long-
run supply functions for employers, using 
micro-data information about the employ-
ers’ cost of providing parking to employees. 
This information is rather unique as there 
is a lack of descriptive information of these 
costs (see Small and Verhoef, 2007, p. 113). 
We use information from nation-wide of-
fice property transactions (collected by real 

estate agents) where information about the 
number of parking spaces and explicit par-
king prices is reported. 

Office parking data
Data about parking have been obtained from 
a publisher (PropertyNl) which receives na-
tion-wide commercial property transactions 
from real estate agents. These data refer 
to properties with a minimum size of 200 
m², so small properties are excluded, for 
the years 2001 to 2007. The publisher sets a 
number of requirements to the information 
provided by real estate agents. Agents are 
obliged to provide information about loca-
tion, type of building (e.g. office space) and 
(gross) floor area of the rental property.
We select observations that refer to rented 
office buildings, because for these buildings 
about 95% of parking demand is generated 
by employees (CROW, 2008). The data do 
not allow us to distinguish between offices 
without parking and offices where informa-

€ 800 per year

Office parking in the Netherlands

There is little known about employer parking in the Netherlands. For offices, we 

show that on average a parking space costs about € 800 per year. Firms’ expendi-

ture on parking is 8.8% of building expenditure. The firm price demand elasticity 

for parking is about -0.6. The unit cost of parking appears to be rather insensitive 

to the size of the parking space provided suggesting little or no economies of scale. 

by dr. Jos van Ommeren and Derk Wentink MSc

tion about the number of parking spaces is 
missing. Hence, we are constrained to work 
with a sample of observations with at least 
one parking space. This is unlikely to cre-
ate a selection bias, because the data refer 
to large properties that almost always have 
some parking. For example, in our selected 
sample, the mean number of parking spa-
ces is 26, with only few percent of obser-
vations having less than three spaces. The 
average property is about 1,400 m².
For about 40% of the observations, we do 
not know the transacted characteristics, but 
only the advertised characteristics of the 
rental property. We have estimated separate 
models for observations with advertised and 
with transacted characteristics. As these re-
sults are similar to the results discussed in 
the main text and the average parking price 
for transactions is only 0.5% lower than for 
advertised properties, we pool data with 
information on transacted and advertised 
properties. The main advantage of pooling 
is that we are able to provide more precise 
estimates.
The resulting dataset includes 8,935 ob-
servations. We emphasise that real estate 
agents are not obliged to provide informa-
tion about the annual rent for parking. As 
a result, for only 30% of the sample, to be 
exact, 2,931 observations, we know the an-
nual rent per parking space. Our results 
presented here are based on these 2,931 ob-
servations.  

Empirical results
Table 1 provides the descriptives of the va-
riables in our analysis. The average annual 
rent and therefore the price for a parking 
space is € 758, with a standard deviation of € 
509 (for 95% of all observations, the price is 
between € 250 and € 2,400).   The average 
floor area (excluding parking) is 1,378 squa-
re metres (14,978 square feet). The average 
number of parking spaces is 26. On avera-
ge, firms’ expenditure on parking is 8.8% of 
building expenditure.

We aim to estimate the demand for par-
king, measured by the number of parking 
spaces. So, we assume that parking is a ho-
mogeneous good for the user. This seems 
a reasonable assumption because most car 
commuters will be indifferent with respect 
to the type of parking (e.g. garage, outside) 
provided. Demand for parking depends on 
the price and the number of employees that 
travel by car to their employer. So, we esti-
mate parking demand as a function of (an-
nual) parking price, number of employees 
and car travel demand characteristics such 
as distance to the closest highway ramp and 
distance to the nearest train station where 
the latter two variables reflect the employ-
ees’ cost of car travel. As we do not have in-
formation about the number of employees, 
we use the floor area of the rental property 
instead. As the sizes of the workforce and 
floor areas (of offices) are closely related, 
floor area will be a good proxy. The depen-
dent and explanatory variables are in loga-
rithms. In addition, control dummies are 
added for the year of transaction.

Demand for parking
To identify the demand for parking, we use 
an instrumental variable regression appro-
ach, using several specifications. In the first 
specification, we do not use any other con-
trols than the aforementioned explanatory 
variables. In two other specifications, we 
also use 129 municipalities fixed effects and 
516 area fixed effects respectively. Control-
ling for municipalities is useful, because it 
controls for differences in municipality re-
gulations regarding parking. Controlling 
for municipalities may not be sufficient, ho-
wever, to control for unobserved spatial vari-
ation in demand or supply factors as well as 
for within-municipality variation in policy. 
We therefore also use areas fixed effects de-
fined by four digit postcodes. Areas defined 
in this way are small: the average distance 
between properties belonging to the same 
postcode area is only 612 metres, which 
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makes it plausible that unobserved spatial 
heterogeneity is minimal. We instrument 
parking price with the construction year of 
the property.
Our main result is that the price demand 
elasticity ranges between -0.918 and -0.612. 
When we include area fixed effects, and 
these results are likely most reliable, indi-
cate a price demand elasticity of -0.612 with 
a standard error of 0.150. Further, we find 
that floor area, which captures demand for 
parking through the number of employees, 
has an unit demand elasticity.

Price demand elasticity
We have re-estimated this model to examine 
how sensitive the results are to specificati-
on. We included area fixed effects defined 
by six digit postcodes. The average distance 
between properties belonging to the same 
six digit postcodes area is only 71 metres, 
so unobserved heterogeneity with respect 
to differences in the local environment can 
be assumed away. The main disadvantage 
of adding so many fixed effects is that for 
734 observations there is not another obser-
vation in the same postcode area and for the 
other 2,197 observations, 814 fixed effects 
are included, so the degrees of freedom are 
strongly reduced. Nevertheless, it appears 
just possible to estimate the price demand 
elasticity with some precision: it is -0.416 
with a s.e. of 0.230, so significant at the 
10% level. This point estimate is not too far 
from the -0.612 point estimate using four 
digit postcode dummies. This gives confi-

dence that our estimates are not driven by 
unobserved heterogeneity in local factors. 
Furthermore, models based on more selec-
tive samples were estimated (e.g. a sample 
without Amsterdam where parking prices 
are about twice the national average), but 
the results remain robust.

Price supply elasticity
The second part of the empirical analysis 
entails identifying the firm’s long-run par-
king supply function. To identify the supply 
function, we use floor area as an instru-
ment, where we argue (again) that this va-
riable captures the employees’ demand for 
parking, but does not directly affect parking 
supply. We have estimated supply, as well 
as, inverse supply functions using this in-
strument. The results of the estimated ef-
fect for the implied supply elasticity are (al-
most perfectly) identical for both specified 
functions. The inverse supply elasticity is 
0.043, 0.016 and 0.011 respectively. In the 
specifications with fixed effects it is even 
statistically insignificant. So it is plausible 
that the inverse supply elasticity is maxi-
mally 0.043 (s.e. is 0.012). This implies 
that the price supply elasticity with respect 
to parking is at least 23.37 (s.e. is 6.78) and 
likely even higher. So, for all practical pur-
poses, it can be assumed that the long-run 
supply function is horizontal, implying that 
there are no economies of scale in con-
structing parking spaces at the level of the 
firm. This result makes sense particularly 
for the supply of outside surface parking, 

  MeaN STd. deviaTioN
Parking price per space (€) 758,25 509.70
Parking spaces 25.80 41.20
Floor area (square metres) 1,378 2,240
Parking expenditure/building expenditure 0.088 0.057

tabEl 1 ▶  deScripTiveS

NOtE: NuMbER OF ObSERvatiONS: 2,931

which is presumably the dominant form of 
employer parking. The resource cost of out-
side surface parking is mainly the price of 
land which does not depend on the amount 
of land used.

Conclusion
For office buildings we show that on average 
a parking space costs about € 800 per year. 
On average, firms’ expenditure on parking 
is 8.8% of the building expenditure. The 
firm price demand elasticity for parking is 
about -0.6. The unit cost of parking appears 
to be rather insensitive to the size of the par-
king space provided suggesting little or no 
economies of scale.
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Waardebepaling van stationswinkels : een 
onderzoek naar waardebepalende factoren 
van winkelvastgoed op stations
B. Elshof. – Groningen, 2008 
Winkelruimte in stationscomplexen heeft 
specifieke eigenschappen in het aanbod, het 
type passant en de eigendomssamenstelling 
van het vastgoed. Voor de waardebepaling 
zijn de stations moeilijk vergelijkbaar. On-
derzocht zijn de 34 grootste stations (met 
veel winkels) in Nederland. De contante 
waardemethode is toegepast. De routing en 
de structuur van het station zijn belangrijk, 
ook de brancheclustering (vooral horeca) en 
de branche mix. Wanneer de dienstregeling 
van de NS zal overschakelen op frequente 
dienstregeling zal de verblijfsduur op het 
station toenemen, evenals het omzetpoten-
tieel van winkels en horeca ter plekke. Bij 
ruimtelijke planningn dient de overheid 
rekening te houden ruimte- en bezoekers-
intensieve kantoren te combineren met de 
stationsomgeving. Voor de waardebepaling 
van vastgoed ten behoeve van consument-
verzorgende voorzieningen op stations is 
het aantal in- en uitstappers de belangrijkste 
factor, daarna de kwaliteit van de locatie. Om 
de waardebepalende factoren te bekijken is 
een checklist opgesteld. Door het toepassen 
van gedeeltelijke omzethuur (bijv. 80% om-
zethuur, 20% vaste huur) kan de NS mee-
profiteren van het functioneren van de sta-
tionwinkels. Masterthesis Vastgoedkunde, 
Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, 
Rijksuniversiteit Groningen.

De bijdrage van vastgoed aan Liability 
Driven Investing
C.L. Worms, G.J. Kapiteyn. – Voorburg, 2009. 
Liability Driven Investing (LDI) is een beleg-
gingsstrategie, die past bij de verplichtingen 
van een institutionele belegger, bijv. een pen-

sioenfonds. De structuur van de beleggings-
categorieën moet goed passen (matchen) 
bij de verplichtingen van het pensioenfonds 
(matching-portfolio) en bij beleggingscatego-
rieën die worden aangehouden om vooral ex-
tra rendement te genereren (return-portfolio). 
Betoogd wordt dat vastgoed niet (alleen) in de 
returnportefeuille opgenomen moet worden 
vanwege de bijdrage van vastgoed aan het 
rendement en ook past bij de matchingpor-
tefeuille. De lange-termijn-beleggingskarak-
teristieken van vastgoed kunnen een goede 
match bieden met de verplichtingen van pen-
sioenfondsen. De rentegevoeligheid (durati-
on) van beleggingen is van belang en deze is 
bij vastgoed is relatief lang (hoog). Vastgoed 
vormt een goede inflatie-hedge vanwege de 
huurcontracten die aan de inflatie gelinkt 
zijn. Karakteristieken van vastgoed als risi-
cospreiding, stabiliteit van rendementen en 
het genereren van hoge en voorspelbare kas-
stromen passen bij een LDI-benadering. De 
strategische LDI-benadering kan ook tactisch 
en op de korte termijn effect hebben. Aan het 
slot van dit paper wordt namelijk ingegaan 
op de gevolgen van de huidige financieel-eco-
nomische crisis voor institutionele beleggers. 
Ook wordt de opkomst van LDI en de relatie 
met het Financieel Toetsingskader (FTK) be-
schreven. (IVBN Paper). Fulltext beschikbaar 
op www.vastgoedkennis.nl. 

Out of office : a study of the cause of office 
vacancy and transformation as a means to 
cope and prevent
H.T. Remøy. – Delft, 2010. ISBN 978-1-60750-
520-4    
Kantoorgebouwen worden niet gesloopt, 
aangepast of getransformeerd en de leeg-
stand ervan is steeds meer zichtbaar in het 
stadsbeeld. Dit probleem speelt ook inter-
nationaal in steden als Londen, Chicago, 

Literatuurlijst 

VOOR U GESELECTEERD New York, Toronto en Tokio. Een gebouw of 
ruimte heet structureel vacant als het drie 
jaar of langer leegstaat. Structurele leegstand 
leidt tot waardevermindering, verlies van 
inkomsten en een algemene waardedaling 
van het stedelijk gebied. Onderzoek naar de 
oorzaken van structurele leegstand van kan-
toorgebouwen en naar de mogelijkheden de 
leegstand te beperken door transformatie. 
Gekeken is naar de voorkeuren van de ge-
bruiker en de relatie tussen gebouwkenmer-
ken en structurele leegstand. Van tweehon-
derd kantoorgebouwen in Amsterdam, een 
stad met een groot kantoormarkt en hoge 
leegstand blijken meer dan de helft met 
structurele vacatures. Voor overgang naar 
residentieel gebruik worden aanbevelingen 
gegeven om de transformatiepotentie te ver-
hogen, onder meer door gebouwonderdelen 
vervangbaar te maken. Ook verschenen als 
proefschrift Technische Universiteit Delft

De aantrekkelijke stad 
G.A. Marlet. – Nijmegen, 2009.  ISBN 978-
90-79812-04-2   
Aantrekkelijke woonsteden van Nederland 
doen het economisch beter, ze hebben niet 
met bevolkingskrimp  te maken en hebben 
meer werkgelegenheid. Een gunstige ligging 
ten opzichte van werk en natuur, in combina-
tie met goede stedelijke voorzieningen (thea-
ters, restaurants) maakt een stad aantrekkelijk. 
Volgens het onderzoek hebben Amsterdam, 
Haarlem, Utrecht, Groningen en Maastricht 
in Nederland de hoogste attractiewaarde. Ge-
meten zijn de factoren cultuur, bereikbaar-
heid, veiligheid, kwaliteit woonvoorraad en 
horeca. Beleidsmakers kunnen berekenen 
wat hun stad aan (toekomstige) inwoners te 
bieden heeft en waarin zij zouden moeten in-
vesteren. Die combinatie van het  belang van 
de kenmerken van de stad zelf met de ligging 
van die stad is gehaald uit inzichten uit de ste-
delijke economie en die van de geografische 
economie, vooral van Nobelprijswinnaar Paul 
Krugman. Enkele infrastructurele ingrepen 
waarmee lokale beleidsmakers denken grip 

Samenstelling: 
Vastgoedinformatiecentrum, Amsterdam 
School of Real Estate. Voor meer informatie zie 
www.vastgoedkennis.nl.

te hebben worden ontzenuwd, zoals de angst 
voor hoogbouw in binnensteden, het zoge-
noemde valleidenken (Zoetermeer als ICT-
stad) of hypes als creatieve broedplaatsen en 
stedelijke netwerken als Knooppunt-Arnhem-
Nijmegen (KAN). Ook verschenen als proef-
schrift Universiteit Utrecht.

Vastgoed en inflatie : een analyse van de 
inflatiehedge kwaliteiten van Nederlands en 
internationaal onroerend goed
M.A. de Bruine, 2009.
Onderzoek naar het verband tussen diverse 
vastgoedrendementen en inflatie en naar 
de bijdrage van het rendement aan een in-
flatiehedge. Bovendien is gekeken naar kas-
stromen in de vorm van de huurinkomsten 
groei. Vertrekpunt is Nederland met een in-
ternationale vergelijking (Australië, Canada, 
Frankrijk, Ierland, Japan, Verenigd Konink-
rijk, Verenigde Staten). De meeste beleggi-
nen bieden geen bescherming tegen inflatie. 
Het probleem voor de belegger is dat de in-
flatie wel eens hoger uitpakt dan verwacht. In 
tijden van oplopende inflatie gaan beleggers 
op zoek gaan naar eleggingscategorieën die 
bescherming kunnen bieden tegen inflatie. 
In deze thesis wordt inzicht gegeven in de 
inflatiedekkende kwaliteiten van Nederlands 
en internationaal onroerend goed. In alle 
onderzochte landen is er basis van kasstro-
men sprake van een positieve hedge tegen de 
(onverwachte) inflatie. Ofwel de inflatiedek-
kende kwaliteit vloeit met name voort uit de 
huurinkomsten groei (cash flow) en in min-
dere mate het indirect rendement (waarde-
groei). MSRE-scriptie ( scriptie ) in het kader 
van de MSRE-opleiding, jaargang 2009, aan 
de Amsterdam School of Real Estate.



Call for papers voor deCember 2010

Real Estate Research Quarterly biedt haar lezers relevante onderzoeken met rele-

vantie voor de vastgoedmarkt. De uitgave biedt steeds opnieuw een podium voor 

onderzoek, analyses en discussies die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 

de vastgoedsector. Voor de editie december 2010 roept de redactie auteurs op rond 

het thema: 

Het onderzoeksmodel achter visies en voorspellingen

een focus op de modellen en de data achter vastgoedonderzoek en 

voorspellingen

In het laatste nummer van 2010 staat het 
onderzoeksmodel achter visies en voorspel-
lingen voor de vastgoedmarkt relevante on-
derzoeken centraal. We zijn op zoek naar bij-
dragen die ingaan op de modellen, de data en 
de onderzoeksmethoden van voor het vast-
goed relevant onderzoek. Het kan dan gaan 
om onderzoeken die zich richten op bijvoor-
beeld bevolkings- of economische ontwikke-
lingen, maar ook om onderzoek achter veel 
in de vastgoedmarkt gebruikte cijfers van 
bijvoorbeeld BDB en EIB (bouwprognoses). 

Ook de modellen, data en methoden achter 
marktonderzoeken is in dit kader relevant. 
We willen auteurs graag uitdagen om hun 
modellen te beschrijven en een visie te ge-
ven op het belang en de betrouwbaarheid 
van hun model, hun voorspellingen, visies 

en de door hen gebruikte data. Real Estate 
Research Quarterly zal zelf een aantal par-
tijen actief benaderen voor hun bijdrage, 
maar nodigt ook andere vastgoedonderzoe-
kers uit om een bijdrage te verzorgen.

De bijdragen voor dit themanummer mo-
gen bij wijze van uitzondering korter zijn 
dan 1.500 woorden. Prof. Dr. Aart Hordijk 
is bereid gevonden het openingskolom van 
dit themanummer voor zijn rekening te 
nemen.
 
Auteurs die een bijdrage willen leveren, 
kunnen voor 1 oktober een korte opzet (ab-
stract) van artikel inzenden. Het definitieve 
artikel dient uiterlijk 13 november 2010 
binnen te zijn bij de redactie. Corresponden-
tieadres: vogon@propertynl.com
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Congres Transformatie van Vastgoed
23 september 2010, Hilton Royal Parc Soestduinen
Informatie: www.vastgoedinstituut.nl 

ULI Urban Investment Network Summit
23 september 2010, Instanbul, Turkey
Informatie: www.europe.uli.org

RICS Taxatie Conferentie
28 september 2010, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Informatie: www.jounricsineurope.eu  

Nationale DuBodag 
29 september 2010, ‘t Spant, Bussum
Informatie: www.sbo.nl  

Conferentie: Deltas in Times of Climate Change
29 september–1 oktober 2010, Rotterdam
Informatie: www.ikcro.nl  

OTB Jubileumcongres: Stedelijke vernieuwing
30 september, Delft
Informatie: www.otb.tudelft.nl  

AFIRE Booth at Expo Real
October 4-6, Munich
Information: www.afire.org 

Nationaal Symposium Woningcoporaties
13 oktober 2010, WTC Rotterdam
Informatie: www.symposiumwoningcorporaties.nl  

PROPERTYNL RETAILFORUM
26 oktober 2010, ABN AMRO GEBOUW, AMSTERDAM
Informatie: www.propertynl.com 

ICSC Research Seminar: 2020 Vision 
5 november 2010, Marriott Hotel, Amsterdam
Informatie: www.icsc.com  

VOGON SYMPOSIUM, Tijd voor keuzes: houdbaarheid v.d. (huur)woningmarkt 
12 november 2010, WTC Amsterdam
Informatie: www.vogon.nl 

Annual ERES-meeting
15-18 juni 2011, TU Eindhoven
Informatie: www.eres2011.com 
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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. 
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden 
voor artikelen van bijvoorbeeld promovendi 
met een op onderzoek gebaseerd proef-
schrift of een onderwerp dat dieper ingaat 
op een bepaald onderwerp. Deze artikelen 
mogen 3.000 of 4.000 woorden beslaan, 
zulks ter beoordeling aan de redactie.

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 
artikel toezenden. Op basis hiervan kan de 
redactie beoordelen of een uitwerking tot 
een volledig artikel zinvol is. Artikelen wor-
den beoordeeld door een vakredacteur en 
een externe referent. Er is sprake van een 
tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs ont-
vangen opmerkingen via de vakredacteur 
waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real Es-
tate Research Quarterly verklaart de auteur 
dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter 
publicatie wordt aangeboden. De uiteinde-
lijke beslissing tot plaatsing wordt genomen 
door de redactie. De redactie kan altijd een 
artikel weigeren of inplannen voor een vol-
gend nummer. De redactie kan een artikel, 
in overleg met de auteur, inkorten of wijzi-
gen. 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 tech-
nische 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  
Illustrator). 

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

Richtlijnen voor auteurs


