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Vastgoedtaxaties
door drs. Bart I. Louw en prof. dr. Tom Berkhout

T

oen we begin dit jaar het thema “De
reële waarde van vastgoedtaxaties”
vaststelden in de redactie en in juni
- via de RERQ - voor het eerst een call for
papers uitzonden, waren de verwachtingen
hoog gespannen. Dit was en is een thema
waar tout vastgoed Nederland zich anno
2013 mee bezighoudt, nog daargelaten de
media. Niet alleen daar waar het gaat om
het waarderen van stenen, maar ook bij het
taxeren van vastgoedleningportefeuilles,
zijn de onzekerheden en risico’s immers
groter geworden en gebleken de afgelopen
jaren. Bij meerdere partijen - toezichthouders, beleggers en taxateurs - is er een roep
om meer transparantie, uniforme kaders
en begrippen, gevalideerde taxaties en geborgde waarderingsprocessen: ‘Laat maar
komen die artikelen.’
Vier maanden later, in september, waren er
echter nog nauwelijks inzendingen. ‘Dat
zal wel door de vakantieperiode komen’,
hoopten we. Een paar weken later, het was
inmiddels oktober, zijn wij voor de zekerheid toch maar het redactienetwerk en de
VOGON-leden gaan aanspreken. Met meerdere toezeggingen als resultaat. De spontane aanmeldingen begonnen inmiddels
ook binnen te druppelen. Dat luchtte op. Al
gauw konden en moesten we artikelen selecteren. Dit alles met het thans voor u liggende fraaie boekwerkje als eindresultaat.
Een mooie mix tussen theoretische betogen
en praktisch, vernieuwend onderzoek.
Wat viel ons op aan de - geplaatste en niet
geplaatste - inzendingen? Ten eerste zit het
met de fundamentele taxatietheorie wel
goed. Deze kent inmiddels een stevige basis
en vormt het fundament voor vele vastgoed-
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professionals. De eerste drie artikelen zijn
hier een weerspiegeling van. Tegelijkertijd
is het ons duidelijk geworden dat enerzijds
er nog altijd (grote) behoefte bestaat aan
betrouwbare en gevalideerde data en anderzijds op basis van de wél beschikbare data
ook vernieuwende analyses uitgevoerd kunnen worden. De artikelen aangaande taxateurswisselingen en waarderingsanalyse
zijn hier mooie voorbeelden van.
Kortom, er is nog een wereld te winnen en
heel mooi onderzoekswerk te verrichten
ten bate van de vastgoedmarkt. Transparantie in gevalideerde data is daarvoor wel een
belangrijke randvoorwaarde. Marktpartijen,
die dicht op de transacties zitten, zijn aan
zet om verder onderzoek mogelijk te maken.

Over de auteurs
Drs. Bart I. Louw is Hoofd Research
a.s.r. vastgoed vermogensbeheer.
Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS
is professor aan de Nyenrode Business
Universiteit, Nyenrode Real Estate Center.

Ken uw klassieken
De gewaardeerde collegae Vis en Van Gool raken en belichten in hun bijdragen een

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

DE TEGENSTELLINGEN

aantal klassieke tegenstellingen in de waarderings- en taxatieleer die ik als volgt zou
willen weergeven:
1. ‘Waarde’ is (nagenoeg altijd) niet hetzelfde als ‘prijs’
2. ‘Waarderen’ is (nagenoeg altijd) niet hetzelfde als ‘taxeren’
door prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

N
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moeilijk bepalen. Van Dale definieert ‘waarde’ dan ook als ‘de betekenis die iets heeft
als bezit of ruilobject.’ Een ‘prijs’ is een ‘betaald bedrag’, bijvoorbeeld naar aanleiding
van de levering van een pand uit een koopovereenkomst. Vanwege allerlei subjectieve
motieven kan ik aan mijn geliefde hutje op
de hei veel meer emotionele waarde hechten
of toedichten dan de nuchtere commerciële
partijen op de markt, die er niet zoveel voor
willen betalen (prijs). Ik wil mijn geliefde
hutje dan ook niet verkopen. En zo willen
ook veel partijen in de huidige markt geen
afscheid nemen van hun vastgoed, omdat
ze er meer waarde aan hechten dan de prijs
die ze ervoor zouden kunnen krijgen op de
marktplaats.
Iets vergelijkbaars zien we terug bij Limperg, die in zijn beroemde (vervangings)
waardeleer tot een beslissingsboompje komt
waarin de opbrengstwaarde van een goed
wordt bepaald door de hoogste van de indirecte en de directe opbrengstwaarde. De directe opbrengstwaarde is de geldopbrengst
die betaald wordt als het goed rechtstreeks
wordt verkocht. Voor goederen die in het
productieproces worden aangewend, bestaat
bovendien nog een waardering die wordt afgeleid uit de opbrengsten van de producten
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iet alleen studenten, maar ook vakmensen die al jarenlang hun sporen
aan het verdienen zijn in het veld,
worstelen vaak met deze begrippen. En als
ze even niet opletten, kunnen ze er ook nog
wel eens over struikelen. Dat de hoogleraren
Vis en Van Gool deze tegenstellingen behandelen, onderstreept maar weer eens het
belang van definiëring en begripsvorming.
Eerst maar eens ‘waarde’ en ‘prijs’ onder de
loep nemen.
‘Wij noemen “waarde” van dingen niet wat
zij zelf meebrengen, maar wat wij eraan
hechten,’ aldus de Franse schrijver De Montaigne in zijn Essais (1585). Hij is niet de enige geweest die zich uitgesproken heeft over
de kwestie wat het begrip waarde inhoudt
en wat iets ‘waard’ is. Het zijn vragen die de
mens al eeuwen bezighouden. Wat maakt
iets wat waard? Toen Picasso daar eens naar
gevraagd werd, zette hij zijn handtekening
op een bankbiljet. ‘Zo, en nu is het tienmaal
zoveel waard’, schijnt de toen al wereldberoemde schilder gezegd te hebben. De
Nachtwacht is meer waard dan wat de verf
en het doek hebben gekost en mutatis mutandis kan van de Eiffeltoren en andere monumentale zaken hetzelfde worden gezegd.
Waarde is een subjectief begrip en laat zich

die met deze productiemiddelen worden
voortgebracht. Deze waarde wordt indirect
afgeleid uit de opbrengsten van het product
die met behulp van het productiemiddel zijn
voortgebracht. Limperg definieert het als de
opbrengstwaarde via de opbrengst van het
product, waarin het te waarderen goed als
productiemiddel is opgegaan.
Ook ten aanzien van productiemiddelen kan
sprake zijn van een directe opbrengstwaarde
die wordt afgeleid uit de geldopbrengst van
de verkoop van het productiemiddel. De
directe opbrengstwaarde komt als waarderingsgrondslag alleen aan de orde wanneer
de indirecte opbrengstwaarde onder de directe opbrengstwaarde zakt: de ondernemer
kan dan - in plaats van verder produceren
- het productiemiddel beter verkopen. Van
de beide waardeoordelen op basis van de
opbrengstwaarde (directe en indirecte opbrengstwaarde) is steeds de hoogste van
beide waarderingen voor de ondernemer
relevant 1.
‘Waarde’ is dus een subjectief begrip, dat ook
in geld uitgedrukt kan worden. Een ‘prijs’ is
het bedrag dat betaald wordt op de markt.
Handel - en daarmee prijsvorming - kan tot
stand komen wanneer partijen een verschillende waarde hechten aan een object.
Dan ‘waarderen’ en ‘taxeren’
In een waardebepaling wordt aan de hand
van bepaalde uitgangspunten vastgesteld
wat de waarde van een vermogensbestanddeel kan zijn. Dat is in het zakelijke verkeer
prima zolang maar duidelijk is welke criteria worden gehanteerd door de waardeerder en wat men eronder zal verstaan. Zo’n
vastgestelde waarde voor een bepaalde peildatum hoeft ook niet eens in liquiditeiten
– een bedrag of prijs – te kunnen worden
omgezet op de marktplaats. Het is immers
‘een waarde’ volgens bepaalde theoretische
uitgangspunten. Men kan het daarmee eens
of oneens zijn en een eigen visie erop nahouden. Een voorbeeld van zo’n waardering
is de ‘real economic value’ die bij de nationa-
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lisatie van SNS is gehanteerd. Deze waarde
wordt wel als volgt gedefinieerd: ‘the REV or
intrinsic value should take losses into consideration that can reasonably be expected
over the remaining life of assets but should
ignore market failures related to asymmetric information problems in turn caused
by excessive product complexity, confidence
crises resulting in a lack of liquidity, or excessive risk aversion.’ Hier worden aardig
wat uitgangspunten geformuleerd die van
belang zijn voor de bepaling van die waarde2.
In een marktwaardetaxatie gaat het erom
een prijs te schatten die op de markt onder een
aantal voorwaarden verkregen kan worden.
Wat strakker geformuleerd overeenkomstig
de marktwaardedefinitie van de International Valuation Standards: de marktwaarde
is het geschatte bedrag waartegen vastgoed
zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en
een bereidwillige verkoper in een zakelijke
transactie, na behoorlijke marketing, waarin
de partijen zouden hebben gehandeld met
kennis van zaken, prudent en niet onder
dwang. Een taxatie is een schatting van een
bedrag dat in een hypothetische transactie
tot stand komt. De taxateur is aan het schatten en dat is een subjectief proces. Bij taxeren gaan we uit van (hypothetisch bezien)
een transactie die (hypothetisch bezien) zou
plaatsvinden op de peildatum tussen (hypothetisch bezien) een bereidwillige koper
en (hypothetisch bezien) een bereidwillige
verkoper. De taxateur moet dus (hypothetisch bezien) aannemen dat er bereidwillige
kopers zijn en dat de verkoper bereidwillig
is om te verkopen, óók al kan hij ze in werkelijkheid niet vinden of waarnemen.
Sommige vastgoedprofessionals beweren
wel dat er geen marktwaarde getaxeerd zou
kunnen worden wanneer er helemaal geen
verkopers en kopers in de markt zouden
zijn, maar dat is een misvatting.
Een schatting van de ‘marktwaarde’ van een
object laat onverlet dat de zaak in de visie

Theorie én praktijk
Waarom dan nu nog veel woorden vuil maken aan de begripsbepaling? Wellicht werkt
het eerder verwarring in de hand onder
praktijkmensen? In mijn ervaring is het niet
alleen in de collegezaal in discussies met
(ervaren) studenten, maar ook op de marktplaats in discussies met (ervaren) praktijkmensen heel nuttig de begrippen goed uit
elkaar te trekken wanneer zich een waarderings- of taxatievraag aandient over wat het
gepresenteerde cijfer nu eigenlijk precies
moet voorstellen. Vaak valt er een figuurlijk
kwartje wanneer duidelijk wordt dat het onderscheid niet zozeer bedoeld was om een
schatting van een te verkrijgen prijs in een
bepaalde markt af te geven, maar om een
waardebepaling te verrichten aan de hand
van bepaalde uitgangspunten. Wanneer het
erop aankomt, bijvoorbeeld in juridische geschillen en voor analyse-doeleinden, is het
goed de begrippen scherp te kunnen scheiden en onderscheiden. Het is daarom niet
voor niets dat de auteurs in deze Property
Research Quarterly in verschillende artikelen op de begrippen ingaan.
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En dan nu de praktijk
De begrippen ‘waarde’, ‘prijs’, ‘waarderen’
en ‘taxeren’ worden in de praktijk vaak door
elkaar gebruikt, zonder acht te slaan op het
onderscheid dat ik nu juist zo relevant acht.
Eerdere pogingen van de RICS en de IVSC
zijn gestrand om ‘waarderen’ te reserveren
voor vermogenswaarden, beleggingswaarden en economische waarden enerzijds en
‘taxeren’ voor marktwaarde anderzijds. Het
verleden heeft uitgewezen dat de marktplaats het begrippenkader niet zal overnemen. Zowel IVSC als RICS hebben het
geprobeerd (appraisal tegenover valuation)
maar kwamen erop terug. Het onderscheid
is weliswaar intellectueel bevredigend, maar
het wordt niet omarmd door de praktijk-

mensen in de markt. Noch IVS, noch het
Red Book maakt, de praktijk volgend, het
onderscheid dan ook nog.
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van een koper meer waard is dan de prijs die
hij ervoor betaalt (het zogenoemde worthconcept)3. Hij schaft de zaak immers aan om
er een bepaald rendement mee te behalen of
genot van te hebben. Een prijs op een markt
hoeft in veel gevallen echter niet de waarde
of het nut voor een specifieke onderneming
of een specifieke ondernemer weer te geven.
Bij het schatten van de IVS-marktwaarde is
het van belang om strak in de leer te zijn en
te blijven. De IVS-marktwaarde is gedefinieerd en toegelicht in de International Valuation Standards4. Ik ben sterk gekant tegen
allerlei ongetwijfeld goedbedoelde - aanpassingen en verduidelijkingen in de definitie
en toelichting. We moeten voorkomen dat
we een soort Dutch Market Value introduceren, met alle wildgroei die daaruit kan voortwoekeren. Het onderscheid tussen waarde,
prijs, waarderen en taxeren is immers al
lastig genoeg.

Over de auteur
Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS
is professor of Real Estate aan de Nyenrode Business Universiteit, Nyenrode
Real Estate Center.

verwijs ik naar T.M. Berkhout, Vervangingswaarde. Deventer, Kluwer, 2004 (Fiscaal actueel).
2	
Berkhout, T.M. (2013, maart). Waardeverwarring, Vastgoedmarkt, 7.
3	
Van Arnhem, P.C, Berkhout, T.M., & Ten Have, G.G.M. (2013). Taxatieleer vastgoed 1, Groningen/Houten: Noordhoff
Uitgevers.
4 Berkhout, T.M. (2012). De gouden standaard voor taxaties. Vastgoed Fiscaal & Civiel, 6, 1-6.
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voetNOTEn
1	
Voor een uitleg over de vervangingswaardeleer en de verhouding tussen de vervangingswaarde en de opbrengstwaarde

TWEEDELING OP DE BELEGGINGSMARKTEN

Waarom niet kunnen verkopen tegen 
getaxeerde marktwaarde?
Beleggers ervaren dat vooral kantoorpanden met leegstand of leegstanddreiging
vaak niet tegen de extern getaxeerde marktwaarden zijn te verkopen. In dit artikel
worden hiervoor verklaringen gegeven. Aanbevolen wordt de definitie van het begrip marktwaarde voor het publiek te verduidelijken en voor kantoorpanden met
uitdagingen ook een andere taxatiemethode te gaan gebruiken.
door prof. dr. Peter van Gool FRICS

H

et niet kunnen verkopen van panden met leegstand of leegstanddreiging tegen de getaxeerde
marktwaarde geeft aan dat waarden niet
kloppen. Dit geeft geen vertrouwen in het
taxatieproces en staat het optimaliseren
van vastgoedportefeuilles in de weg. Verder
worden gemeten (indirecte) rendementen
vertekend. Verder is het onderwerp van belang voor de financiering van vastgoed.
Vraagstelling en aanpak
De vraag waarom panden met leegstand
of leegstanddreiging vaak niet tegen de getaxeerde waarde zijn te verkopen wordt in
de eerste plaats beantwoord door na te gaan
tegen welke prijs zij wel zijn te verkopen en
wat ze dan opbrengen. Daarbij is taxateurs
gevraagd hoe het komt dat verkoop niet lukt
tegen de taxatiewaarde. Daarbij is ook gekeken naar de definitie van het begrip marktwaarde. De voorgestelde oplossingen zijn
in concept voorgelegd aan deskundigen en
hun (soms tegengestelde) commentaar is
meegenomen.
Ervaringen
Institutionele beleggers ervaren op dit mo-
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ment dat panden met leegstand of leegstanddreiging vaak niet tegen de recent
extern getaxeerde marktwaarde zijn te verkopen. Ontvangen biedingen liggen, zoals gezegd, soms ver onder de getaxeerde
marktwaarde, ook al zijn biedingen veelal
geen goede indicaties van de marktwaarde.
Verdere onderhandelingen leidden ook niet
tot mogelijke prijzen in de buurt van de getaxeerde marktwaarde. Wel is het zo dat de
gesignaleerde problematiek niet betekent
dat de portefeuilles als geheel te hoog zijn
gewaardeerd. Bij verkoop van goed verhuurde en goed gelegen objecten door de
genoemde partijen zijn en worden ook verkoopprijzen gerealiseerd die soms (ruim)
boven de recent getaxeerde marktwaarde
liggen. Dit beeld sluit overigens aan bij de
huidige tweedeling op de beleggingsmarkten, waarbij er voor goed verhuurde en goed
gelegen panden veel belangstelling is en
panden ‘met een smetje’ gemeden worden.
Grote verschillen tussen de getaxeerde
waarde en verkoopprijzen
Wanneer aan de taxateurs van de betreffende
panden wordt gevraagd naar de verklaring
voor de soms grote verschillen, dan geven zij
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Kanttekeningen bij verklaringen
Op de gegeven verklaringen valt het nodige
af te dingen. Zo laat het meest recente IPD
/ RICS onderzoek naar de taxatienauwkeurigheid van verkochte Nederlandse beleggingspanden zien dat 20% van de gerealiseerde verkoopprijzen buiten een range van
+/-20% van de getaxeerde marktwaarden
ligt (Teuben, 2013). Zouden alle panden in
kwestie binnen die 20% vallen? Zo ook valt
over het gebrek aan transacties op te merken dat er op dit moment veel portefeuilles
met probleempanden worden verkocht.
Het gebrek aan een bereidwillige koper en
verkoper die niet tot elkaar komen is wel een
punt van discussie. De vraag is of er moet
worden verondersteld dat zij dat toch doen
en dat er dan een overeenkomst ontstaat.
Van Arnhem c.s. (2013) zijn van mening dat
dit wel het geval moet zijn omdat er anders
een onwerkbare situatie ontstaat. Zo stelt
hij – overigens in navolging van de International Valuation Standards (IVS) - dat ‘De
verkoper is gemotiveerd om het vastgoed
[…] te verkopen voor de hoogst haalbare
prijs op de (vrije) markt na een behoorlijke
marketing, wat die prijs ook zal worden.’ (Van
Arnhem c.s., 2013, p. 47) (cursivering PvG).
Dus ook een deal! Willigheid komt niet tot
uitdrukking in het doen van een bieding,
maar in het onderhandelingsproces. Omdat
deze uitleg bij lang niet iedereen bekend is,
zou het nuttig zijn dit duidelijker over het
voetlicht te brengen, ook al vinden sommi-
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De officiële definitie van ‘marktwaarde’
is: het geschatte bedrag waartegen een
object zou worden overgedragen op de
waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper
in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing waarbij de partijen met
kennis van zaken, prudent en niet onder
dwang zouden hebben gehandeld (Van
Arnhem c.s., 2013, p. 46).

zowel de koper als de verkoper niet echt willig zijn en elkaar dan ook niet qua bied- en
laatprijs willen naderen.
Onvoldoende marketing.
In de officiële definitie van marktwaarde
wordt gesteld dat er sprake moet zijn van
een ‘behoorlijke marketing’. Die is er vaak
niet geweest.
Incourantheid van het pand in kwestie.
Panden met (gedeeltelijke) leegstand zijn vandaag de dag niet gewild en daardoor incourant. Dat maakt een taxatie onnauwkeurig.
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onder andere de volgende verklaringen.
Vertraging en bandbreedtes.
De markt is verslechterd na laatste taxatie
en ook is het zo dat er bij taxaties rekening
moet worden gehouden met een bandbreedte voor taxatieonnauwkeurigheid van
+/-20%, vooral bij incourante panden1. Verder is het zo dat een biedprijs weinig zegt.
Potentiële kopers zetten vaak 20% lager in
dan de prijs die men uiteindelijk bereid is te
betalen. Dus bij een marktachteruitgang sedert de laatste taxatie van zeg 10%, een taxatieonnauwkeurigheid van -20% en een 20%
lagere biedprijs, is een bod van nog niet de
helft van de laatste taxatie te verklaren.
Gebrek aan markttransacties en -referenties.
Dit wordt vooral gemeld door taxateurs en
door partijen die eigenlijk op beleggingswaarde willen taxeren (zie Wiegerinck,
2013). Door het gebrek aan transacties zijn
taxaties vaak gebaseerd op oudere transacties uit betere tijden. Ook speelt hierbij een
gebrek aan marktreferenties (zie bijv. Altera, 2012, p. 16 - 17).
Geen bereidwillige koper en verkoper.
Een taxatie is een beredeneerde/gemotiveerde, onderbouwde opinie, inzake de
uitkomst van een theoretische transactie.
Daarbij gaat de definitie van marktwaarde
(zie het kader hieronder) onder andere uit
van een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper die niet onder dwang gehandeld zouden hebben. En in de gevallen
in kwestie doet zich vaak de situatie voor dat

gen dat je niet mag uitgaan van zo’n veronderstelde ‘synthetische’ transactie2.
Wat betreft incourante panden is tenslotte
te stellen dat daarmee in de taxaties toch
rekening zou moeten zijn gehouden, tenzij
een pand pas na de taxatie ineens incourant
is geworden, wat opmerkelijk zou zijn.

‘leegwaarde’ voor het pand, die overigens
varieert van € 812 per m² v.v.o. op de beste
locaties tot € 481 op monofunctionele en perifere locaties in kleinere steden (zie grafiek
1). Er is hier overigens uitgegaan van de bruto huurstroom omdat de exploitatiekosten
niet bekend zijn.

Zijn er nog andere verklaringen?
Wat opvalt is dat biedingen en transactieprijzen voor en van panden met aandachtspunten nu in hoofdzaak lijken te
zijn gebaseerd op de contante waarde van
de nog lopende min of meer zekere huurcontracten (zie ook Wiegerinck, 2013 (b)).
Niets of weinig wordt geboden voor de mogelijke waarde van nieuwe nog af te sluiten
huurcontracten voor nu nog lege ruimten
en voor ruimten na het aflopen van de bestaande huurcontracten. Voor een en ander
zijn er de volgende aanwijzingen.

Jones Lang LaSalle5 heeft, in samenwerking
met andere makelaarsorganisaties en de
vastgoeddatabase StiVad, 56 kantoortransacties in 2012 en in de eerste helft van 2013
onderzocht. Ook daaruit valt op te maken
dat de transactieprijzen van de verhandelde kantoren worden bepaald door de
contante waarde van het (de) bestaande
huurcontract(en) plus een veelal beperkte
restwaarde (van tussen de € 492 in kleine
steden tot € 926 in grote steden bij centraal
gelegen kantoorpanden; min of meer in
lijn met de bevindingen van DTZ Zadelhoff). Ook hierbij is de bruto huur contant
gemaakt.
Vraagprijzen bij een portefeuilleverkoop.
Begin 2013 heeft Bilfinger Real Estate een
website (kantorenverkoop.nl) gelanceerd
om de Porto Kali portefeuille te verkopen6.

DTZ Zadelhoff heeft geconstateerd3 dat de
transactieprijzen bij gerealiseerde kantoorverkopen4 in feite zijn gebaseerd op de
contante waarde van de bruto huurstroom
van het object, plus een soort resterende

grafiek 1 ▶ Restwaarde kantoren in € / m2 v.v.o. K.K.
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contante waarde van later mogelijk nieuw
af te sluiten huurcontracten).

onderzoek

Is de huidige taxatiemethode nog wel juist?
Kantoren worden nu vooral getaxeerd met
de Bruto/Netto Aanvangs Rendementsmethode (hierna de BAR/NAR methode)9. Die
methode komt er in theorie op neer dat de
voor een object te realiseren markthuren (de
huurwaarde) bij volledige verhuur tot in het
oneindige contant worden gemaakt, waarna
er onder andere van worden afgetrokken de
contante waarde van a) het verschil tussen
de markthuur en de contracthuur, alsmede
b) de ‘kosten’ die moeten worden gemaakt
om tot volledige verhuur te komen. Zo
wordt voor lege kantoorruimten op dit moment vaak de waarde van drie à vier jaar aan
theoretische huuropbrengsten als ‘kosten’
mee genomen, bestaande uit twee / drie
jaar leegstandsderving en één jaar ‘kosten’
voor verhuurincentives. De vraag is echter
of deze benadering nog wel hout snijdt als
de prijsvorming is gebaseerd op de contante waarde van de toekomstige huurstromen plus een zekere restwaarde. Dan is de
kans groot dat de BAR/NAR methode leidt
tot een overschatting van de waarde. In
de BAR / NAR methode worden immers
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Op 27 oktober 2013 werden bij twintig te
koop staande panden vraagprijzen afgegeven7. Ook hier lijken de vraagprijzen
in hoofdzaak te zijn gebaseerd op de contante waarde van het /(de) nog bestaande
huurcontract(en). De geheel lege panden
werden aangeboden tegen gemiddeld €
300 per m² verhuurbaar vloeroppervlak
(vvo). Gemiddeld was 84% van de vraagprijs van de twintig panden toe te rekenen aan de contante waarde van de resterende huurstromen (als daarbij voor alle
panden € 300 per m2 als ‘bodemwaarde’
wordt opgeteld)8. Gemiddeld was er een
‘restwaarde’, te weten het verschil tussen
de vraagprijs en de contante waarde van
de huurstroom, van € 478 per m² vvo. De
restwaarde lag globaal genomen wat hoger
naarmate de huurstroom zich verder in de
toekomst uitstrekt (zie grafiek 2), al is dit
verband niet sterk.
Uit de bovenbeschreven indicaties kan
worden opgemaakt dat op dit moment kantoorpanden worden verkocht tegen de contante waarde van de bestaande, nog min of
meer zekere, huurstromen plus een soort
‘restwaarde’, die kan worden verklaard uit
grondkosten (overigens minus sloopkosten) en ‘hope value’ (te weten de mogelijk

grafiek 2 ▶ R
 estwaarde in € per m2 kantoor en resterende duur
huurcontract(en) in kwartalen
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ook de theoretische verhuurinkomsten nà
het aflopen van de huidige huurcontracten
meegenomen. Maar daar betalen de beleggers thans niet of nauwelijks voor. Dit pleit
er voor de te hanteren taxatiemethode in lijn
te brengen met de praktijk voor het betreffende vastgoed; dus in dit geval door met
een discounted cash flow (DCF)- methode
de zekere huurstromen contant te maken en
daarbij een (geschatte) restwaarde op te tellen. Dit betreft overigens de zogeheten Term
and Reversion –methode10, die in Nederland
nog maar heel weinig wordt toegepast. Het
toepassen van de DCF methode is overigens
niet probleemloos (hoe te komen aan de
benodigde marktdisconteringsvoet en aan
de eindwaarde). Een combinatie van taxatiemethoden is derhalve aan te bevelen. Dit is
overigens in lijn met aanbeveling 11 van het
Platform Taxateurs en Accountants (2012).
Beperkingen en verder onderzoek
Een belangrijke beperking van dit onderzoek is dat een taboe rust op het erkennen
dat vooral kantoorpanden met enige regelmaat niet te verkopen zijn tegen laatst getaxeerde marktwaarde. Verder valt op dat
de berekende restwaarden toch nog wel van
elkaar verschillen. Ook kent het bepalen van
de contante waarde de zekere huurstromen
vragenstukken. Nader te onderzoeken is of
het structureel anders zit met eersteklas
kantoren op eersteklas locaties. Misschien
dat voor zulke panden wel voor theoretische
huurinkomsten uit toekomstige huurcontracten wordt betaald.
Conclusie
Beleggers merken dat vooral kantoorpanden met leegstand of leegstanddreiging
vaak niet tegen de extern getaxeerde marktwaarde zijn te verkopen. Ontvangen biedingen liggen soms ver onder de getaxeerde
marktwaarde en daarop volgende onderhandelingen brengen hierin geen verbetering. Dit wordt vooral toegeschreven aan:
vertraging en taxatiebandbreedtes, een ge-

12 | december 2013 | Real Estate Research Quarterly

brek aan marktransacties en -referenties,
het ontbreken van een bereidwillige koper
en verkoper, onvoldoende marketing en
aan incourantheid van het pand in kwestie. Op deze argumenten valt het nodige
af te dingen. Zo is het velen niet duidelijk
dat er bij de definitie van marktwaarde van
wordt uitgegaan dat partijen tot elkaar moeten komen. Dit zou beter over het voetlicht
kunnen worden gebracht. Maar er is meer.
Transactie- en verkoopprijzen van kantoren
laten zien dat die prijzen nu in hoge mate
zijn gebaseerd op de contante waarde van
de huurstromen uit de bestaande huurcontracten (plus een restwaarde). Dan is het
raar dat kantoren (en bedrijfsruimten) nu
in principe worden gewaardeerd op basis
van een oneindige stroom huurinkomsten.
Daarbij worden theoretische huurinkomsten uit toekomstige, nog af te sluiten,
huurcontracten in beginsel meegenomen.
Omdat daarvoor nu niet wordt betaald, kan
de huidige taxatiewijze leiden tot overwaardering. Voorgesteld wordt dan ook te kijken
naar de marktwaarde als contante waarde
van de zekere huurinkomsten plus een restof bodemwaarde.
Dit artikel is een samenvatting van een uitgebreidere versie die is te raadplegen via de
site www.vastgoedkennis.nl.
Grote dank gaat uit voor bijdragen van verschillende deskundigen in de taxatiewereld.
Over de auteur
Prof. dr. P. van Gool FRICS is hoogleraar Vastgoedeconomie bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en bij
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de Universiteit van Amsterdam. Hij
houdt zich tevens bezig met strategie
en acquisitie van vastgoed bij SPF Beheer, voor onder andere het Spoorwegpensioenfonds.

2 Zie het artikel van Vis in dit blad.
3 Zie PropertyNL, nieuwsbrief van 05-06-2013.
4 Dit resultaat is gebaseerd op een (grote) selectie van referentietransacties in de jaarperiode tot juni 2013. De
referenties betreffen verkochte kantoorgebouwen, zowel leeg als verhuurd. De selectie vond plaats op basis van
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Voetnoten
1 Zie onder andere Schekkerman, 2004 en Van Arnhem c.s. p. 111.

voldoende kennis over waarderelevante kenmerken en representativiteit (bijzondere transacties zoals van grachtenpanden zijn niet meegenomen). Van de lopende huurcontracten is de resterende bruto huurverplichting tot
aan expiratiemoment contant gemaakt tegen 6% (= 8% discontovoet minus 2% inflatie).
5 Zie Wiegerinck (2013). Dit is gebeurd op het Vastgoedsymposium op 17 september in Scheveningen. Het gaat om
de eerste uitkomsten van een masterscriptie in wording van Arnold de Bue.
6 Deze portefeuille, die gemanaged werd door AXA REIM, ging in 2012 failliet.
7 Eén pand (in Utrecht) is niet in de berekeningen meegenomen vanwege een onduidelijke status (leeg of geheel
verhuurd).
8 Hierbij is de contante waarde van de huurstromen berekend onder de volgende veronderstellingen: uitgegaan is
van de netto contracthuren, berekend als de bruto contracthuren minus 15% exploitatiekosten; een disconteringsvoet voor de netto huurstroom van 8% per jaar, kwartaalhuren, alsmede een jaarlijkse huurindexatie van 2,5%.
Een breakmogelijkheid met boete (bij één pand) is gezien als eind huurcontract en de boete is geraamd op twee
kwartaalhuren. Er is geen rekening gehouden met de kosten van het in de “mottenballen” houden van een leeg of
vrijwel leeg pand.
9 Meestal wordt hiernaast een DCF-berekening opgevoerd, maar die is niet leidend in de taxatie.
10 Bij deze methode wordt de waarde van het vastgoedobject opgesplitst in a) de waarde van het huidige huurcontract (de huidige huurcontracten), b) de waarde van het vastgoedobject wanneer het wordt wederverhuurd met
leeg staat (de restwaarde).
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DE BETROUWBAARHEID

Taxeren….verwacht er niet te veel van!
Wat zou dit sieraad opbrengen? Tegen welke prijs kan ik mijn verzameling munten verkopen? Wat is de gangbare prijs van een gebruikte auto? Hoeveel kan dit
beleggingspand bij verkoop opleveren? Welke prijs kan ik voor mijn onderneming
vragen? De vraag naar de mogelijke prijs van een object wordt door veel mensen, in
verschillende omstandigheden, gesteld. Transacties ontstaan nu eenmaal op grond
van verschillende motieven. Ook indien geen koop of verkoop wordt overwogen
kan de mogelijke prijs van een object van belang zijn. Te denken valt in dit verband
aan het bedrag dat een verzekeringsmaatschappij uitkeert indien een object verloren gaat of het bedrag dat een ondernemer, voor verslaggevingsdoeleinden, aan
een object toekent.
door dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS

H

et feit dat deze vragen worden
gesteld impliceert dat de antwoorden voor de vraagsteller van
belang zijn. De vrager heeft soms al een
gewenst antwoord in gedachten. Zo is het
bedrag dat aan financiering wordt verkregen of dat moet worden afgeboekt mede
afhankelijk van de uitkomst van een taxatie. Antwoorden verschaft door mensen die
geen direct belang hebben bij de hoogte van
de uitkomst worden belangrijk. Het woord
objectief komt vaak in taxatierapporten naar
voren. Vanuit wetenschappelijk standpunt
is dat ongelukkig. Mensen handelen teneinde hun positie of situatie te verbeteren
en dat betekent dat niet het object maar het
subject bepalend is.
Taxaties zijn allereerst voor direct betrokkenen van belang. Naast potentiële kopers
en verkopers hebben ook anderen, bijvoorbeeld aandeelhouders; accountants (en hun
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toezichthouders) en financiers, belang bij
de inhoud van taxatierapporten. In wezen
is hier sprake van een afgeleid belang. In
onze, door specialisatie ontstane, complexe
samenleving komt het afgeleide belang sterker naar voren. De consequentie daarvan is
dat mensen die op grote(re) afstand staan
van direct betrokkenen invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop taxaties tot stand
komen. Dan is het van groot belang dat alle
betrokkenen een goed beeld hebben van
de problemen die zich voordoen bij het tot
stand komen van een taxatierapport.
In dit artikel zal, met de economische theorie als basis, allereerst worden stilgestaan
bij de achtergrond waartegen taxaties tot
stand komen. Vervolgens komt het verschil
tussen prijs en waarde aan bod. Daarna kan
de vraag naar de betrouwbaarheid van taxatierapporten worden gesteld. Aan het eind
worden enkele conclusies getrokken.
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Economische waarde
Het begrip economische waarde is toekomstgericht. Mensen verwachten door
handelen in een betere positie of situatie

terecht te komen. Verwachten is iets anders
dan voorspellen. Het laatste vereist weinig
meer dan kunnen omgaan met kristallen
bollen en/of koffiedik. Voorspellers zijn
in overvloed aanwezig en als gevolg daarvan goedkoop. Voor het formuleren van
verwachtingen is meer nodig. Mensen die
een bepaalde handeling overwegen baseren
zich op een, in hun ogen bestaand, causaal
verband; namelijk de wijze waarop het in te
zetten middel kan leiden tot het verwachte
resultaat. Zo ontstaan rationele verwachtingen. Overigens kunnen ook goed beargumenteerde beslissingen tot een niet gewenst gevolg leiden. Beslissen is handelen
onder onzekerheid1. De beloning die daaruit kan voortvloeien wordt (economische)
winst genoemd. In een, denkbeeldige, wereld waarin sprake is van zekerheid kan
winst niet voorkomen. In dat geval krijgen
alleen de benutte productiefactoren (natuur, arbeid en kapitaal) een beloning.
Vervolgens is het belangrijk stil te staan
bij de vraag hoe in een sterk veranderlijke
wereld verwachtingen tot stand komen. Indien alle gebeurtenissen slechts door toeval
tot stand komen kan van rationeel handelen geen sprake kan zijn. In een dergelijke
wereld is geen regelmatigheid te bespeuren; de relatie tussen oorzaak en gevolg
ontbreekt. Het is dan onmogelijk uit ervaringen gevolgtrekkingen af te leiden. Onze
wereld mag door grote volatiliteit worden
gekenmerkt, dat betekent niet dat van ordeloosheid sprake is. De samenleving is wel
degelijk geordend, verhoudingen en verbanden hebben een causaal karakter. Laplace2 kwam in de achttiende eeuw tot de uitspraak: ‘alles ligt vast alleen kennen we alle
wetten nog niet’. Uit het stelselmatig verzamelen, bewerken en ordenen van gegevens
kan kennis ontstaan. Door het bestuderen
van economische verschijnselen kan de
economische wereld niet alleen worden gekend, maar is het ook mogelijk tot zinrijke
beslissingen en juiste conclusies te komen.
Voor het bereiken van een nieuwe positie

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

Theoretische achtergrond
Taxatierapporten spelen een rol bij besluitvormingsprocessen. Mensen overwegen
een bepaalde handeling en bij het formuleren van verwachtingen omtrent de mogelijke uitkomst van de beoogde handeling is
informatie nodig. Indachtig het aloude adagium ‘different costs for different purposes’
kan worden gesproken over verschillende
soorten informatie die voor verschillende
doeleinden van belang zijn. Verantwoordingsinformatie is van een andere orde
dan beslisinformatie. Besluiten worden
genomen op basis van verwachte gevolgen
terwijl tot stand gekomen gevolgen het hart
vormen van verantwoordingsinformatie. De
praxeologie leert ons dat mensen handelen
om hun positie of situatie te verbeteren. Dat
veronderstelt dat actoren inzicht hebben in
de huidige positie en situatie en dat zij, naar
verwachting, in staat zijn die, door het benutten van beschikbare middelen, te verbeteren. De handelende mens ziet niet alleen
een causaal verband tussen middelen en te
bereiken doel maar kan ook over die middelen beschikken. Handelende mensen ‘zien’
naast de huidige positie en situatie ook alternatieve posities en situaties. De beschikbare
alternatieven worden vergeleken met het
bestaande en daaruit volgt een rangschikking. Uiteindelijk prefereert iemand de ene
situatie boven de andere. Waarderen bestaat
uit het rangschikken van mogelijke posities
en situaties. Mensen verkeren in specifieke
situaties en worden door persoonlijke motieven gedreven. Waarderen kan derhalve
niet worden losgezien van de persoonlijke
context van handelende mensen. Daarom
is waarderen per definitie subjectief. De uit
waarderingen voorvloeiende bedragen hebben dan ook een ordinaal en geen cardinaal
karakter.

of situatie is de inzet van middelen noodzakelijk, maar die zijn niet in oneindig
grote hoeveelheden aanwezig. Schaarste
dwingt tot kiezen. Mensen kunnen slechts
één handeling per tijdselement uitvoeren
en zo ontstaat een bepaalde volgorde. Economische subjecten willen het liefst zo snel
mogelijk in de meest geprefereerde positie
en situatie terechtkomen. De daarvoor benodigde handelingen zullen als eerste worden uitgevoerd. Ieder mens heeft een eigen
positie en situatie en ook persoonlijke capaciteiten en ambities verschillen. Van cardinale meetbaarheid kan geen sprake zijn.
Menselijke opvattingen en verlangens zijn
wispelturig. Daarnaast spelen de verwachte
en onverwachte handelingen van de mensen om ons heen een belangrijke rol. Ook
technologische mogelijkheden zorgen voor
het verdwijnen en opkomen van nieuwe
verlangens en behoeften. Tegelijk dwingt
de overheid door het introduceren en wijzigen van allerlei wetten en verordeningen tot
het (her)formuleren van in te zetten middelen en te verwachten resultaten. Waarderingsuitspraken hebben daardoor een zeer
beperkte geldigheidsduur. Nieuwe gegevens en ervaringen leiden tot handelingen
waardoor eerder tot stand gekomen ruilverhoudingen, prijzen, hun waarde verliezen.
Menselijk handelen vangen in wiskundige
vergelijkingen is weinig zinrijk. De suggestie die van dergelijke vergelijkingen uitgaat, bestendigheid en samenhang, bestaat
in werkelijkheid niet. Uit de natuurkunde
stammende methoden en technieken zijn
voor de menswetenschappen, de economische wetenschap is daarvan een voorbeeld,
nauwelijks te gebruiken. Natuurlijk zal de
economist bij het verklaren van economische fenomenen gebruik maken van logica,
wiskunde en de praxeologie. Uiteindelijk
zal blijken dat daarmee geen volledige verklaring verkregen zal worden omdat ieder
menselijk handelen uniek is; individuele
handelingen in steeds wisselende situaties leiden tot unieke karakteristieken. Het
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doorgronden van hetgeen heeft plaatsgevonden heeft meer nodig. Dat meerdere
wordt geleverd doordat mensen in staat
zijn andere mensen te doorgronden. In het
Duits wordt in dit verband het woord Verstehen3 gebruikt. Dat is meer dan begrijpen.
In het Nederlands zou het woord verstaan
kunnen worden aangewend; ‘verstaat gij
wat gij leest?’ In Human Action citeert Von
Mises de Franse filosoof Bergson. Die hanteert zelf het woord intuition en vervolgt
dan: “..la symphatie par laquelle on se transporte a l’intérieur d’un objet pour coïncider
avec ce qu’il a d’unique et par conséquent
d’inexprimable.”4
Dit vraagt van de waardeerder het vermogen om ‘in de huid’ van de opdrachtgever
te kruipen en zich te verdiepen in de persoonlijke positie en situatie van die opdrachtgever. Verder heeft de waardeerder
tot taak de beoogde handeling te plaatsen
binnen de context van hetgeen de opdrachtgever beoogt. De grens wordt bereikt indien
de opdrachtgever uitgaat van gegevens die
niet zijn te rijmen met logica, wiskunde en
praxeologie. Strikt onlogische uitgangspunten en veronderstellingen kunnen niet door
een beroep op Verstehen ongedaan worden
gemaakt. Bij het waarderen van ideeën,
uitvindingen en unieke projecten is grote
waakzaamheid geboden. Uit ervaring weten
we dat jonge mensen in de garage van hun
ouders de fundamenten kunnen leggen
van wereldomvattende ondernemingen en
dat voor de start van een pretpark een initiële investering van één gulden volstond.
Zeldzaam is niet hetzelfde als onbestaand.
Ondernemers zijn mensen die de wereld
met andere ogen bekijken. Zij zien zaken
die anderen niet zien. Zij starten projecten die door anderen als kansloos terzijde
zijn gesteld. In die wereld is weinig ruimte
voor behoudzuchtige voorzichtigheid; de
controle freak voelt zich er niet thuis. Een
goede waardeerder kan de droom van de
opdrachtgever verstaan maar blijft tegelijk
verbonden met de aardse wetenschappen.
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Waarderen ≠ Taxeren
Het verschil tussen waarderen en taxeren
houdt verband met het verschil tussen waarde en prijs. Zoals eerder opgemerkt gaan
mensen tot handelen over indien zij naar
verwachting hun positie of situatie kunnen
verbeteren. Op het moment van handelen
bestaat dus verschil tussen waarde en prijs.
Tot stand gekomen prijzen betekenen niet
dat partijen overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van de waarde van het object. Prijzen hebben als belangrijke functie
mensen tot ontevredenheid te stemmen. De
koper had minder in gedachten en voor de
verkoper valt de opbrengst tegen. Die ontevredenheid fungeert als belangrijk leer-
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een deugdelijke grondslag. Het lijkt soms
te werken in gevallen waarin sprake is van
min of meer homogene goederen die op
zeer regelmatige basis, binnen een trendmatige omgeving, worden verhandeld. De
daaraan verbonden valkuilen zijn inmiddels pijnlijk duidelijk. Vergelijkbaarheid is
een lastig begrip. In beginsel kunnen alle
objecten en subjecten met elkaar worden
verkregen. Het is echter de vraag of dat zinrijk is. In de taxatie praktijk wordt juist naar
min of meer overeenkomende objecten gezocht. Wat daaronder precies kan worden
verstaan blijft vaak, om voor de hand liggende redenen, duister. In een vergelijking
komt het symbool (=) voor en dat laat weinig ruimte voor verschillen. Taxateurs gaan
toch op zoek naar referenties en ‘peers’ en
zo ontstaat een volgend probleem. Wat is
een goede referentie; wat is de grens tussen
accepteren of verwerpen? Een zoektocht,
binnen de wetenschappelijke literatuur,
naar het vinden van een theoretische basis
voor het samenstellen van referenties of
een ‘peer group’ levert bitter weinig op. Het
gevaar is groot dat een bepaalde praktische
aanpak zonder veel nadenken tot theorie
wordt verheven. Het argument: ‘bij gebrek
aan beter’ is populair. In bepaalde gevallen
is niets echter beter dan iets.
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Prijzen
Voor het bereiken van de gewenste positie
en situatie is de inzet van middelen noodzakelijk. Bij ruiltransacties zal een minder
begeerd goed worden opgeofferd ten einde
een meer begeerd goed te verkrijgen. De
overeengekomen prijs weerspiegelt de verhouding tussen de opgeofferde en verkregen middelen. Prijzen worden uitsluitend
bepaald op basis van waarde oordelen van
handelende mensen. Niet door dromen en
wensen! De uitgevoerde handeling laat zien
wat daadwerkelijk is gekozen; dat wordt gedemonstreerde voorkeur genoemd. Het opgeofferde middel geeft de kosten weer die
noodzakelijk zijn voor het bereiken van de
meer geprefereerde positie of situatie. Economisten noemden dat ‘opportunity costs’.
Verwarring kan ontstaan indien dit kostenbegrip wordt gemengd met op boekhoudkundige basis bepaalde kosten. De mogelijke opbrengsten van opgeofferde middelen
zijn door het opofferen niet te bepalen. Opportunity kosten bestaan uitsluitend op het
moment dat de beslissing tot stand komt.
Bij het schatten van prijzen5 baseert de taxateur zich vaak op historisch materiaal. Het
vastleggen van prijzen is, zoals alle registraties, een vorm van geschiedschrijving.
Prijzen zijn het slotakkoord van complexe
ruilprocessen. Voor het kunnen duiden van
dat slotakkoord is de simpele waarneming
onvoldoende. Alleen theoretische inzichten kunnen licht werpen op economische
fenomenen. In de woorden van Von Mises
(1998, p.51): ‘If there were no economic
theory, reports concerning economic facts
would be nothing more than a collection
of unconnected data open to any arbitrary
interpretation’. Een tot stand gekomen prijs
dient voor taxateurs vaak als startpunt voor
het bepalen van een mogelijk tot stand te
komen prijs van een volgende transactie.
Tussen twee prijzen, door verschillende
personen op verschillende tijdstippen overeengekomen, bestaat echter geen causaal
verband. Daardoor ontbeert die aanpak

proces en is aanjager van vernieuwing en
creativiteit.
De zogeheten marginalistische, beter gezegd subjectivistische, revolutie binnen de
economische wetenschap (1871)6 heeft als
belangrijk kenmerk dat bij het verklaren van
economische fenomenen wordt uitgegaan
van de nutsbeleving van handelende mensen. Prijzen komen tot stand omdat mensen aan het bezit van bepaalde goederen
waarde (nut) hechten. In de woorden van
Von Mises (1998, pp. 328-330)7: “[Prijzen]
are social phenomena as they are brought
about by the interplay of the valuations of all
individuals participating in the operation of
the market. (…) Thus the structure of market prices appears to the individual as a datum to which he must adjust his own conduct. (…) The exchange ration, the price, is
not the product of an equality of valuation,
but, on the contrary, the product of a discrepancy in valuation. (…) Appraisement must
be clearly distinguished form valuation. (…)
Valuation is a value judgment expressive of
a difference in value. Appraisement is the
anticipation of an expected fact. It aims at
establishing what prices will be paid on the
market for a particular commodity, or what
amount of money will be required for the
purchase of a definite commodity.”
Kortom: als je geen idee hebt over de waarde is het niet verstandig over prijzen te
spreken. Als de complete prijshistorie van
vastgoed verdwijnt is dat ongetwijfeld vervelend maar geen ramp zolang de mens tot
waarderen in staat is.
Het schatten van prijzen met betrekking
tot gebeurtenissen die nooit feit worden,
bijvoorbeeld een taxatie ten behoeve van
verslaggeving, is meer dan lastig. Taxateurs
construeren dan een synthetische transactie
waaruit een even kunstmatige prijs vloeit.
Dergelijke prijzen zijn altijd inferieur aan
hetgeen tussen daadwerkelijk, in vrijheid,
handelende partijen wordt overeengekomen. In de ogen van Von Mises (1998, p.
392 en p. 395) vindt deze handelwijze geen
genade. “There is no such thing as prices
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outside the market. Prices cannot be constructed synthetically, as it were.”
Het is hoogst ongelukkig dat het begrip
marktwaarde ingang heeft gekregen. Niet
alleen is het begrip onjuist, het gaat niet
over waarde maar over prijzen, maar ook
de huidige definitie is bepaald niet zonder
problemen8.
Betrouwbaarheid van taxaties
Hoe betrouwbaar zijn de uitkomsten van
taxaties? Het is duidelijk dat betrouwbaarheid hier een speciale betekenis krijgt. Indien voor verslaggevingsdoeleinden een
mogelijke transactieprijs wordt vastgesteld
hebben we te maken met een strikt virtuele situatie. De eigenaar overweegt geen
transactie. Kennelijk is het bezit van de
zaak belangrijker dan een mogelijke ruil.
De getaxeerde opbrengst kan dan niet worden vergeleken met een daadwerkelijk tot
stand gekomen prijs. Zelfs indien mogelijke transacties wel in het verschiet liggen
doemen problemen op. De wispelturigheid
van het economisch leven zorgt dat feiten
en omstandigheden wijzigen en dat op verschillende wijze wordt geïnterpreteerd. Als
op 10 februari een taxatie tot stand komt
en het blijkt dat het getaxeerde object op 15
november tegen een sterk afwijkende prijs
daadwerkelijk wordt verhandeld, is dan de
taxatie foutief? Zijn partijen misleid of zien
we hier een indicatie voor het bestaan van
fraude? Of heeft zich inmiddels een financieel debacle voltrokken of is de wetgeving ingrijpend gewijzigd? Als zaken anders lopen
dan verwacht ontstaat al snel de wens schuldigen aan te kunnen wijzen. De alom tegenwoordige ’hindsight bias’, het weten hoe de
te beoordelen zaak daadwerkelijk is verlopen, kan een onderzoek naar feiten ernstig
hinderen. Een bekende boerenwijsheid stelt
vast dat het achteraf makkelijk oordelen is.
Het kenmerk van taxeren en waarderen is
nu juist dat ex ante, vooraf, tot een oordeel
moet worden gekomen. Menselijk handelen is per definitie handelen onder onzekerheid. Taxaties zijn niet betrouwbaar omdat
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Conclusies
Taxeren is schatten. Een schatting die vaak
tot stand komt zonder dat marktpartijen feitelijk bekend zijn. Het object komt dan als
vanzelf centraal te staan en dat is nu juist
niet de bedoeling. Het gaat niet om objecten
maar om subjecten die objecten gebruiken
om hun positie en situatie te verbeteren. De
(mogelijke) beweegredenen van die subjecten moeten centraal staan. Daar zij niet in
het luchtledige handelen dient ook de feitelijke context te worden belicht. Door de
veranderlijkheid van het economisch leven
is informatie uit eerdere transacties van
zeer beperkt nut. Daar waarderen en taxeren ex ante begrippen zijn kan niet worden
gesproken over uitkomst-betrouwbaarheid
van taxatie rapporten. Wel over methodologische betrouwbaarheid. Het is van groot
belang dat allen die met taxaties in aanraking komen zich bewust zijn van de beperkingen die, naar de aard, aan taxatierapporten verbonden zijn. Indien aan de uitkomst
van een taxatierapport vergaande gevolgen
worden verbonden is niet alleen uiterste
behoedzaamheid geboden maar is ook een
grondig inzicht in de feitelijke omstandigheden vereist. Inzichten die op duidelijke

wijze in het rapport zijn verwoord. De lezer
van het rapport dient te beseffen dat zowel
waarde als prijs een subjectief karakter hebben.
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de getaxeerde prijs overeenkomt met de
daadwerkelijk betaalde prijs. Betrouwbare
taxatierapporten hebben als kenmerk dat de
verkregen uitkomst langs methodologisch
zuivere weg tot stand is gekomen. Als aanvullende eis is narekenbaarheid van belang.
De lezer van een taxatierapport moet in
staat zijn af te wijken van de door de taxateur gebruikte variabelen. Het stramien van
een goed taxatie rapport is zodanig dat de
lezer eigen inzichten kan gebruiken om vervolgens langs de door de taxateur aangegeven weg tot een eigen oordeel te komen. Dat
vereist niet alleen openheid over gebruikte
gegevens en toegepaste methode maar ook
over het standpunt dat is ingenomen. Verklaringen en argumenten moeten meer
aandacht krijgen.
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Vis, J. (2010). Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen. De subjectiviteit van het begrip economische waarde.
Apeldoorn/Antwerpen.

voetNOTEn
1	Binnen de economische wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen onzekerheid en risico. Het eerste is een kwaliteit en het tweede een kwantiteit.
2	Laplace (1749-1827) was een Frans wiskundige en astronoom.
3	Mensen begrijpen mensen omdat zij mens zijn. Verstehen werkt niet alleen op basis van waarneembare feiten, maar
houdt ook rekening met verwachte reacties, waardeoordelen en verwachtingen van anderen. Indien moet worden
uitgegaan van onzekerheid en onvolledige informatie is Verstehen noodzakelijk om tot bevredigende wetenschappelijke
conclusies te komen. (Vis (2010), blz. 330)
4	Human Action (p. 49); Henri Bergson, La Pensée et le mouvant (1934), p. 205.
5	Het woord taxeren (schatten) stamt van het latijnse taxare en werd vaak gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van
een te betalen boete of belasting. Zie: Van Veen en Van der Sijs (1997) Van Dale etymologisch woordenboek.
6	Aan deze omwenteling zijn de namen van Menger (Wenen), Jevons (Manchester/Londen) en Walras (Lausanne) verbonden.
7	Ludwig von Mises (1881-1973) heeft het subjectivisme op samenhangende wijze in Human Action: A treatise on economics verwoord.
8	Volgens Van Arnhem c.s. (2013, p. 46): “het geschatte bedrag waartegen een object zou worden overgedragen op de
waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke
marketing waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.” Virtuele
bereidwilligheid binnen een ideaaltypische wereld als leidraad voor praktisch handelen.
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Vastgoedwaardering en de invloed
van wisseling van taxateurs

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

EEN FRISSE BLIK?

Een frisse blik op taxaties, door een wisseling van taxateurs, leidt tot grotere onzekerheid op objectniveau en met name in de commerciële sectoren tot lagere waarderingen. Maar een vastgoedportefeuille als geheel wordt daardoor waarschijnlijk
minder subjectief gewaardeerd en een regelmatige taxateurswissel leidt daarmee
wellicht tot meer vertrouwen in de waarde van de gehele portefeuille.
door drs. Johan van der Ende en drs. Kees van der Meulen
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Echte wissel
Voor een taxatie van de waarde van een
vastgoedobject bestaan zoals bekend veel
verschillende methoden. De methoden
verschillen allemaal in de te hanteren parameters en de invloed van de verschil-

lende parameters. Zo maken verschillende
taxateurs bij bijvoorbeeld de hantering van
de discounted cash flow methode verschillende afwegingen en inschattingen ten
aanzien van de ontwikkeling van leegstand,
de disconteringsvoet en de waarde van een
huurcontract.
De invloed daarvan is groot. De invloed
van een taxateurswissel is onderzocht voor
de portefeuille van Altera Vastgoed. Altera
heeft een portefeuille van 1.7 mrd Euro in
Nederlands vastgoed. Deze portefeuille is
verdeeld over de vier sectoren Woningen,
Winkels, Kantoren en Bedrijfsruimten. De
onderzochte periode loopt van 2008 q1 tot
en met 2013 q2. Daarbij zijn alleen die objecten betrokken die gedurende de gehele
periode elk kwartaal zijn getaxeerd. Dat
resulteerde in een bestand waarin van 65
objecten de herwaarderingen op kwartaalbasis beschikbaar waren.
Bijzonder in deze portefeuille is dat in 2009
voor bijna de gehele portefeuille van Altera
een taxateurswissel is doorgevoerd. De feitelijke taxateurswisselingen per object worden sinds 2009 over verschillende jaren en
kwartalen verdeeld, met als streven om in
een periode van 3 jaar alle objecten te wis-
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e waardering van vastgoed staat volop in de belangstelling. Vanuit politiek en toezicht wordt aangedrongen
op meer transparantie, om daarmee het vertrouwen te vergroten in de waardering van
vastgoedbeleggingsportefeuilles, met name
in de sector kantoren. Vanuit de vastgoedsector zelf is de reactie wat behoudender en
wordt gewezen op het gebrek aan transacties
om tot betere waarderingen te komen. In dit
artikel kijken we naar één factor die van invloed is op de waardering van vastgoed: de
rol van de taxateur. Meer specifiek kijken we
naar het gevolg van een wisseling van taxateur, dat wil zeggen een wissel van het ene
taxatiebureau naar het andere bureau. Het
blijkt dat een taxateurswissel leidt tot grotere
schommelingen in de waarde van verschillende objecten. Ook blijkt dat een wissel over
de onderzochte periode met name in de kantorensector leidt tot lagere waarderingen.

Figuur 1 ▶ spreiding (standaarddeviatie) van de herwaarderingen,
gecorrigeerd met de IPD/ROZ kwartaalindex, per sector

Herwaardering per kwartaal
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selen van taxateur. Voor de taxaties maakt
Altera per sector gebruik van drie verschillende taxateurs. Bijzonder is tevens dat er
sprake is van een zuivere wissel: de nieuwe
taxateur kent de vorige taxatie(waarde) van
het object niet, en maakt een geheel nieuwe, eigen waardering.
Spreiding
In het onderzoek stond de spreiding van de
herwaarderingen centraal. En de invloed
van een taxateurswissel op deze spreiding.
In 7% van de kwartaaltaxaties (gemiddeld
1,4 keer per object in de onderzochte 5 jaar)
is er sprake van taxateurswissel. Om het
effect van marktverschillen per kwartaal te
elimineren, is de herwaardering gecorrigeerd met de IPD/ROZ kwartaalindex voor
het betreffende marktsegment.
Voor de hele portefeuille resulteert dit in
een bandbreedte van afwijking van de herwaarderingen van het marktgemiddelde,
die voor de woningen en winkels nog redelijk beperkt is, maar voor kantoren en
bedrijfsruimten aan de forse kant. Het gaat
hier namelijk om de bandbreedte waarbinnen tweederde van de taxaties zich beweegt;
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Kantoren (16)

Bedrijfsruimten (20)

de extremen zijn dus nog groter. Gezien de
grotere volatiliteit van deze laatste markten
en de juist in deze markten kleinere hoeveelheid aan referenties, is dit een logische
reflectie van de onzekerheden waarmee
een taxateur moet omgaan.
Gegeven het verwachte verschil in toepassing van waarderingsmethoden en inschatting van de parameters in deze modellen,
kan verwacht worden dat een taxateurswissel leidt tot een nog grotere spreiding.
Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat de spreiding
van de herwaarderingen aanmerkelijk groter is bij een taxateurswissel dan bij continuatie van de waardering bij dezelfde taxateur. De spreiding is ongeveer driemaal zo
groot bij een taxateurswisseling. Vooral bij
kantoren en bedrijfsruimten is de afwijking
bij taxateurswisseling fors. Opmerkelijk is
bovendien dat de taxateurswissel bij kantoren en in iets mindere mate bij winkels,
leidt tot duidelijk lagere waardering dan op
grond van de marktontwikkeling verwacht
mocht worden, daar waar taxaties door dezelfde taxateur gemiddeld genomen wel gelijk uitkomen met het marktbeeld.
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deel door nieuwe informatie. Simpel gezegd treedt smoothing op omdat taxateurs
met een schuin oog naar hun vorige taxatie kijken. Een uitgebreider onderzoek naar
taxateurswisselingen dan het onze kan verder licht werpen op oorzaak en gevolg van
smoothing.
De tweede vraag is wat een belegger kan
met deze resultaten. Een oppervlakkige indruk kan zijn dat een portefeuille die altijd
door dezelfde taxateurs gewaardeerd minder risicovol is (want lagere spreiding) en
in een neergaande markt betere resultaten
behaalt. Een vraag naar de frequentie waarmee echt van taxateur gewisseld wordt moet
daarom onderdeel zijn van een goede due
diligence.
De derde vraag is wat een fund manager kan
met deze resultaten. Objectieve vaststelling
van de waarde van de portefeuille is een belangrijk middel voor een goede communicatie met beleggers. Een geheel objectieve
bepaling is onhaalbaar bij taxaties, het blijft
mensenwerk en daarmee subjectief. Maar
de resultaten van onze analyse suggereren
in onze visie dat regelmatig veranderen van
taxateurs weliswaar leidt tot vaak onver-
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Voor zover wij hebben kunnen zien is er
verder geen onderzoek gepubliceerd over
wisselingen van taxateurs. De eerste vraag
is daarmee natuurlijk hoe representatief
dit onderzoek is. Wij denken voor nu nog
beperkt, maar we merken wel op dat de
gevonden verschillen in spreiding en rendement statistisch significant zijn. We juichen verder onderzoek op dit onderwerp
toe, bijvoorbeeld zoals dat op dit moment
ook bij de ASRE in uitvoering is. Dergelijk onderzoek is een aanvulling op het wel
reeds bekende fenomeen van smoothing
van waarderingen. De hertaxatie wordt bij
smoothing voor een deel bepaald door de
vorige taxatie en dus ook maar voor een
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Vragen
De analyse geeft aan dat de onzekerheid in
de vastgoedmarkt leidt tot een forse spreiding van taxatieresultaten, die groter is in de
volatiele markten en substantieel toeneemt
bij een wisseling van taxateur. Daarnaast
leidt een wisseling tot een lagere waardering dan op grond van het marktbeeld van
IPD index verwacht mocht worden, hoofdzakelijk in de kantorenmarkt. Dit roept een
aantal vragen op.

el

iss

rsw

u
ate

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

Figuur 2 ▶ s
 preiding (standaarddeviatie) van de herwaarderingen,
gecorrigeerd met de IPD/ROZ kwartaalindex, per sector

wachte schommelingen op objectniveau,
maar mogelijk wel tot minder subjectieve
resultaten op portefeuilleniveau.
Een laatste vraag is of deze resultaten leiden
tot een verdere nuchtere blik op benchmarking. Wij denken van wel. Bij toetsing van
beleggingsresultaten door bijvoorbeeld vergelijking met IPD/ROZ benchmarks veroorzaken de getoonde resultaten materiele
verschillen op de korte termijn. Alleen bij
een vergelijking over meerdere jaren - bijvoorbeeld over een periode van 3 jaar – kan
verwacht worden dat de verschillen van
mindere impact zullen worden.
Hoewel het onderzoek betrekking heeft op
een relatief beperkt aantal waarnemingen

24 | december 2013 | Real Estate Research Quarterly

in één portefeuille, geven de resultaten een
belangrijke indicatie: de frisse blik van een
nieuwe taxateur leidt tot meer onzekerheid
op objectniveau, maar paradoxaal genoeg
zou dat wel kunnen leiden tot meer vertrouwen in de waarde van de gehele portefeuille.
Zolang de verschillen tussen wisselen en
niet wisselen van taxateur zo groot blijven,
verdient het juist aanbeveling wel regelmatig
te wisselen.
Over de auteur
Drs. Johan van der Ende is commissaris, drs. Kees van der Meulen is hoofd
Research & Strategie bij Altera Vastgoed
NV.

Het taxatierapport als analysebron voor
begrip van vastgoedperformance

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

Waarderingsanalyse

Gegevens uit taxatierapporten kunnen veel meer informatie genereren voor
eigenaren indien de taxatie-elementen binnen een standaard worden vastgelegd.
Deelnemers aan de IPD Databank Vastgoedtaxaties werken met een gestandariseerd format. In dit artikel worden de verdere analysemogelijkheden van deze
standaard nader verkend. Dit geeft inzicht in de drivers van waardeontwikkeling,
waarbij onderscheid wordt gemaakt in de beïnvloedbaarheid van de verschillende
parameters. De auteurs hanteren hierbij vier groepen van oplopende onzekerheid.
door drs. P.P.H. Konings en ir. A.J.J. Teuben
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rameters op de waardeontwikkeling wordt
nader belicht. Periodiek wordt door IPD
onderzoek gedaan naar taxatienauwkeurigheid. Uit dit onderzoek in 2012 (Teuben et
al., 2013) blijkt dat de taxatienauwkeurigheid zich over de afgelopen 15 jaar heeft
verbeterd. De verkoopopbrengsten in 2012
wijken op objectniveau gemiddeld 7% af
van de voorgaande taxatie. Tevens blijkt uit
dit onderzoek dat er in de meest recente jaren geen sprake is van een structurele overof onderwaardering zowel op objectniveau
als op portefeuilleniveau. In het onderzoek
worden uitsluitend de feitelijk plaatsgevonden transacties meegenomen. Biedingen
die uiteindelijk geen doorgang vinden doordat de belegger een in zijn ogen te laag bod
ontvangt worden hierbij niet meegenomen.
Door de toename van het aantal DCF-taxaties is het mogelijk taxaties beter te analyseren. Om een zinvolle analyse van de waardeontwikkeling te maken is het van belang
de parameters in DCF-taxaties in vier onderdelen te bundelen, te weten:
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T

axaties zijn van essentieel belang
voor de vastgoedsector, met name
betreffende de waardering van vastgoedbeleggingen tegen marktwaarde. Maar
ook voor aan- en verkoopbeslissingen en de
(eventuele) financiering daarvan zijn taxaties van grote importantie. De ontwikkelingen begin dit jaar rond de waardering van
de vastgoedleningenportefeuille van SNS
benadrukken eens te meer het belang van
de marktwaarde als onderbouwing voor de
financiering van vastgoedbeleggingen. Immers, bij een mismatch spelen ook risico’s
voor de totale economie. Mede door situaties als bij de SNS zijn eindbeleggers en de
Nederlandse toezichthouders de kwaliteit
van taxaties nauwkeuriger gaan bekijken.
Binnen de door IPD verzorgde benchmarks
voor vastgoedbeleggers en corporaties
speelt het marktwaardebegrip een essentiële rol. In dit artikel wordt dieper ingegaan
op de registratie van marktwaarderapportages, maar ook de analyse van de invloed
van veranderingen in de onderliggende pa-

Figuur 1 ▶ Waardeontwikkeling verschillende sectoren sinds 1995.
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Kenmerken van het gebouw: zoals het type gebouw een- of meergezins, erfpacht, jaar van
oplevering, locatie en het oppervlak;
Kenmerken van het huurcontract: zoals huursom, incentives, looptijd huurcontract;
Marktgegevens: zoals de markthuur en leegwaarde bij woningen;
Toekomstverwachtingen: zoals verwachtingen
voor huurontwikkeling, exploitatiekosten,
leegwaardeontwikkeling, leegstand, mutatiegraad en exit-yield.
In dit artikel gaan wij met name in op de
kenmerken van het huurcontract, marktgegevens en de toekomstverwachtingen. Hierbij wordt op basis van dertien woningcorporaties die deelnemen aan de IPD Databank
Vastgoedtaxaties bekeken wat de verschillende uitkomsten zijn betreffende woningen en wat de impact van de verschillende
onderdelen is op de taxatie. Dit is mogelijk
door de registratie van de taxatieparameters
in een gestandaardiseerde omgeving. In
deze analyse wordt gebruik gemaakt van de
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ceteris paribus methode; de invloed van één
individuele parameter wordt onderzocht
waarbij de overige parameters gelijk blijven. Bij de analyse worden alleen gebouwen
betrokken die zowel eind 2011 als 2012 in
bezit waren van de betreffende woningcorporatie.
Kenmerken van het gebouw
De kenmerken van het gebouw zijn een
vaststaand feit, waarin doorgaans alleen
door herontwikkeling wijzigingen mogelijk
zijn. De taxateur en individuele beleggers
hebben hier geen invloed op. Verschillen
in sectoren kunnen resulteren in een groot
onderscheid in de waardeontwikkeling van
vastgoed. Dit blijkt uit figuur 1, waar de
waardeontwikkeling van het vastgoed in de
periode 1995 tot en met 2012 is weergegeven. Het komt voor dat er verschillen in gebouwgegevens zijn, zonder dat er investeringen in het object zijn gedaan tussen twee
taxaties. Het gaat hierbij om onjuiste input
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Figuur 2 ▶ C
 ontracthuurverandering van woningen en de impact op
de waarde in 2012.
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Kenmerken van het huurcontract
Op eventuele huurmutaties heeft een belegger uiteraard wel invloed, waarbij met
name de verhuur en/of reguliere huurverhogingen grote impact hebben op de waardeontwikkeling naast een effect op de netto
kasstroom. Hiermee heeft het property
management/de verhuurafdeling ook invloed op het indirect rendement. Met name
voor kantoren kan het effect op de waarde
van het vastgoed aanzienlijk zijn, zowel in
negatieve zin bij opzegging van de huur als
ook in positieve zin door huurverlengingen.
Het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten kan uiteraard ook zowel een positieve
als negatieve invloed hebben. De gevolgen
van huurmutaties kunnen in DCF-taxaties
groot zijn. Het is bij een taxatie van belang

dat alle beschikbare informatie over het
huurcontract wordt meegenomen bij de uitvoering van de taxaties. In figuur 2 is een
analyse weergegeven waarbij de verschillen
tussen de corporaties in de verandering van
de contracthuur zijn weergegeven. Uit de
figuur blijkt dat er in 2012 een aanzienlijke
differentiatie was van de contracthuurverandering van 1,6% tot 4,6%. Indien naar
de impact op de waarde van de taxaties
wordt gekeken blijkt de impact te variëren
van 1,1% tot 1,9%. Hiermee is de impact
van de huurcontractverandering groter op
de waarde van het vastgoed dan de impact
op het direct rendement. Een stijging van
de inkomsten met 3% leidt tot een circa 20
basispunten hoger direct rendement. Dat
er geen één op één relatie is tussen de contracthuurverandering en de waarde wordt
veroorzaakt doordat in veel gevallen het uitpondscenario de hoogste waarde oplevert
en dat daarnaast de mutatiegraad per corporatie verschillend is.

onderzoek

van objectieve informatie in één van de twee
taxaties. Vaak komen deze verschillen naar
voren bij taxateurwissels. Dit zijn fouten die
gecorrigeerd zouden moeten worden.

Figuur 3 ▶ L eegwaardeverandering van woningen en de invloed op de
waarde in 2012.
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Marktgegevens
Het onderdeel marktgegevens geeft inzicht in de ontwikkeling van de marktpositie en marktomstandigheden van het
object. Door de beoordeling van de marktpositie van het object heeft de belegger
informatie om objectkeuzes te maken en
geeft daarmee een indicatie van het asset
management weer. De taxateur bepaalt
op basis van referenties de hoogst haalbare markthuur en leegwaarde voor het
te taxeren object. Hiermee is dit onderbouwd vast te stellen. Daarnaast kan de
taxateur aangeven welke ontwikkelingen
in de markt van belang zijn en eventueel waarom in zijn opinie de in de vorige
taxatie gebruikte referenties niet optimaal
waren of niet juist zijn vertaald naar het
betreffende object. Dit kan een onderdeel
zijn van het back-testing, één van de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en
Accountants (2013).
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Leegwaarde
In figuur 3 is een weergave opgenomen van
de leegwaarde-ontwikkeling voor de verschillende woningcorporaties. Hieruit blijkt
dat er een groot verschil in leegwaardeontwikkeling bestaat tussen de verschillende
corporaties. De leegwaardeontwikkeling ligt
tussen de -6,9% en de -1,2%. De invloed op
de marktwaarde blijkt met -4,3% tot -0,8%
groter te zijn dan de invloed van de contracthuurverandering.
Markthuurontwikkeling
De markthuurontwikkeling is een variabele die door een taxateur wordt bepaald op
basis van referentietransacties. In figuur
4 zijn de verschillen in markthuurontwikkeling weergegeven en het effect op de
waarde. De invloed van maximaal 0,9%
blijkt substantieel kleiner te zijn dan bij
de verandering van de contracthuur en de
leegwaarde. Dit komt doordat in een groot
aantal gevallen het uitpondscenario van wo-
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Figuur 4 ▶ M
 arkthuurverandering van woningen en de invloed op de
waarde in 2012.
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Toekomstverwachtingen
Toekomstverwachtingen vormen in de
DCF-taxaties de factoren met de grootste
onzekerheid. Deze onzekerheid ontstaat
doordat deze niet kunnen worden onderbouwd, zoals markthuur en leegwaarde,
met market evidence of met vaststaande gebouw- en contractgegevens. Verschillende
taxateurs zullen derhalve verschillende inzichten hebben. Het is echter wel van belang dat de vertaling van de verwachtingen
ten aanzien van de marktontwikkelingen
naar de marktpositie van het te taxeren object kunnen worden onderbouwd. Voorbeelden van variabelen die de verwachtingen
weerspiegelen zijn onder meer toekomstige
markthuurontwikkeling,
mutatiegraad,
leegstand, leegwaardeontwikkeling en de
exit-yield. Een onderbouwing kan gebaseerd zijn op historische cijfers, een gemiddelde verwachting van marktexperts of een
eigen ontwikkelde visie van de taxateur.
Zolang maar naar zowel de verwachtingen

onderzoek

ningen de hoogste waarde oplevert. Indien
het uitpondscenario in een taxatie de hoogste waarde oplevert wordt niet verhuurd tegen de markthuur, maar wordt de woning
verkocht. Het bezit van corporatie 13 omvat
relatief veel woningen waarbij de waarde
bij het doorexploitatie-scenario hoger is
dan de uitpondwaarde of waarvan het niet
mogelijk is om de woningen uitponden.
Hierdoor is de impact relatief groot. Het
verschil tussen de leegwaarde en de waarde
bij doorexploiteren is kleiner geworden
doordat de huren zijn verhoogd en de leegwaarde is afgenomen. Ook bij vastgoedbeleggers zien we dat het doorexploitatie-scenario belangrijker aan het worden is. Twee
belangrijke ontwikkelingen in het huurbeleid van de overheid dragen hieraan bij, te
weten de verruiming van de mogelijkheden
voor huurverhogingen en de aanpassingen
van het woningwaarderingsstelsel. Daarnaast speelt de daling van de leegwaarde
sinds 2008 een rol.

Figuur 5 ▶ I nvloed op de waardeontwikkeling van variabelen die samenhangen met de toekomstverwachting van de taxateur in 2012.
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van de totale markt wordt gekeken als naar
de visie ten aanzien van het object binnen
de betreffende markt. Hierbij is het echter
wel lastig te herleiden of de verandering van
deze variabelen toe te wijzen is aan andere
inzichten van de taxateur. In figuur 5 is een
overzicht weergegeven van de invloed van
de volgende variabelen: de toekomstige
leegwaardeontwikkeling, de exit-yield, de
exploitatiekosten en de mutatiegraad. Doordat de procentuele veranderingen van de
verschillende variabelen substantieel zijn,
is hier uitsluitend het effect van de diverse
parameters weergegeven in figuur 5 en
niet de verandering van de parameter zelf.
Zo daalt de gemiddelde toekomstige verwachte leegwaardeontwikkeling met ruim
15% van 1,6% tot 1,3 en heeft een invloed op
de waarde van circa 1,5%. Hieruit blijkt dat
er grote verschillen zitten in de invloed van
de verschillende variabelen. De exit-yield en
de toekomstige verkoopwaardestijging hebben de grootste impact. Opvallend daarbij
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is dat slechts een van deze twee parameters
in de taxatie impact heeft op de resultaten
per corporatie.
Gecombineerde resultaten
In voorgaande tekst zijn de drie verschillende onderdelen van de taxaties weergegeven,
te weten de invloed van huurcontractveranderingen, marktgegevens en de toekomstverwachtingen. Hierbij zeggen de huurcontracten iets over de uitwerking van het
property management op de marktwaarde
en de marktgegevens en toekomstverwachtingen iets over het asset management.
Daarnaast zeggen de toekomstverwachtingen iets over de invloed op de getaxeerde
waarde door de verschillen in inzicht van
taxateurs. Een variabele die daarnaast nog
een rol kan spelen is de disconteringsvoet.
De verandering van de disconteringsvoet
heeft tevens een effect op de waardeontwikkeling van het vastgoed. De opinie van taxateurs ten aanzien van de vaststelling van
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Figuur 6 ▶ Invloed op de waardeontwikkeling van per categorie en
de disconteringsvoet in 2012.
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Conclusie
Door de onderzochte manier van analy-

seren van de getaxeerde waarde kan meer
worden gedaan met de gegevens uit taxaties. Hiervoor is echter wel een gestandaardiseerde omgeving van taxaties noodzakelijk. Door deze analysemethodiek kan
worden bekeken wat de invloed is van het
property en asset management op de taxatiewaarde. Hiermee kan de taxatie zowel
op gebouw- als portefeuilleniveau worden
gebruikt voor het portefeuillemanagement.
Tot op heden worden taxaties met name gebruikt als verantwoordingsinstrument. Nu
kan ook meer invulling worden gegeven
aan risicomanagement, omdat de invloed
van verschillende onderdelen inzichtelijk
wordt gemaakt. Op portefeuilleniveau is dit
reeds mogelijk door middel van de waarderingsanalyse die gekoppeld is aan de IPD
Databank Vastgoedtaxaties. De resultaten
van de 13 onderzochte corporaties laten grote verschillen zien. Een dergelijke analyse
is voor beleggers nog niet mogelijk omdat
de taxaties nog niet binnen één standaard

onderzoek

de disconteringsvoet wisselt. Enkelen zien
deze als een inputvariabele voor taxaties,
anderen als een resultante uit een taxatie.
Hierdoor is deze niet specifiek toe te rekenen aan de drie eerder genoemde onderdelen van de taxaties. In figuur 6 is voor de
onderzochte woningcorporaties een splitsing weergegeven van de drie categorieën
en de disconteringsvoet. Hieruit blijkt een
wisselende invloed van de disconteringsvoet op de waarde met in 2012 een beperkte
invloed. De invloed van de marktgegevens
en de toekomstverwachtingen voor de woningen waren relatief groot in 2012. Zowel
de contracthuurverandering als de marktgegevens hebben een nagenoeg vergelijkbare
impact bij de onderzochte corporaties. De
toekomstverwachtingen hebben de grootste
invloed en bevindt zich voor alle corporaties
tussen de -4,4% en -1,1%.

worden gerapporteerd. Opvallend is dat de
invloed van het property management op de
getaxeerde waarde voor woningen groot is.
Daarnaast blijkt de invloed van de toekomstverwachtingen groot. De disconteringsvoet
is een lastige parameter, maar uit de analyse
blijkt dat de invloed van de verschillen van
deze variabele beperkt zijn.
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Starters slaan hun slag!
Woningprijzen in Nederland dalen al sinds 2008. De gevolgen zijn groot: inmid-

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

WONINGMARKT IN DE UITVERKOOP

dels staan naar schatting een miljoen huishoudens onder water. Echter, jonge huishoudens die nog willen starten op de koopwoningmarkt kunnen door de dalende
woningprijzen en de lage hypotheekrente woningen kopen die voorheen onbereikbaar waren. Wij zien dat starters door de verbeterde betaalbaarheid na 2008 steeds
betere kwaliteit woningen zijn gaan kopen. 1
door prof. dr. Marc Francke en ir. Alex van de Minne

D

De tweede constatering is dat de prijsontwikkeling van starterswoningen voor 2008
achterblijft bij de algemene prijsontwikkeling en na 2008 weer is toegenomen. Figuur 2 toont op kwartaalbasis over de periode 1995 tot en met 2012 de prijsindex voor
bestaande koopwoningen (PBK, Jansen et
al. 2008) en een index van de gemiddelde
verkoopprijs van woningen in Nederland
(bron Kadaster) en een specifieke prijsindex
van woningen gekocht door starters (bron
Nationale Hypotheek Garantie, NHG). De
indexen zijn genormaliseerd op 100 in het
eerste kwartaal van 1995. De gemiddelde
transactieprijzen in Nederland volgen de
‘constante kwaliteit’ prijsindex van het
CBS - de PBK - in grote mate. De prijsontwikkeling voor starters heeft echter een
ander verloop gehad. We zien dat voor de
periode 1995 – 2001 woningprijzen in Nederland (de PBK) met 120% stegen, terwijl
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Ten eerste: starters – gedefinieerd als woningkopers onder de 35 jaar2 - zijn niet minder woningen gaan kopen door de jaren

heen. Doordat het totaal aantal transacties
drastisch is gedaald sinds 2008 is het relatieve aandeel starters daarom enorm gestegen, zie Figuur 1. De reden dat starters nog
kopen en doorstromers minder, komt deels
doordat de starters (nog) niet te maken hebben met de restschuldproblematiek.

onderzoek

e kredietcrisis is sinds 2008 omgeslagen in een crisis op de Nederlandse woningmarkt (van Hoek,
2008). Eind 2012 zijn woningprijzen op
hetzelfde niveau als in 2004. Dit heeft
vooral ernstige gevolgen gehad voor huishoudens die vanaf ongeveer 2004 hun eerste woning hebben gekocht. Immers, door
de ruime initiële kredietvoorziening en de
lage incentive tot afbetalen staat een groot
deel van deze huishoudens nu onder water
(Schilder & Conijn 2012). Huishoudens die
onder water staan krijgen hun restschuld
niet mee gefinancierd, waardoor zij ‘vast’
zitten in de eigen woning (de Wit, 2012).
De algemene malaise die deze naar schatting 1.000.000 huishoudens meemaken is
daarom - niet verwonderlijk - breed uitgemeten in de media. Dit artikel heeft tot doel
aan te tonen dat de dalende woningprijzen
echter ook kansen heeft gecreëerd in het
post-2008 woningmarktlandschap voor
jonge huishoudens die nog willen starten op
de koopwoningmarkt. We doen twee gerelateerde constateringen.
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de prijsontwikkeling voor starters ‘slechts’
70% was. De totale woningprijsstijgingen
was voor de periode 2002 – 2008 wel ongeveer gelijk voor beide groepen, namelijk
30%. Voor de periode 2009 – 2012 was de
woningprijsontwikkeling voor starters echter hoger (+5%) dan voor Nederland in het
algemeen (-15%).
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De vraag is uiteraard hoe het komt dat deze
prijsontwikkelingen van elkaar verschillen.
Een eerste mogelijke verklaring is dat het
marktsegment waarin starters hun woning
kopen simpelweg door een andere vraag- en
aanboddynamiek een andere prijsontwikkeling heeft dan het Nederlands gemiddelde.
Echter, er zijn in de periode 1995 – 2012
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figuur 3 ▶ M
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Een tweede mogelijke verklaring is dat starters in de periode 1995 – 2008 kwalitatief
steeds ‘slechtere’ woningen en vanaf grofweg 2008 steeds ‘betere’ woningen zijn
gaan kopen. Met ‘beter’ wordt hier bijvoorbeeld bedoeld dat starters grotere woningen
of woningen op betere locaties zijn gaan kopen dan voorheen. Dit verklaart bijvoorbeeld
waarom de gemiddelde prijzen van starterswoningen na 2008 harder stijgen dan de
‘constante kwaliteit’ prijsindex van het CBS.

Leencapciteit, hypotheken & woningprijzen
Het belangrijkste kenmerk van starters is
dat ze nauwelijks tot geen vermogen hebben om de aankoop van de woning te financieren. Figuur 3 laat het mediane vermogen
van huishoudens zien naar leeftijdscohorten5. Dit lage eigen vermogen onder jonge
huishoudens is geen verrassing aangezien
deze relatief nieuw zijn op de arbeidsmarkt
en omdat ze nog geen vermogen hebben
kunnen opbouwen in de eigenwoning.
Het zeer belangrijke gevolg hiervan is dat
starters hierdoor in zijn geheel afhankelijk
zijn van de grootte van de hypotheek die ze
kunnen krijgen van de bank bij de aankoop
van de eigenwoning. Figuur 4 laat zien dat
voor starters de gemiddeld verkregen hypotheeklening bijna één-op-één loopt met de
gemiddelde verkoopprijzen (de correlatie
is 0,99). Starters zijn dus tussen 1997 en
2008 steeds mindere kwaliteit woningen
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Wij veronderstellen dus dat de verschillen
in prijsontwikkeling van alle koopwoningen in Nederland en de verkoopprijzen van
starters niet zozeer komt omdat starterswoningen een ander prijsverloop hebben,
maar omdat starters door de tijd heen een
andere kwaliteit4 woningen zijn gaan kopen
– eerst steeds slechter en vanaf 2008 steeds

beter. In het vervolg van dit artikel gaan wij
antwoord geven op de vraag hoe dit te verklaren is.

onderzoek

geen grote verschillen tussen de prijsindices tussen woningtypen.3 Het appartement
– toch typisch een starterswoning – heeft
zelfs na de vrijstaande woning de hoogste
totale prijsstijging gehad van allen!

figuur 4 
B
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Vergelijking van de gemiddelde leencapaciteit (B), gemiddelde hoogte van verstrekte hypotheken aan starters (H) en
de gemiddelde woningprijs van starters. (W).

gaan kopen, omdat starters relatief minder
hypotheek kregen van banken. Met relatief
wordt bedoeld dat starters weliswaar meer
hypotheek kregen, maar dat dit niet genoeg
was om voor de algemene woningprijsstijgingen te kunnen compenseren.
De reden dat starters relatief minder hypotheek kregen moet vooral gezocht worden
in de ontwikkeling van de leencapaciteit
(Addison-Smyth, 2009). De leencapaciteit
is de belangrijkste indicator voor de maximaal verkrijgbare hypotheeklening van de
bank. Enkel naar de leencapaciteit kijken
zou overigens in het geval van doorstromers
niet genoeg zijn, aangezien deze groep
eventuele overwaarde kunnen gebruiken
voor de aankoop van de woning6. Wij definiëren leencapaciteit (Bt) op de volgende
manier;
[1]
Formule [1] is een standaard annuïteitenberekening, waarbij N (conform de Nibud-
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norm) op 30 jaar wordt gezet. De is het
percentage van het bruto inkomen van huishoudens dat gespendeerd mag worden aan
de financiering van de eigen woning (tevens conform de Nibud-norm). Dit percentage varieert door de tijd en is afhankelijk
van de hoogte van het bruto inkomen van
de hoofdverdiener7. I staat voor het bruto
huishoudinkomen van starters en R is de
5-jaars-annuitaire hypotheekrente in periode t. Doordat we dezelfde regels aanhouden
die het Nibud voorschrijft kan B ook gezien
worden als de gemiddelde Nibud-norm
voor starters door de tijd heen.
De NHG-grens (maximale aankoopbedrag
voor de eigenwoning) zou ook een belangrijk element kunnen zijn van de leencapaciteit, zeker aangezien wij NHG data gebruiken (zie Kader). Echter de NHG-grens
is te allen tijde ruim boven de gemiddelde
leencapaciteit geweest8. De leencapaciteit
functioneert hier dus als een ondergrens.
Het maakt niet uit hoe hoog de NHG-grens
is zo lang starters dat bedrag niet gefinancierd kunnen krijgen.

In het ECM worden twee vergelijkingen onderscheiden, die respectievelijk de lange- en
kortetermijn-hypotheekontwikkelingen beschrijven. De langetermijn-hypotheekontwikkeling hangt af van het niveau van de leencapaciteit (Bt). Deze langetermijn-vergelijking
definieert voor iedere periode een evenwichtslening, afhankelijk van de hoogte van de
leencapaciteit9. Als de werkelijke hypotheek (Ht) boven de evenwichtshypotheek (H*t)
komt, is er sprake van (te) ruime kredietverstrekking en vice versa. (H – H*)t word de
‘error correctie-term’ genoemd. In de kortetermijn-vergelijkingen worden hypotheekveranderingen (Δht)10 verklaard uit vorige hypotheekveranderingen (Δht-1), uit veranderingen in de leencapaciteit (Δbt) en uit de afwijking tussen de werkelijke hypotheek en de
evenwichtshypotheek uit de vorige periode, (H-H*)t-1.

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

ERROR CORRECTIE MODEL, DATA & RESULTATEN

De variabelen die gebruikt worden in het ECM en om de leencapaciteit uit te rekenen
worden samengevat in Tabel 1. De consumentenprijsindex wordt gebruikt om de hoeveelheid hypotheek (H) en de leencapaciteit (B) reëel te maken voor het ECM. Alle data
is van 1995 tot en met 2012.
tabel 1 ▶ Data, bronnen, frequentie en omschrijving
Variabele	 Bron	Starter	Frequentie	 Omschrijving

K
K
J
M
J
M

Gemiddelde woningprijs
Gemiddeld verkregen hypotheek
Gemiddeld inkomen huishoudens
5-jaars-annuiteiten hypotheekrente
Financieringslastenpercentage
Consumentenprijsindex

In Tabel 1 staat K voor kwartaal data, M voor maandelijkse data en J voor jaarlijkse data.
Maandelijkse data worden over drie maanden gemiddeld en jaarlijkse data worden geïnterpoleerd, zodat alle reeksen op kwartaalbasis beschikbaar zijn.
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Pt	NHG
Ja
Ja
Ht	NHG
It
CBS	
Ja
Rt	NVM	Nee
Kt	Nibud	Nee
CPIt
CBS	Nee

De kortetermijn- (Δht) en langetermijn-vergelijkingen (h*) van het Error Correctie Model
zijn als volgt;
(2)
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Voor de exacte schattingsstrategie, zie Francke e a. (2009). De langetermijn-relatie laat
zien dat bij elke 1% dat de leencapaciteit stijgt de nieuw verstrekte hypotheekleningen
aan starters met 0,74% stijgen. De schatting van de kortetermijn-vergelijking liet zien
dat de leencapaciteit op de korte termijn geen invloed heeft op de hypotheekhoogte
en is daarom niet gepresenteerd in deze vergelijking (de parameterschatting was nietsignificant bevonden). Daarbij duurt het lang voor dat een schok uit evenwicht verwerkt
wordt, namelijk 5 jaar. De R2 is 0,99, de standaard error van regressie is 0,012 en de
Durbin-Watson is 1,79.

Figuur 4 toont de gemiddelde leencapaciteit
(B), de gemiddelde woningprijs van starters
(W) en de gemiddelde hoogte van de aan
starters verstrekte hypotheekleningen (H).
Voor de bronnen zie Kader.
De hypotheek die starters krijgen van de
bank volgt inderdaad de leencapaciteit van
diezelfde starters, al is deze laatste een stuk
volatieler dan de eerste (Figuur 4). Dit komt
voornamelijk door de bewegelijkheid van de
rentestand. Om echter harde conclusies te
kunnen trekken over het verband tussen
leencapaciteit en hypotheeklening willen
we deze relatie formeel aantonen. Hiervoor
maken we gebruik van een Error Correctie
Model (ECM), waarbij we uitgaan dat B wel
H beïnvloedt, maar niet andersom.

van de bank, konden ze enkel kiezen uit
woningen aan de onderkant van de markt.
Vanaf 2008 verandert dit beeld echter. Door
vraaguitval voor koopwoningen bij doorstromers is de concurrentiepositie voor
starters op de koopwoningmarkt flink verbeterd. In combinatie met de verbeterende
betaalbaarheid als gevolg van de dalende
rente en dalende woningprijzen na 2008
hebben starters hun slag kunnen slaan op
de koopwoningmarkt. Starters hebben hier
gebruik van gemaakt door bijvoorbeeld
steeds grotere woningen of woningen op
betere locaties te kopen.

De resultaten van ons empirisch onderzoek
(zie Kader) laten zien dat de hypotheek die
starters kregen van banken inderdaad bijna
in zijn geheel verklaard kunnen worden aan
de hand van de leencapaciteit van starters.
Bij elke 1% dat de leencapaciteit stijgt, krijgen de starters 0,74% meer hypotheek.
Conclusies
Dit onderzoek heeft laten zien dat het prijsverloop voor starterswoningen anders is
geweest dan de algemene prijsontwikkeling
in Nederland. Wij achten het zeer aannemelijk dat dit vooral wordt veroorzaakt doordat
starters andere (economische) kwaliteit woningen zijn gaan kopen door de jaren heen.
De belangrijkste reden hiervoor is dat starters bijna in zijn geheel afhankelijk zijn van
hun leencapaciteit bij de aanschaf van de
eigenwoning.
Tussen de periode 1997 en 2008 stegen
de algemene woningprijzen harder dan de
leencapaciteit van starters. Hierdoor werden starters gedwongen relatief mindere
kwaliteit woningen te kopen. Immers, doordat starters vanwege de te lage leencapaciteit niet genoeg hypotheek konden krijgen
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(Endnotes)
1 Dit paper is een zijspoor van het working paper ‘Credit Conditions in the Dutch Mortgage Market’ dat samen met
Johan Verbruggen voor DNB wordt uitgevoerd. We zijn Aart de Vos, Frans Schilder en Gerjan Vos dankbaar voor
hun hulp bij dit RERQ artikel.
2 Het is niet uit te sluiten dat deze groep ook huishoudens bevat die al eerder een woning hebben gekocht. Desalniettemin hebben deze huishoudens geen overwaarde kunnen opbouwen, waardoor ze alsnog in zijn geheel
afhankelijk zijn van banken. Zie verder op Figuur [3].
3 Deze prijsindices zijn hier niet gepresenteerd, maar beschikbaar via de website http://statline.cbs.nl/statweb/ van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.
5 In deze statistiek zitten zowel huurders als kopers. Daarbij zit ook het eigenwoningbezit in deze statistiek. Om
beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke (dus zonder de huurders en zonder het eigenwoningbezit) financiële
middelen van starters hebben we het WoON2012 er op nageslagen. Hieruit blijkt dat een kleine 10% van de
huishoudens onder de 35 jaar die een woning heeft gekocht een belastbare box 3 (sparen en beleggen) heeft. Box
3 wordt belastbaar bij €20.000. Deze 10% heeft een mediaan vermogen in box 3 van €58.000. Van de overige 90%

onderzoek

4 Voor alle duidelijkheid: het begrip ‘kwaliteit’ behelst hier de economische kwaliteit en niet de bouwkundige kwaliteit.

is niet precies bekend hoeveel vermogen ze hebben in box 3, maar wel dat het minder dan €20.000 is.
6 kan het zijn dat starters financiële hulp krijgen van hun ouders bij de financiering van hun woning in de vorm van
een gift. Deze data hebben wij echter niet tot onze beschikking. Wij gaan er vanuit dat deze hulp constant verondersteld mag worden door de tijd heen.
7 Deze ‘financieringslasten’ zijn gebaseerd op de Nibud normen en is gemiddeld 28% in onze data.
8 Deze getallen worden hier niet gepresenteerd, maar bijvoorbeeld in het tweede kwartaal van 2009 was de
NHG-grens nog €265.000, terwijl de gemiddelde verkoopprijs maar €190.000 en de gemiddelde leencapaciteit
€210.000 was voor starters. De leencapaciteit zit dus 25% onder de NHG-grens. Tijdens de NHG-grens verhoging
tot €350.000 tussen het derde kwartaal van 2009 en eind 2011 gaat dit verschil naar 60%. In 2012 is het verschil
tussen de NHG-grens en de leencapaciteit weer 25%.
het ECM is dat de residuen van het langetermijnmodel stationair zijn. In ons geval wordt aan deze voorwaardes
voldaan. Dit is niet gepresenteerd in dit paper, maar wordt ter beschikking gesteld door de auteurs wanneer
gewenst.
10 Waarbij de kleine letter staat voor de natuurlijke logaritme transformatie in dezelfde variabele in hoofdletters.
Door de log transformatie kan dit gezien worden als % veranderingen.
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9 De niveauvariabelen zijn in de regel niet-stationair (I(1)). Een noodzakelijke voorwaarde voor het toepassen van

EEN VEROUDERD CONCEPT

Toekomst van woonboulevards
in Nederland
Het gaat zacht gezegd niet goed met de woonboulevards in Nederland. Er is veel
te veel gebouwd in de eerste jaren van het millennium en de wereldwijde crisis in
de afgelopen vijf jaar heeft weer eens laten zien hoe conjunctuurgevoelig de woonbranche is. Een interviewronde belicht het overschot en de toekomstige behoefte.
Kenmerken van kansrijke locaties en de branchemix ‘in-en-om-het-huis’ komen aan
de orde, want wellicht kan brancheverbreding uitkomst bieden. De hamvraag is
of het tot een effectief ruimtelijk-economisch beleid kan komen. Dat valt echter te
betwijfelen. Waarschijnlijk zal de leegstand eerst moeten toenemen, want ‘de pijn
is nog niet groot genoeg’.
door dr. ir. Dion Kooijman

H

et concept van de woonboulevards
en woonmalls ‘heeft zijn langste
tijd gehad’, zegt Toine Hooft van
Bureau Stedelijke Planning uit Amsterdam.
Het concept is ‘uitgewoond’, zegt Sietske
van der Linden van INretail. Ja, de concepten woonboulevard en woonmall hebben
hun langste tijd gehad, stelt ook Patrick
Manning (HBD). Het is een ‘achterhaald
concept’, zegt Karel Trommelen van DTNP,
‘als het al ooit een concept is geweest’, voegt
hij er aan toe. Van den Heuvel, eigenaar van
verlichtingszaken op verschillende locaties
in Nederland, wil meer reuring en dat zou
brancheverruiming kunnen opleveren. Dus
ook voor hem is het concept een gepasseerd
station. Vogd, directeur van Vestia Woonforum in Groningen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Woonboulevards,
laat echter een afwijkend geluid horen. JanWillem Speetjens van Corio is er niet zeker
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van. Er zijn er teveel, maar er is zeker nog
ruimte voor een kwalitatief goed woonwinkelcentrum, dat beschutting geeft tegen de
elementen en waarin rekening wordt gehouden met de menselijk maat. Het hoge
segment (woonmalls) en lage segment
(strips/meubelboulevards) zouden speficiek bediend kunnen worden.
De woonboulevard is een uniek Nederlands
verschijnsel en dateert van het einde van de
jaren tachtig. In 1990 waren er nog maar
een handvol. Sindsdien zijn er 130 stuks bijgekomen. Er zijn heel veel kleintjes (115 zijn
kleiner dan 25.000 m²). Een kleine twintig
meet meer dan 50.000 m². Bekende locaties zoals Alkmaar Overstad, Heerlen In
de Cramer, Ekkersrijt en Woonboulevard
Utrecht zijn allemaal rond de 100.000 m²
WVO. Ongeveer de helft van het woonaanbod bevindt zich geclusterd op woonboulevards, de andere helft zijn zogenoemde soli-

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

de zichtbaarheid ervan (S. Buitelaar, 2013).
Een rondgang langs deskundigen leverde
geen keiharde cijfers op, maar wel trends,
ideeën, vermoedens en verwachtingen. Het
resultaat is een kwalitatief beeld, geschetst
door betrokkenen. Het artikel bevat de verwerking van hun kennis en inzichten. Een
drastische inperking van het aanbod ligt
in het verschiet, als het tenminste tot een
structurele aanpak van de problemen komt
maar dat is allerminst zeker. De zogenaamde Winkeltop, waarin sinds anderhalf jaar
detailhandel, vastgoedsector en overheden

taire vestigingen (vgl. tabel 1). Tesamen gaat
het om ruim 20% van de Nederlandse winkelvoorraad; 5,5 miljoen vierkante meter. De
leegstand in winkels neemt langzaam toe en
bedraagt nu (april 2013) zo’n 8% in meters
(E. Buitelaar et al., 2013, p. 120 e.v.). Er staat
zo’n 3 miljoen vierkante meter leeg. Daarvan staat circa 1 miljoen m2 winkelruimte
leeg in het segment overig en verspreid, en
perifere- en grootschalige detailhandel. De
leegstand in de woonbranche zit aanzienlijk
boven het gemiddelde. De sociale betekenis
van leegstand is bij winkels groot vanwege

Tabel 1 ▶ Hoofdbranche wonen naar verkooppunten en
winkelvloeroppervlakte (2004, 2008 en 2013)*
2004

2008

2013

WVO

VKP

WVO

VKP

WVO

%

%

%

%

%

%

Grootschalige
concentratie

12

32

14

34

19

41

Verspreide
bewinkeling

38

42

40

44

39

39

Totaal

100

100

100

100

100

100

(n=11.744)

(n=6.189.859)

(n=11.323)

(n=6.605.943)

(n=10.374)

(n=6.583.534)

Legenda:
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VKP

VKP=verkooppunten
WVO=winkelvloeroppervlak

*Bron: Locatus Woerden

Tabel 2 ▶ D
 e Nederlandse woonbranche: omzet, winkels en banen
(2007-2012)*
2008

2009

2010

2011

2012

-1%

-4,2%

-13%

-0,8%

-3,0%

-9,3%

Aantal winkels

9.420

9.490

9.320

9.250

9.110

8.900

Aantal banen

44.600

44.900

42.900

41.400

41.100

40.600

Omzetontwikkeling
t.o.v. een jaar eerder

*Bron: www.HBD.nl, geraadpleegd 27-2-2013. De gegevens zijn gebaseerd op een enquete onder ondernemers
in de woonbranche die jaarlijks door HBD en CBW-Mitex wordt gehouden.
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2007

samenwerken, richt zich op het overleg van
betrokkenen en een inventarisatie van praktijkinitiatieven in gemeenten en provincies
(Winkeltop, 2012a, 2012b, 2012c).
In de eerste jaren van het milennium zijn
veel - te veel, zeggen de geïnterviewden woonmeters gebouwd. De belangrijkste
oorzaken zijn verder de eenvormigheid
van de locaties en het negatieve marktsentiment. Het ontbreekt de meeste locaties
aan ‘sfeer’ en ze zijn weinig ‘verrassend’; ze
hebben ‘teveel doublures’ en bieden ‘geen
aantrekkelijk klimaat’; en door de ‘conjunctuur’ hebben we teveel meters. Inmiddels duurt die laagconjunctuur vijf jaar en
valt te verwachten dat de economie als geheel structureel heeft ingeleverd zoals het
Centraal Planbureau heeft laten zien, met
dalende omzetten in de woonbranche als
direct gevolg (Van Ewijk & Teulings, 2009,
pp. 91-109; tabel 2). Daarnaast hebben ook
internet, de vergrijzing en het concurrende
tweedehands aanbod van onder meer Markplaats.nl een negatieve invloed. Vooral internet maakt het lastig om de balans op te maken; internet heeft ‘de retailwereld op zijn
kop gezet’.1 Het nieuwe verkoopkanaal zorgt
voor een andere, en grotendeel onbekende,
‘gemoedstoestand’ van de consument die
zijn effecten heeft voor de gehele detailhandel.2 De branche had een kleine tien jaar
geleden al het vermoeden dat er iets mis
was. Daarom werd er in 2004 op initiatief
van HBD, CBW-Mitex en de Vereniging Nederlandse Woonboulards een onderzoek uitgevoerd (DHV, 2004; Evers et al, 2011). Dat
rapport toonde toen al een groeiende kloof
tussen aantallen vierkante meters en de opbrengsten in de woonbranche.
De belangrijkste vraag in dit artikel is: heeft
het concept van de woonboulevard en de
woonboulevard gezien de huidige krisis
en leegstand niet zijn langste tijd gehad?
Andere onderzoeksvragen waren: Hoe
groot is het overschot? Biedt brancheverbreding uitkomst? Wat zijn de kenmerken
van de woonboulevard in toekomst? Bron-
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nen waren documentatie en interviews. In
het verleden zijn al uitstekende rapporten
gemaakt (DHV, 2004; CBW-Mitex, 2010).
Interviews hebben de stand van zaken zoals uit deze bronnen naar voren kwam
kunnen actualiseren. De gesprekspartners
vormden een gevarieerd gezelschap van
adviseurs, ondernemers, een ontwikkelaar
en vertegenwoordigers van brancheorganisaties. De interviews vonden plaats op basis
van een semi-gestructureerde vragenlijst
(Bryman, 2012, p. 469-478, p. 716; Emans,
2002, p. 22). Een, wat in de literatuur heet,
‘conversationele interviewstijl’ stond centraal (Emans, 2002, p. 63). Dat betekende
in dit geval dat er is gewerkt met een lijst
van (open) vragen waarvan afhankelijk van
het verloop van het gesprek afgeweken kon
worden. De vragenlijst kwam voort uit een
casestudieonderzoek naar Megastores in
Den Haag waarover afzonderlijk gepubliceerd zal worden (Kooijman, 2013). Gaat het
in kwantitatief onderzoek om het gebruik
van cijfers en het toetsen van hypothesen,
in een kwalitatief onderzoek als dit gaat om
de taal en de opinies van betrokkenen en
vormt het onderzoeksresultaat zich gaandeweg het proces. Gezien het belang van
taal, opinie en beleidvoornemens is het niet
moeilijk om in het verhaal over de Nederlandse woonboulevards een rethorische situatie te zien: een combinatie van feitelijke
informatie, verleidelijke overtuiging en aansporing (motivatie) om tot handelen over te
gaan (Bryman, 2012, p. 26, pp. 554-556).
Een lijstje met geïnterviewden is ter informatie opgenomen aan het einde van het
artikel. Citaten (tussen aanhalingstekens)
zijn opgenomen ter illustratie van het kwalitatieve karakter van de gesprekken; waar
ze de mening van de meerderheid van de
geïnterviewden weergaven, heb ik de afzonderlijke namen omwille van de beknoptheid
echter weggelaten.
In het vervolg gaat het allereerst om een
kwantitatieve schatting van het overschot.
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afbeelding 1 ▶ meubelboulevard Kanaleneiland, Utrecht, 2004

Het beeld van een meubelboulevard aan het begin van het millennium toen er nog weinig weinig aan de hand was.
Kanaleneiland, Utrecht, 2004.

Bij kwalitatieve interviews gaat het niet om
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Schatting van het overschot
Gevraagd naar de omvang van het ‘teveel’
zijn de antwoorden zeer verschillend. Noem
me 5 woonboulevards die goed functioneren, heeft Hooft als wedervraag.3 De andere
antwoorden lopen uiteen van een overschot
van 10 tot 80%. Dat laatste percentage komt
overeen met ruim honderd locaties. Neder-

land heeft 18 miljoen inwoners, maar er zijn
51 miljoen inwoners nodig voor een rendabele exploitatie van alle bestaande meters.4
Volgens de meeste geïnterviewden is er in
Nederland ruimte voor slechts 30-40 woonconcentraties. Daarvan zal 15 tot 20 een
woonmall kunnen zijn; de rest moet door
het leven als meubelboulevards. De twee
typen kunnen verschillende segmenten van
de markt bedienen. Er is dus nog ruimte
voor nieuwbouw of verbouw. Beperking in
de toekomst zal samen moeten gaan met
een zekere schaalgrootte en verzorgingsgebieden die elkaar niet overlappen. Over toekomstige grootschaligheid zijn de meeste
geïnterviewden het eens: een omvang van
ongeveer 50.000 m² is favoriet. Die grootte
sluit aan bij wat in eerdere rapportages genoemd is, maar het aantal locaties dat in de
problemen verkeert, wordt nu veel groter
ingeschat (vgl. CBW-Mitex, 2010).

onderzoek

Vervolgens gaan we in op ‘in-en-om-hethuis’. Dit is de formulering van brancheverbreding waarover binnen de woonbranche consensus bestaat en de vraag is
of daarmee een oplossing voor de huidige
malaise in zicht komt. Daarna passeren een
aantal randvoorwaarden de revue, te weten: schaal, locatie en synergie. Vooral aan
de synergiekwestie besteden we aandacht.
Vervolgens spreken we een verwachting uit
over de nabije toekomst. We besluiten met
een conclusie; daarin zijn ook onderzoeksaanbevelingen en verwachtingen over het
ruimtelijk beleid opgenomen.

Foto: David Evers, juli 2004

de exacte getallen, maar ontstaat via een
proces van inductie meestal een patroon in
de onderzoeksresultaten. De trend is hier
duidelijk. De trend in de antwoorden is een
forse reductie. Er zijn op basis van de definitie van Locatus momenteel 135 woonboulevards. Het rapport CBW-Mitex uit 2010
noemde nog 115 woonboulevards (CBWMitex, 2010). De kleine thematische centra
en de middelgrote doelgerichte centra werden problematisch geacht. Daarvan waren
er in 2010 in totaal 48 (dat is bijna 40%). De
aantallen waarmee iets moet gebeuren zijn
kortom groter geworden.
De helft van de woonwinkels is een solitaire
vestiging. Ze zijn gemiddeld wat kleiner
dan de winkels op de woonboulevards. Van
de verspreide bewinkeling hebben alleen de
‘local hero’s’ een toekomst zoals Eijerkamp
(Zutphen), Nijhof (Baarn), en Van Til (Alkmaar).5 Deze winkels hebben voldoende
eigen aantrekkingskracht om te overleven.
Veel van de ondernemers in deze categorie
zit tegen de 65 jaar aan. Voor deze categorie is het van belang om een opvolging te
regelen. Wordt die niet gevonden dan krijgt
deze categorie vanzelf een steeds kleiner
aandeel in de woonbranchemeters; 30%60% van de MKB’ers in de mode en woonbranche zou van plan zijn om te stoppen.
Ook hier lopen de getallen uiteen, maar in
alle ramingen is sprake van een forse reductie. De concurrentie in de nabije toekomst
gaat daarom tussen de binnensteden en de
woonboulevards. De solitaire vestigingen
spelen daarin geen rol.
‘In en om het huis’: de oplossing voor de
malaise?
Alleen als er een Ikea is dan hebben de locaties potentie, zegt Hooft. Het beperkte aantal
moet grootschalig en verrassend zijn, met
goede leisure (Van der Linden). Vergelijk ze
met de factory outlets. Daarvan zijn er ook
maar een paar. Factory outlet centers combineren een beperkt assortiment en verras-
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sing. Maar niet alle locaties in de toekomst
moeten/hoeven echter ‘pretparken’ worden
(Trommelen). Assortimentsverandering en
functiemenging (met horeca) kan wellicht
uitkomst bieden, zegt Manning voorzichtig. De combinatie van PDV en GDV kan
nog wel, volgens Speetjens, maar leisure
kan op de meeste locaties niet. Ze moeten
een aantrekkelijk binnenklimaat bieden
en een menselijke schaal hebben, volgens
Vogd. Het zijn nu grote vestigingen, grote
fabriekshallen, zegt ook Manning; ze zullen kleinschaliger moeten worden. En dan
wordt inpassing in bestaande concentraties
inclusief de binnenstad ook weer mogelijk.
Toekomstige woonboulevards moeten de
kernkwaliteit ‘in en om het huis’ hebben;
dat is de formulering waarover binnen de
woonbranche consensus bestaat. Het is
echter een rekbaar begrip. Woonwinkels,
electronica (zoals BCC, Saturn, Mediamarkt
etc), Blokker en Hema passen erin. Maar
omdat de Hema ook mode in het assortiment heeft, past dat toch ook niet helemaal
in het concept. Waar hou je op, vraagt een
aantal geïnterviewden zich terecht af. Elektronica en sport kunnen wellicht nog wel,
maar elke brancheverbreding betekent oneerlijke concurrentie met andere locaties
waar de huren vaak hoger zijn. En dan
hebben we het ook over de binnensteden
die niemand in de waagschaal wil stellen.
Welke branches er precies inzitten, is dus
nog onbeslist, maar er lijkt een aanzienlijke
verbreding in het verschiet te liggen. Van de
toekomstige woonmalls en woonboulevards
zal naar verwachting 40% uit meubels bestaan. ‘In-en-om-het-huis’ ziet Vogd opvallend genoeg niet als mengconcept; het concept is verenigbaar met de kritiek die DTNP
heeft geformuleerd.6 Dat rapport was zeer
kritisch over ‘het stapelen van bezoekmotieven’ (2011, p. 5).
Het grote voorbeeld voor de woonbranche
is Domus shopping centre bij Parijs. Het

Randvoorwaarden: schaal, locatie en
synergie
De woonboulevard van de toekomst moet
een bepaalde schaal en locatie hebben.
Kansrijke locaties zijn de grotere locaties.
Volgens Hooft zijn er twee modellen levensvatbaar: het IKEA-model bestaande
uit een grote winkel of winkelcentrum dat
het hele assortiment van in en om het huis
verkoopt. En het Alexandrium model met
verschillende assortimenten ondergebracht
in de verschillende nabijgelegen gebouwen.
Villa Arena volgt het IKEA-model; een ‘upmarket IKEA’ is het oogmerk voor de nabije
toekomst. Het zijn grosso modo de 11 grootschalige clusters uit het genoemde CBWMitex-rapport uit 2010 die gemiddeld zo’n
55.000 m² meten en een grote trekker als
IKEA hebben.
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Behalve de synergie moet ook de locatie perfect zijn. De basis voor alle winkellocaties
is schoon, heel, veilig en ‘goed bereikbaar’.
Nabijheid van een ‘golden cross’ van snelwegen en multi-modaal ontsloten behoren
tot de randvoorwaarden. Er zijn maar een
paar plekken in Nederland die bovendien
een voldoende omvangrijke bevolking hebben waarop de projecten kunnen leunen.
Eén miljoen mensen is tegenwoordig het
minimum.9 Alexandrium heeft in principe
zo’n locatie: op het kruispunt van de snelwegen A13/A16 (noord-zuid) en A20 (oostwest). Bovendien beschikt de locatie over
een NS intercity station en een metrohalte.

onderzoek

Toepassing van deze branchering op Nederland is verbonden aan de discussie of de
branchering breder of dieper moet. Verder
als ‘in en om het huis’ moet de verbreding
van het assortiment in elk geval niet gaan.
Dan komen de binnensteden in gevaar. De
concurrentiestrijd gaat tussen de binnenstad en de woonboulevards, zeggen de geïnterviewden. Het moet op woonboulevards
gaan om aanbod dat zich complementair

verhoudt tot de binnenstad. Bovendien zullen door de groei van internet gaten vallen
in de binnenstad die opgevuld moeten worden. Vooral voor de kleinere woonwinkels
biedt dit mogelijkheden. ‘Liever een dichtgetimmerde woonboulevard dan een dichtgetimmerde binnenstad’.8 Momenteel meet
de woonbranche ongeveer 6,5 miljoen m²
WVO (tabel 2); met de verruiming van de
branchering hebben we het over bijna 13,5
mljoen m² WVO (bron: Locatus).
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winkelcentrum meet 60.000 m² en heeft
allemaal winkels met een assortiment gericht op ‘in en om het huis’: woonwinkels,
decoratie, tuinartikelen, en elektronica.
Het winkelcentrum ging in 2006 open en
werd ontwikkeld door Bouwfonds MAB.
Domus is gebaseerd op hetzelfde concept
als Alexandrium met veel aandacht voor de
verblijfskwaliteit. Hetzelfde ontwikkelteam
zat er op. Domus is met andere woorden
het geëxporteerde concept van Alexandrium. Anders dan Duitsland en Nederland
waar striktere regels zijn, biedt Frankrijk de
mogelijkheid om een grotere bandbreedte
aan producten in een woonmall onder te
brengen. Keukenproducten en textiel zijn
voorbeelden. Recent is Saturn huurder geworden (na een overname heet de winkel
daar nu Boulanger). Electronica is immers
steeds meer in de woning te vinden. Verder
is horeca ruim vertegenwoordigd. In Frankrijk is dat meer dan een broodjeszaak of een
coffeeshop.
Ook voor Frankrijk was Domus een nieuw
concept. Maar ook Frankrijk kent een recessie en er is leegstand in het winkelvastgoed.
De woonmall faciliteert one-stop-shopping.
Verschillende bekende winkels kunnen afzonderlijk een reden zijn voor een bezoek
aan de woonmall. Een bezoek aan Saturn
is zelf geen impulsaankoop, maar kan wel
tot (impuls)aankopen in andere winkels leiden. Saturn functioneert volgens deze definitie dus als een anchor-store. MAB heeft
daar wel onderzoek naar gedaan, maar wil
daar geen concrete uitspraken over doen.7

Kansrijke locaties zijn locaties waar koopstromen bij elkaar komen; locaties moeten
niet in elkaars vaarwater (lees: verzorgingsgebied) zitten. De infrastructuur moet met
andere woorden goed zijn en er moet een
parkeerplaats beschikbaar zijn voor een gewone prijs.
Het ‘klassieke’ model
De grote vraag is natuurlijk of de randvoorwaarden ook daadwerkelijk effectiviteit
sorteren. Daarbij draait het allemaal om
de verwachte synergie tussen de verschillende branches. Leidt de aankoop in de ene
winkel ook tot een aankoop in een andere
winkel, is dan de vraag. Het ‘klassieke’ model is de Amerikaanse shopping mall waar
warenhuizen de trekkers zijn en zorgen
voor de loop binnen winkelcentra (Jones &
Simmons, 1999, p. 123). Analyses van Nederlandse cases bevestigden Amerikaanse
ervaringen (De Ruiter, 2004), maar de tijden zijn veranderd en een woonboulevard
is geen gewoon winkelcentrum. Wanneer
je op een woonboulevard een supermarkt
of Hema neerzet, hebben de woonwinkels
er niet veel aan. Dat is inmiddels ook de
praktijk van de meeste Nederlandse retailparken: locaties zonder branchebeperking
maar veel synergie tussen het retailaanbod is er niet. Onderzoek in Alexandrium
in Rotterdam heeft uitgewezen dat die synergie erg beperkt is. De meeste synergie
bestaat tussen het gewone winkelcentrum
(Alexandrium I) en de grootschalige detailhandel (Alexandrium II); 40% van de
aankopen in het ene deel zou leiden tot een
aankoop in het andere deel. Tussen Alexandrium II en de woonmall van Alexandrium
III bestaat een beperkte synergie van 10%
en tussen Alexandrium I en Alexandrium
III komt de teller niet boven de 1% (Bureau
Stedelijke Planning, 2009). Megastores in
Den Haag laat hetzelfde beeld zien. Er is
wel uitwisseling tussen het GDV-deel en de
supermarkten, maar de woonwinkels profiteren er niet van (Kooijman, 2013). Dit is
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waarom DTNP (2011) kritisch is op het combineren van bezoekmotieven.
Trommelen van DTNP heeft terecht principiële ‘twijfels’ bij functiemenging.10 Vaak is
er maar één winkel waarom een consument
een perifeer winkelcentrum bezoekt. Synergie is dan beperkt. Uit de voorwaarden die
Saturn heeft genoemd voor een vestiging in
Ekkersrijt, blijkt heel concreet dat wonen
en elektronica slecht mengen. Voorwaarde
voor Saturn was de aanwezigheid van een
sportwinkel. Saturn zocht aanloop van consumenten maar een andere aanloop dan die
van een monofunctionele woonboulevard.
Bovendien kan het alleen op korte termijn
een oplossing zijn. Op de lange termijn
is de oplossing geen echte oplossing, gezien de concurrentie van het internet. Veel
electronicawinkels zijn in de afgelopen jaren verdwenen (Megapool, Ids en - recent
- De Harense Smid). Alleen de hele grote
(Mediamarkt en Saturn) en de hele kleintjes (Expert) zijn nog over. En gezien de
verspreiding van internet is het eind nog
niet in zicht. Momenteel gaat al 25% van de
bruin- en witgoedverkoop via internet. Wellicht verklaart dit ook de terughoudendheid
van MAB om de synergie van het Parijse
Domus met cijfers te onderbouwen.
Nabije toekomst: meer leegstand en beperkte mogelijkheden voor beleid
Het grootste gedeelte van de woonboulevards heeft een uiterst onzekere toekomst.
Leegstand is op de korte termijn het meest
verwachte gevolg. Herontwikkeling en herverkaveling is maar voor een beperkt deel
van de winkelprojecten haalbaar. Ook sloop
is minder waarschijnlijk, want ‘wie moet
dat betalen?’ Het gemiddelde leegstandspercentage is ongeveer 8% in meters. In
de woonbranche is dat niet te geven. Bovendien is er in de woonbranche veel verborgen leegstand, omdat zelfstandigen met
eigen geld hun zaak draaiende proberen te
houden.

afbeelding 2 ▶ Me
 gastores Den Haag

onderzoek

zij het dat ze niet allemaal even succesvol
zijn. De Kamer van Koophandel (2013) publiceerde eerder dit jaar een brochure met een
groot scala aan kleinschalig maatwerk. De
regio Arnhem-Nijmegen heeft al weer enkele jaren geleden geprobeerd om van drie
woonboulevards door herverkaveling twee te
maken. Dat is toen niet gelukt. In het ZuidLimburgse Parkstad lijken de vastgoedondernemers eieren voor hun geld gekozen
te hebben. Er is 80.000 m² tot 100.000 m²
te veel en er zou consensus zijn over een
aanpak van de sanering met behulp van
een fonds. Er zijn plannen voor herontwikkeling van Villa Arena in Amsterdam. De
herverkavelingsplannen voor Megastores in
Den Haag zijn deels uitgevoerd (afbeelding
2). Het wachten is op de aanhuur van het
voorgenomen wijkwinkelcentrum. Dat zal
het winkelcentrum als geheel goed doen,
maar of de woonwinkels daarvan gegeven
de ervaringen met de synergie tussen branches baat hebben valt te betwijfelen (Kooijman, 2013).
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Er zijn nog niet veel voorbeelden van sloop,
herverkaveling en herontwikkeling in de
woonbranche. ‘De pijn voor de eigenaren is
nog niet groot genoeg’.11 Er zijn wilde plannen geweest voor een ‘winkelvastgoedfonds’.
De Rabobank zou interesse hebben gehad.
Het idee van een grondbank of gebiedsontwikkelingsbank met inkoop en verkoop van
rechten duikt periodiek op maar de uitwerking ervan stagneert meestal. Ook is er een
voorstel dat bekend staat als ‘De Wig’: de
gelijktijdige opheffing van de branchebeperking van 10 miljoen vierkante meter winkeloppervlakte en de reductie ervan tot 3 miljoen
vierkante meter. Dat kan alleen als het bezit
nog potentie heeft. Alleen opheffen van de
branchebeperking zal leiden tot meer leegstand elders en de binnensteden in gevaar
brengen. Maar het belangrijkste is de vraag
hoe het gerealiseerd moet worden. Daar is
geen antwoord op en dat is ook logisch want
er bestaat niet zoiets als een besluitvormend
overleg van vastgoedeigenaren.
Meer concreet zijn de volgende voorbeelden,

service

Megastores Den Haag. De renovatie, die in februari 2012 werd opgeleverd, bracht een warmere kleurstelling en
Haagse thema’s in de trappenhuizen (hier: het koninklijk huis).

Foto: Dion Kooijman, februari 2013.
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INretail heeft een sessie met scenarioplanning voor de branche in 2014 in voorbereiding. Hier moet draagvlak gecreëerd worden voor de sanering van het aantal meters.
De branche beseft dat nog onvoldoende.
Draagvlak en consensus lijken ook de belangrijkste resulaten van de ‘Winkeltop’;
een landelijk overleg van retailers, overheid
en brancheorganisaties. Deze Winkeltop
komt sinds anderhalf jaar bijeen en zou
drie pilots in voorbereiding hebben. Het
doel is vooral te kijken of er wijzigingen in
de regelgeving mogelijk zijn en of gewenste
veranderingen op een flexibele en vlotte manier doorgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk moet het in deze pilots ook gaan om
het actief uit de markt halen van winkelmeters. Een voorwaarde is wel dat er behoefte
is aan winkelmeters, want dan valt er wat
de schuiven. Maar zoals de leegstand nog
slechts een onbetaalbare oplossing heeft, is
het nog niet zeker dat de voorgenomen pilots doorgang zullen vinden. Zo’n pilot kost
namelijk geld, en ook dat is er (nog) niet.12
Conclusie
Het is niet de eerste keer dat er aandacht
voor de woonboulevards in Nederland
wordt gevraagd. Al voor de crisis was dat
zo (Pots, 2005; DHV, 2004). Detailhandel Nederland heeft opgeroepen tot meer
provinciale regie; ook ligt er weer een kamermotie met die inhoud (motie De Vries,
25-6-2013). De provinciale regie is ook de
lijn die het ruimtelijk-economische beleid
sinds de Nota Ruimte in 2005 volgt. In de
praktijk komt daar echter nog weinig van
terecht. Simpele oplossingen zijn er niet,
stelt de Winkeltop in een van zijn verslagen
(29-11-2012), maar de (provinciale) werkconferenties die zij organiseert zijn nog
niet concreet genoeg.
Hooft is echter optimistisch over het Nederlandse ruimtelijke beleid.13 Hij is samen
met de meeste andere geïnterviewden voorstander om de branchering op perifere loca-
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ties beperkt te houden. Wel de branchering
verbreden maar geen mode en dagelijks
aanbod toestaan, is het devies. Een restrictief beleid is ook wat onder meer de provincie Zuid-Holland voorstaat. Leegstand
zal leiden tot sloop, want we willen het in
Nederland wel netjes houden. Dat heeft
met beleidsmatige bemoeienis te maken;
ook retailers en beleggers zouden meer regulering willen, ondanks het feit dat ze het
in de eerste jaren van het millennium door
de toevoeging van al die meters wel zover
hebben laten komen.
Voor een handvol woonboulevards en
woonmalls zal verbreding van de branchering op de korte termijn wellicht uitkomst
kunnen bieden. Die verbreding mikt op
een synergy van koopmotieven, maar die
moet zich nog bewijzen. De huidige inzichten, ontleend aan de praktijk van Alexandrium in Rotterdam en Megastores in Den
Haag, laten zien dat de synergy tussen
woonwinkels, grootschalige winkels en dagelijkse winkels zeer beperkt is. Alleen de
categorieën dagelijks en grootschalig blijken te mengen en door consumenten als
eenheid te worden gezien; de woonwinkels
zijn een te aparte categorie. De uitbreiding
die gezocht wordt met elektronicawinkels
als Saturn en Mediamarkt is riskant. Faillissementen en internet liggen op de loer. De
bijdrage aan synergetische aankopen is bovendien beperkt. De aanwezigheid elektronicawinkels van zal de woonwinkels naar
alle waarschijnlijkheid op lange termijn
niet helpen.
Dit kwalitatieve onderzoek heeft bestaande
(kwantitatieve) inzichten over de woonboulvards gecorrigeerd en kritische vragen
gesteld bij beleid en brancheverbreding.
Kwalitatief onderzoek benadrukt (per definitie) de taal waarmee betrokkenen de
problemen verwoorden. Taal impliceert
ook een rethorische situatie maar het verhaal over de Nederlandse woonboulevards

Ik wil de geïnterviewden op deze plaats hartelijk danken voor hun inbreng. Er bestond grote
eensgezindheid maar soms hadden zij ook uiteenlopende meningen over het hoe en waarom
van woonboulevards in Nederland. Waar het
gaat om de juiste weergave van wat zij gezegd
hebben, ben alleen ik verantwoordelijk.
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blijkt verre van compleet. In de afgelopen
tien jaar is herhaaldelijk gevraagd om een
grotere coördinerende rol van de provincies; het appèl op goed beleid is er, maar het
ontbreekt aan - een geïnstitutionaliseerde
vorm van - motivatie. Ook bij alle voorstellen over brancheverbreding - ‘in-en-om-hethuis’ of specifieker ‘de elektronicabranche
als trekker’ - is er een appèl om er ‘ja’ tegen te zeggen, maar ontbreekt het aan rationele informatie die de veronderstelling
kan onderbouwen. Een completer ‘verhaal’
waarbij rationele informatie, overtuiging
en motivatie in evenwicht zijn, is een belangrijke voorwaarde voor daadwerkelijke
aanpassingen van het winkelvastgoed van
de woonbranche in de nabije toekomst.
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http://www.overbewinkeling.nl, geraadpleegd 5-9-2013. De website bevat onder meer het manifest overbewinkeling (juni
2013), dat inmiddels getekend is door 300 wethouders en burgemeesters uit 150 gemeenten.
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Op zoek naar de heilige graal van
katalysatorprojecten in stadsontwikkeling

t h e m a : va s t g o e d t a x at i e s

VASTGOED EN GEBIEDSONTWIKKELING

Iconische bouwwerken brengen de stad in beweging. Beroemde voorbeelden zijn
het Guggenheim Museum Bilbao of het Sydney Opera House. Stadsbestuurders,
ontwikkelaars en ontwerpers hopen doorgaans dat hun vastgoedproject een aanjagende werking heeft op de ontwikkeling van de buurt of de stad als geheel. Onder
dergelijke voorwendselen worden ons regelmatig projecten met een ‘vliegwielfunctie’ verkocht. Maar kloppen deze beloften wel? Wat kunnen we onder katalysatoren
verstaan en op welke wijze kun je ze beoordelen? Kun je ze eigenlijk wel ontwikkelen? Dit artikel gaat op deze vragen in aan de hand van theoretische uitgangspunten en praktijkonderzoek en formuleert aanbevelingen voor de besluitvormingspraktijk en vervolgonderzoek.

D

achtergebleven buurten of wijken, worden uitgelokt in een proces dat ook wel
‘gentrification’ wordt genoemd. Beeldbepalende projecten kunnen bewust door
lokale overheden worden ingezet om een
opwaartse ontwikkeling voor de stad of
wijk te bewerkstelligen (Doucet, 2010).
Een voorbeeld is gemeente Amsterdam
die het Eye Museum aan de noordoever
van de stad heeft laten bouwen om meer
mensen naar dit achtergebleven stadsdeel
te trekken. Door de komst van een katalysator ontstaat nieuwe bedrijvigheid, nieuwe
woningbouw met nieuwe, veelal rijkere
bewoners en een nieuwe stroom toerisme.
Dit zorgt ervoor dat meer wordt uitgegeven
aan de lokale middenstand, dat de wijk een
aantrekkelijker aanzicht krijgt waardoor
de vraag naar woningen toeneemt en dat
meer wordt geïnvesteerd in renovatie of
nieuwbouw.
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e legitimatie van beeldbepalende
projecten wordt door stadsbestuurders veelal gezocht in de uitstralingseffecten. Dat wil zeggen de ‘spill
overs’ of ‘multipliers’ die zichtbaar zijn in
een groter of in een ander gebied dan waar
het iconisch bouwwerk zich bevindt. Een
klassiek voorbeeld is het Sydney Opera
House, dat niet alleen succesvol werd vanwege de functionele waarde (het gebruik
van de concertzaal), of de symbolische- en
ansichtkaartwaarde voor de stad, maar ook
vanwege de gestegen vastgoedwaarde rond
het gebouw. Toen het project was gerealiseerd en iconische status verwierf, schoten
de vastgoedwaardes in de nabije omgeving
omhoog. Eenzelfde spin-off werd zichtbaar
in de inkomsten van nabijgelegen winkels,
restaurants en hotels.
De katalysatorwerking van beeldbepalende
projecten kan, vooral als het gaat om de

onderzoek

door dr. Wouter Jan Verheul

Sinds de bouw van Guggenheim museum in Bilbao, ontvangt de stad een grote hoeveelheid internationale toeristen
Foto: Jean-Pierre Dalbéra

Geslaagde beeldbepalende projecten kunnen
niet alleen wonderen doen voor de naaste
omliggende buurten, maar ook voor de stad
als geheel, zo bleek in Bilbao. Architect Frank
Gehry werd gevraagd een ‘equivalent’ van
het Sydney Opera House te bouwen in Bilbao, dat tot dan toe de ‘vuilnisbeltstad’ werd
genoemd. Het is met zijn Guggenheim Museum gelukt; de stad ontvangt sindsdien een
grote hoeveelheid internationale toeristen
(Gospodini, 2010). Deze positieve spiraalvorming is niet alleen zichtbaar in de economische indicatoren, maar ook bij sociale
en culturele spill-overs. Zo hebben Plaza et al.
(2009) laten zien dat het Guggenheim Bilbao
ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en
ruimtelijke presentatie van de lokale kunstsector.
Aanjagers of vastlopers?
Ook in Nederland proberen stadsbestuurders katalysatorprojecten te ontwikkelen.
Niet altijd met behulp van extravagante architectuur zoals in Sydney of Bilbao, maar
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in tijden van recessie zijn selectieve investeringen in projecten met uitstralingseffecten een gedroomde aanjager voor gebiedsontwikkeling. Initiatiefnemers hebben het
vaak over projecten die ‘de stad op de kaart
te zetten’ of ‘de stad voort stoten in de vaart
der volkeren’. Het is typisch beleidsjargon
van een strategie die ook wel ‘urban boosterism’ wordt genoemd (zie Dovey, 1999;
Sklair, 2006). Grote fysieke projecten moeten het liefst zoveel mogelijk sociale en
economische problemen oplossen en besluitvormers en onderzoekers willen graag
weten hoe dit kan. Soms lijkt dit verlangen
wel op de zoektocht naar de heilige graal.
Het succes van katalysatorprojecten is echter niet verzekerd. Ondanks de nobele intentie om door fysieke interventies een wijk
of een stad in economisch, sociaal en cultureel opzicht op te stuwen, zijn kritische
vragen te stellen ten aanzien van de realiseerbaarheid van deze ambities. Zo schreef
Jane Jacobs (1960) over geplande bouw-
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In Enschede werd een katalysatorproject
ondernomen in de cultuursector. Enschede
wilde graag meer hogeropgeleiden trekken
door middel van culturele profilering. De
idee werd postgevat om Enschede als de muziekstad van Nederland te positioneren. Dit
zou met name zichtbaar moeten worden in
een nieuw gebouw: het ‘Nationaal Muziekkwartier’. Een opvallend bouwwerk dat direct vanuit het station zichtbaar moest zijn
en een aanjagende functie zou moeten hebben voor de ontwikkeling van het achtergebleven noordelijk centrumgebied. Maar na
de realisatie van het Nationaal Muziekkwartier zijn de reacties verdeeld. Enthousiaste
betrokkenen roemen het gebouw qua faciliteiten en programmering. Maar er is ook
teleurstelling als blijkt dat de omliggende
kavels al jarenlang braak liggen en de aanjagende werking voor het gebied uit blijft.

onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op de studie ‘Stedelijke iconen’ (Verheul, 2012) waarvoor
een tiental stedelijke projecten zijn onderzocht die wisselende resultaten laten zien
als het gaat om hun aanjagende ambities.1
Zo was de High Tech Campus in bepaalde
opzichten een ‘aanjager’ voor regio Eindhoven, terwijl entertainmentboulevard
Miracle Planet in Enschede of het Kasteel
van Almere als ‘vastlopers’ zijn te bestempelen. In dit artikel worden enkele andere
onderzochte projecten beschreven op basis
van een kwalitatieve methode; in het bijzonder een discoursanalyse van de vooraf
geformuleerde intenties van betrokken
actoren en hun evaluaties achteraf (Lincoln & Guba, 1985; Wood & Kroger, 2000).
De hoofdvraag van dit artikel is: in welke
mate hebben iconische stadsprojecten een
aanjagende functie gehad en hoe is dit te
beoordelen?

Katalysatorprojecten in Nederlandse steden
In Rotterdam is de Erasmusbrug een voorbeeld van een relatief geslaagde interventie
om met een opvallende brug een verbinding te maken met het achtergebleven Rotterdam-Zuid. De gemeenteraad besloot uit
drie varianten te kiezen voor het duurste en
meest opvallende ontwerp. De investering
zou niet alleen tot nieuwe stedelijke trots
moeten leiden, maar ook private investeerders moeten uitlokken om in het oude havengebied ‘de Kop van Zuid’ te investeren.
De Erasmusbrug werd na oplevering een
groot succes in de ogen van bewoners en
bezoekers. De brug werd een nieuw stadssymbool en staat op vrijwel iedere stadsbrochure. De brug is voor bezoekers het meest
fotogenieke object in de stad. De investeringen van bedrijven in de Kop van Zuid zijn
er gekomen. Echter, minder voortvarend
en omvangrijk dan gehoopt. De zuidelijke
rivieroevers zijn mede door de beeldbepalende infrastructuur tot ontwikkeling gekomen, maar de olievlekwerking voor de rest
van Rotterdam-Zuid is nog te weinig zichtbaar en een proces van zeer lange adem.
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werken die wel werden verkocht in het belang van de stad, maar niet tot gewenste uitkomsten voor bestaande bewoners leidden.
Er zijn meer kritische onderzoeken verricht
naar grote projecten, zoals de planologische
rampen die zijn omschreven door Peter
Hall (1980), de willens en wetens gemaakte
kostenoverschrijdingen, omschreven door
Flyvbjerg et al. (2003), het democratisch deficiet van de betrokken elites (Swyngedouw
et al., 2002), de verstrikking die plaatsvindt
in projectbesluitvorming (’t Hart, 1994) of
het (on)bewust verwijderd raken van eerder beoogde sociale doelstellingen van projecten aangaande de verbondenheid met
omliggende stadsdelen (Majoor, 2009).
De weerbarstige praktijk van stedelijke ontwikkeling laat zien dat katalysatorprojecten
niet alleen resulteren in ‘aanjagers’ met een
positieve spiraalwerking, maar ook kunnen
stranden als ‘vastlopers’. Dat zijn projecten
die gepaard gaan met bestuurlijke ruzies,
grote kostenoverschrijdingen of tegenvallende opbrengsten, zowel in sociale als in
economische zin.

De aanpalende projecten, zoals een hotel,
kantoren en appartementen, laten mede
door de financiële crisis nog op zich wachten. Hierdoor komt de uitstraling van het
Muziekkwartier niet goed uit de verf. Door
de moeizame ontwikkeling van het gebied aangevuld met de recente bezuinigingen op
culturele instellingen - blijkt het gehoopte
imago van Enschede als de muziekstad van
Nederland moeilijk te beklijven.
Een katalysatorproject kan evenzo een ensemble aan bouwwerken betreffen, zoals
het nieuwe Stadshart van Almere. Er lag aan
dit project een duidelijke wens ten grondslag wat betreft de impact op de stad. Een
modern stadscentrum zou er toe moeten
leiden dat Almere niet langer als grauwe,
saaie stad werd gezien en dat bewoners voor
hun boodschappen en vrije tijd niet langer
steeds de stad uit zouden gaan. Rem Koolhaas ontwierp samen met een team van
internationaal vermaarde architecten een
opvallend stadscentrum op een gebogen
maaiveld, met schots en scheef geplaatste
gebouwen en qua vorm, hoogte en raster
sterk afwijkend van de bestaande Almeerse
bebouwing. Het resultaat heeft in de (inter)
nationale wereld van architectuur en stedenbouw volop aandacht gekregen. Ook
heeft het Stadshart de koopkrachtafvloeiing
tegengegaan. Toch waren de ambities misschien te groot. Het stadscentrum is ontworpen voor een stad met een schaalsprong
naar 400.000 inwoners, maar of Almere
dat aantal gaat halen is hoogst onzeker. De
stedenbouwkundige opzet is volgens sommigen ongezellig groot en er staan bovengemiddeld veel winkels en kantoren leeg.
Analyse van katalysatorwerking
Hoe zijn de uitkomsten van katalysatorprojecten te beoordelen? De opbrengsten
laten zien hoe meerduidig de uitkomsten
van katalysatorprojecten zijn (zie ook Claassen, Daamen & Zaadnoordijk, 2012). Er
zijn verschillende aspecten waar de projec-
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ten anders op scoren en die als indicatoren
voor katalysatorwerking kunnen gelden (zie
Verheul, 2012). Zo is er de beoordeling van
het intrinsieke gebruik van het project, zoals
de vervoerswaarde van de Erasmusbrug
voor Rotterdam-Zuid. Daarnaast is er de
symbolische- of ansichtkaartwaarde, zoals de
mate waarin een object op beeldmateriaal
verschijnt. Ook een katalyserende werking
van een verbeterd imago van een wijk of stad
dankzij een iconisch project doet zich voor
(Verheul, 2013). Katalysatoren hebben mogelijk een sociale aanjagende functie (ze kunnen een levendig publiek domein creëren). De
meest harde onderbouwing van katalysatoren wordt echter vaak gezocht in de economische aanjagende functies (zichtbaar in o.a. de
omliggende bedrijvigheid en vastgoedwaardes). Een goed begrip van katalysatorwerking
vraagt om het in kaart brengen van deze verschillende indicatoren door middel van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses.
Een kwalitatieve beoordeling is onder meer
mogelijk door betrokkenen bij de totstandkoming en gebruikers van een project (zoals
bewoners of bezoekers) te interviewen. Dit
is vooral van belang bij het in kaart brengen
van een imago of identiteitsbesef van een
project in relatie tot een stedelijk gebied.
Rotterdammers verbinden bijvoorbeeld de
Erasmusbrug aan de identiteit van moderne
architectuurstad. In Almere bleek dat onder
internationale bezoekers veel erkenning is
voor de waarde van het nieuwe Stadshart
tijdens hun architectuur- en stedenbouwreizen, maar dat onder bewoners de betekenis
van het Stadshart voor Almere minder wordt
erkend. In Enschede bleek na gebruikersonderzoek dat het Nationaal Muziekkwartier
geringer als ‘nationaal’ wordt ervaren dan
door de initiatiefnemers gehoopt. Ook de
sociale spin-off van een project, zoals het
creëren van een levendig publiek domein,
laat zich vooral door middel van kwalitatieve
analyse begrijpen. Via een kwantitatieve methode kan worden gemeten wat de effecten

Of projectinitiatieven uitgroeien tot iconen met stedelijke vliegwielfuncties is niet
met zekerheid te stellen, maar op basis van
evaluaties van betrokkenen zijn wel enkele
principes te formuleren die in de kwalitatieve beoordeling van geslaagde projecten van
belang zijn. Als een project een bestaande
plek in beweging moet brengen, dan zal
moeten worden gezocht naar verbondenheid en ‘verankerde vernieuwing’. Dat betekent dat projecten iets nieuws toevoegen
aan de stad, maar tegelijkertijd verbonden
zijn met de ruimtelijke en sociale-culturele
identiteit van een plek. Economen spreken
over de endogene kwaliteiten van een plek.
Als iconische bouwwerken een katalysator
voor een plek moeten zijn, dan zullen iconen niet alleen stedelijke identiteit moeten
uitdragen, maar ook het ontwikkelingsproces om identiteit te ontdekken en te
construeren moeten helpen. Klingmann
(2011) verwoordt treffend dat goed ‘urban
design’ niet louter opvallend en invloedrijk
is, maar opereert als culturele verbinding
tussen groepen mensen, tussen bewoners
en bezoekers, tussen markt en geografische
ruimte, tussen publiek en privaat. Iconische
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Voor onderzoekers en besluitvormers van
katalysatorprojecten is het echter gebruikelijk de meeste nadruk te leggen op de
economische spin-offs. Deze uitstralingseffecten zijn over het algemeen het beste in
kaart te brengen met behulp van kwantitatieve methodes, zoals het meten van vastgoedwaardeontwikkelingen of van uitgaven
in nabijgelegen restaurants, hotels of aan
andere faciliteiten in de toeristische sector.
Dergelijke cijfers kunnen inzicht bieden in
het financiële rendement van investeringen in katalysatorprojecten, hoewel de betrouwbaarheid en zeggingskracht van deze
cijfers onderwerp van debat zijn, zoals aan
het einde van dit artikel wordt betoogd. Hoe
dan ook is zichtbaar dat een positieve score
op een enkele bovengenoemde indicator
niet zonder meer als bewijs voor geslaagde
katalysatorwerking worden gebruikt, maar

Noodzaak van verankering en onderbouwing
Op basis van de onderzochte cases kan geconcludeerd worden dat de aanjagende ambities maar gedeeltelijk zijn geslaagd en dat
katalysatorprojecten maar in geringe mate
maakbaar zijn overeenkomstig de vooraf
gestelde doelen. Dat geldt niet alleen voor
projecten die jammerlijk zijn mislukt, zoals het half afgebouwde Kasteel in Almere
of entertainmentboulevard Miracle Planet
in Enschede. Ook in hun primaire functie
redelijk geslaagde projecten, zoals het Muziekkwartier in Enschede of het nieuwe
Stadshart in Almere, zijn in hun aanjagende functies anders geworden dan vooraf
bedacht.

onderzoek

Imago-onderzoek kan naast interviews ook
door middel van beeldanalyse plaatsvinden
(zie het werk van Nas et al., 2011). De symbolische- of ansichtkaartwaarde van een
project kan bijvoorbeeld zichtbaar worden
in het gebruik van foto’s en videobeelden.
Zo verschenen de markante gebouwen van
het Stadshart in allerlei architectuurboeken.
De Erasmusbrug staat op vrijwel iedere
stadsbrochure of vormt het decor van reclamespotjes en heeft zodoende ook de herkenbaarheid van de rivieroevers vergroot.
Een beeldanalyse kan niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief worden verricht,
toont het werk van Crandell et al. (2009),
die het verschijnen van foto’s van bouwwerken hebben geteld. Op fotowebsites kan
worden ontdekt welke objecten worden gekoppeld aan een bepaalde plek bij het zoeken op plaatsnaam.

dat een meervoudige kijk nodig is voor een
goed begrip van de uitstralingseffecten.
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van een project zijn op de passantenstroom,
maar in hoeverre een project ook een levendig publiek domein creëert zal vooral door
een kwalitatieve gebruiksanalyse ter plekke
moeten worden bepaald.

bouwwerken met een katalysatorfunctie
ontstaan in en wat ook wel diepgewortelde
‘discourscoalities’ (zie Hajer, 1995) worden
genoemd. In een tijd waarin stadsbesturen
steeds minder mogelijkheden hebben om
vanuit overheidswege nieuwe projecten te
initiëren en te financieren, zal moeten worden gezocht naar verbindende verhalen die
worden gevormd vanuit maatschappelijke en
private initiatieven.

initiatiefnemers moet evenzeer kritisch worden bevraagd. Want aan welke stedelijke beleidsdoelen moet een nieuw project precies
bijdragen? Wat zijn daar de indicatoren voor?
Het stellen van dergelijke vragen is een taak
van onderzoekers, politici en journalisten.
Niet om nieuwe initiatieven tegen te houden,
maar initiatiefnemers uit te dagen te komen
met een zo’n stevige mogelijke onderbouwing en invulling van katalysatorprojecten.2

Een verbindend verhaal van een project ontstaat niet alleen op de tekentafel, maar ook
in de dialoog tijdens en na de ontwikkeling.
Katalysatorwerking vraagt om een ‘emerging
strategy’ (Verheul & Daamen, 2013) waarin
gedurende en na de ontwikkeling voortdurend wordt gezocht hoe de aansluiting van
een project op bestaande en nieuwe sociaal,
ruimtelijke en economische kwaliteiten zo
optimaal mogelijk wordt benut. Het creëren
van katalysatorwerking is daarmee een langdurig en dynamisch proces. ‘Verankerde vernieuwing’ van de lokale identiteit en een ‘verbindend verhaal’ van een project, zijn geen
voldoende, maar wel noodzakelijke voorwaarden voor katalysatorwerking. Ze dragen
bij aan het ontwikkelen van projecten die een
gewenste toevoeging aan het stedelijk landschap vormen, zelfs al treedt het gedroomde
‘Guggenheim-effect’ niet op.

Vervolgonderzoek katalysatorprojecten
De (beleids)taal van bestuurders en andere
initiatiefnemers ter onderbouwing van nieuwe projecten vraagt om het opstellen van
systematische en specifieke doelenschema’s
waar de projecten volgens hen aan dienen bij
te dragen. De gevoerde (beleids)taal blijft namelijk vaak steken in algemeenheden, zoals
dat een project zal bijdragen aan ‘vitaliteit’
of ‘sociale cohesie’, zonder aan te geven wat
dan precies de normen en indicatoren zijn
die daarvoor worden gehanteerd.3 Door Romijn & Renes (2013) wordt gepleit voor een
zogenoemde ‘planobjectivering’. Het zou
zowel het onderzoek als de planvorming van
nieuwe projecten helpen als met de initiatiefnemers en besluitvormers wordt gewerkt
aan dergelijke doelenschema’s. Dat verbetert
de vergelijkbaarheid bij het maken van afwegingen en het helpt bij de monitoring en
evaluatie. Bovenal helpt een dialoog aan de
hand van het opstellen van een uitgekristalliseerd doelenschema om initiatiefnemers
en besluitvormers te helpen ontdekken wat
zij werkelijk willen bereiken met een nieuw
project en om daarbij aan te kunnen geven
in hoeverre voor de veronderstelde doel-middelrelaties bewijs is te vinden.

De conclusie is dat de heilige graal voor
katalysatorwerking niet bestaat. Maar dat
wil niet zeggen dat nader onderzoek naar
de onderbouwing van projecten zinloos is.
Integendeel, bovengenoemde principes,
gecombineerd met een goede kwantitatieve
onderbouwing van kosten en baten, kunnen
de kansen vergoten dat investeringen rendement opleveren. Dit artikel sluit daarom af
met enkele perspectieven voor onderzoek
naar katalysatorprojecten waar ook besluitvormers rond stedelijke projecten belang bij
kunnen hebben. Katalysatorprojecten vragen
om een onderbouwing met een aansprekende visie. Maar de ronkende beleidstaal van
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Om doel-middelrelaties effectief in kaart te
brengen, is de ontwikkeling van een aanvullend en aangescherpt instrumentarium
nodig. Er zijn meerdere instrumenten in gebruik die nuttige informatie opleveren, maar
ook hun tekortkomingen hebben. Zo is de
bestaande grondexploitatie als model te smal,

stuurskunde, etc.) is van belang om nieuwe
projectinvesteringen beter te kunnen begeleiden en onderzoeken. Methoden zijn daarvoor van belang die zowel een plek inruimen voor kwalitatieve criteria (met aandacht
voor besluitvormingsprocessen), als kwantitatieve instrumenten die doel-middelrelaties
adequaat onderbouwen. Besluitvormers zijn
geholpen met meer inzicht in welke doelmiddelrelaties aantoonbaar zijn, maar ook
in inzicht waar de onzekerheid over effecten
groot is, zodat stille aannames op basis van
mythes kunnen worden ontkracht of op zijn
minst het onderwerp van debat en bewuste
risicoafweging vormen. De heilige graal
voor de ontwikkeling van katalysatorprojecten kan helaas niet worden gevonden, maar
een reflectiever besluitvormingspraktijk gelukkig wel.
Over de auteur
Dr. Wouter Jan Verheul is verbonden
aan de TU Delft, faculty of architecture
& built environment, sectie urban area
development.

heb van deze projecten de processen van totstandkoming gereconstrueerd op basis van een inhouds- en discoursanalyse en meer dan honderd interviews (zie Verheul, 2012).
2 Zie hiervoor mijn artikel in NRC Handelsblad (4 december 2012) over de (gebrekkige) onderbouwing van besluitvorming rond grote projecten.
3 Zie hiervoor mijn artikel in Trouw (10 juli 2013) over de (ontbrekende) sociale doelstellingen in besluitvorming
rond grote projecten.
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Voetnoten
1 Ik heb daarbij met name gebruik gemaakt van de evaluaties van bewoners, bezoekers, bedrijven en bestuurders en

onderzoek

Een gezamenlijke optrekken tussen beleidsmakers en onderzoekers en tussen
onderzoekers uit verschillende disciplines
(economie, stedenbouw, planologie, be-
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omdat die zich beperkt tot het plangebied en
de grotere stedelijke effecten niet in beschouwing neemt. De Maatschappelijke Kosten en
Baten Analyse (MKBA) is teveel gericht op
nationale welvaartseffecten en te weinig op
de stad. Een hedonische prijsanalyse kan een
goed middel zijn om te zien wat de effecten
zijn van een project op de ontwikkeling van
de vastgoedwaardes. Zo hebben Koppels et
al. (2011) laten zien wat de relatie is tussen
leegstaande panden en de huurprijzen van
kantoren in de nabije omgeving. Ook de
analyse van koopprijzen van woningen kan
een belangrijke indicator vormen (zie o.a.
De Groot et al., 2010). Het nadeel is echter
dat hier vooral de relatie in beeld wordt gebracht tussen een nieuwe voorziening en de
aantrekkingskracht op bewoners, terwijl toeristen buiten beschouwing worden gelaten.
Indicatoren die ook de aantrekkingskracht
op bezoekers in kaart kunnen brengen zijn
daarom gewenst.
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De Real Estate Research Quaterly, het onderzoeksmagazine van de VOGON,
is in 2013 wederom vier maal verschenen. Met zo’n 30 vastgoedonderzoek
gerelateerde artikelen leverd het blad in 2013 opnieuw een bijdrage aan kennis-
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Real Estate Research Quarterly in 2013

overdracht in de sector.
Real Estate Research Quaterly wordt mede mogelijk gemaakt door een groot
aantal partijen. In het bijzonder te noemen zijn de Amsterdam School of Real
Estate, die met een financiële bijdrage zorgt voor continuïteit van het blad, alsmede PropertyNL, die behalve een financiële bijdrage zorgt voor het drukwerk
en de verspreiding van het magazine.

Alle redactieleden, vaste en incidentele referenten verdienen waardering voor hun
inspanningen voor het produceren en verbeteren van het blad, en ook nu weer een bijzonder woord van dank aan Cintha de Boer,
die als eindredactrice ervoor zorgdraagt dat
elk nummer van Real Estate Reserach Quaterly ook daadwerkelijk wordt gepubliceerd.
Vincent Gruis (voorzitter redactie)
November 2013
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De koers van Real Estate Research Quarterly wordt bewaakt door de Raad van Advies
waarin naast Prof. Tom Berkhout en Prof.
Pieter Tordoir ook Prof. Jan de Haan zitting
heeft genomen. De Raad van Advies heeft de
redactie onder meer in overweging gegeven
met het blad een prominentere rol te spelen
in de uitwisseling en discussie tussen onderzoeksgroepen en instellingen, mede in
relatie tot onderzoek naar de betekenis van
vastgoed voor de economie en vice versa. Als
reactie hierop organiseren wij op 10 april
2014 in samenwerking met VOGON, PropertyNL, ASRE en diverse andere wetenschappelijke instellingen een werkconferentie over

vastgoedonderzoek, waaraan wij ook een
themanummer koppelen. Ook hebben wij
besloten één maal per jaar een onderzoeksgroep uit te nodigen om een deel van een
nummer te adopteren en hierin hun belangrijkste wetenschappelijke inzichten te publiceren. Het eerste themanummer in dit verband is getrokken door Prof. Erwin van der
Krabben. Daarnaast heeft het derde nummer
weer in het teken gestaan van de resultaten
van het ERES congres. Met de andere twee
edities hebben wij weer wetenschappelijke
onderzoeksresultaten op uiterst actuele thema’s bekend gemaakt aan een breed publiek,
conform de missie van RERQ en de VOGON.

onderzoek

De redactieleden en referenten spelen een
belangrijke rol bij de totstandkoming van
het blad. De redactieleden bepalen de koers
van het blad, kiezen de thema’s, benaderen
potentiële auteurs voor het schrijven van artikelen en zorgen zelf in eerste aanleg voor
het beoordelen van de artikelen. De redactie
wordt in haar werkzaamheden ondersteund
door een groep van referenten. De referenten
dienen als 2e beoordelaars van de artikelen.
De artikelen worden anoniem aan de referenten voorgelegd.

VOGON PropertyNL Award 2013
Op verzoek van het bestuur van de VOGON
heeft de jury zich de afgelopen maanden
beraad op de keuze van de beste vastgoedpublicatie geschreven door een Nederlandse
of in Nederland woonachtige auteur. De jury
bestond dit jaar uit Hamith Breedveld, Wabe
van Enk, Piet Korteweg, Arno van der Vlist
en Erwin van der Krabben, die tevens als
voorzitter optrad. De jury werd ondersteund
door Ciska Damen en Herbert Fens. Daar
zijn wij hen zeer erkentelijk voor.
Voor het samenstellen van een longlist van
artikelen die in aanmerking zouden kunnen
komen voor de VOGON Award 2013 hebben
wij ons gebaseerd op voornamelijk Nederlandstalige wetenschappelijke en populairwetenschappelijke tijdschriften op het gebied
van vastgoed, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en economische geografie. Bij
de beoordeling van de publicaties hebben we
een aantal criteria gehanteerd. Zo hebben
we publicaties beoordeeld op de mate waarin
zij innovatief zijn, de mate waarin gebruik
wordt gemaakt van nieuwe empirische data,
wetenschappelijke bekwaamheid en aansluiting bij relevante wetenschappelijke literatuur, maatschappelijke impact en leesbaarheid. Op grond van deze criteria heeft de jury
een keuze gemaakt voor twee publicaties die
zij wil belonen met een ‘eervolle vermelding’
en één publicatie die wij de VOGON PropertyNL Award 2013 toekennen.
De eervolle vermeldingen gaan naar twee
opiniërende publicaties die zijn verschenen in, respectievelijk, Vastgoedmarkt en
Real Estate Research Quarterly. Zoals bekend verschijnen in zogenaamde populairwetenschappelijke tijdschriften regelmatig
opiniërende artikelen die niet rechtstreeks
gebaseerd zijn op originele empirische data.
Om die reden komen deze artikelen niet zo
snel in aanmerking voor de Award. Maar de
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verkondigde opinies kunnen wel degelijk interessant en maatschappelijk relevant zijn.
De eerste eervolle vermelding gaat naar een
artikel over de winkelvastgoedmarkt. Steeds
meer retaildeskundigen voorspellen dat een
steeds groter deel van de Nederlandse winkels in de komende jaren gaat verdwijnen
als direct gevolg van de toename van het internetwinkelen. Dit beïnvloedt het publieke
debat zeer en stadsbesturen denken na over
maatregelen voor de binnensteden. In deze
publicatie worden onderbouwde twijfels
geuit over het waarheidsgehalte van deze
voorspellingen. Natuurlijk heeft de toename
van het internetwinkelen invloed, maar - zo
wordt in de publicatie betoogd - er zijn andere en misschien wel belangrijke trends
die de toekomst van het winkellandschap
beïnvloeden. Die trends zijn met name de
vergrijzing, regionale verschillen in groei
of afname van de bevolking en veranderend
koopgedrag van met name jongeren. Die
ontwikkelingen zullen, zo voorspelt Gerard
Zandbergen, auteur van de publicatie ‘Niet
internet maar vergrijzing oorzaak leegstand’,
verschenen in Vastgoedmarkt van augustus
2012, in de nabije toekomst van veel grotere
invloed zijn dan het internetwinkelen. Voor
dit lezenswaardige artikel kent de jury de
eerste eervolle vermelding toe aan Gerard
Zandbergen.
De tweede eervolle vermelding gaat naar
twee auteurs die in Real Estate Research
Quarterly een interessant en belangrijk artikel hebben gepubliceerd waarin zij beargumenteren dat het verstandig is om op dit
moment terughoudend te zijn met energiezuiniger bouwen dan vereist op basis van de
nationale bouwvoorschriften. Tegelijkertijd
bevelen zij aan bij de bouw van nieuwe woningen wel opties open te houden om woningen in de toekomst alsnog energiezuiniger

Namens de jury:
prof. dr. Erwin van der Krabbe
(Volledige juryrapport is te vinden op de
website www.vogon.nl )
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Deze methode van waardebepaling kan als
een belangrijke stap voorwaarts worden
gezien voor de waardebepaling van grond.
Zoals bekend maken veel gemeenten in de
praktijk gebruik van het residuele grondwaardemodel. Met het door de auteurs
gepresenteerde grondwaardemodel is het
mogelijk marktconforme prijzen van grond
en opstal los van elkaar te bepalen voor woningtypen en locaties rekening houdend met
afschrijvingen. Dit is interessant en relevant
voor bijvoorbeeld mensen in de praktijk die
de prijs van een leegstaand stuk grond moeten vaststellen of de hoogte van de erfpacht.
Voor bijvoorbeeld verzekeraars biedt de methode een goed hulpmiddel om de waarde
van een opstal te kunnen bepalen. Gezien
het vernieuwende karakter van het artikel,
de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en de maatschappelijke relevantie
kent de jury met veel genoegen de VOGON
PropertyNL Award 2013 uit aan Alex van de
Minne en Marc Francke, auteurs van de publicatie ‘De waardebepaling van grond en opstal; een hedonisch prijsmodel’, verschenen
in Real Estate Research Quarterly, oktober
2012.
De jury feliciteert de winnaars met hun publicaties.

onderzoek

De jury was unaniem in haar keuze van de
publicatie die dit jaar de VOGON PropertyNL
Award krijgt uitgereikt. Het artikel verscheen
in 2012 in Real Estate Research Quarterly en
introduceert een vernieuwende methode
waarmee de waarde van grond en de waarde
van opstal los van elkaar kan worden geschat
voor alle woningen in Nederland. De auteurs
hebben een hedonisch prijsmodel opgesteld
waarin de waarde van de opstal en de waarde
van de grond afzonderlijk zijn gemodelleerd. Voor de modelschattingen zijn data
gebruikt over de karakteristieken van woningen, bouwprijzen per m² en bouwkosten en
gerealiseerde grondprijzen. De uitkomsten
laten onder meer zien dat het bouwjaar een
belangrijke determinant is van opstalwaarden. Een jaren ’30 opstal wordt bijvoorbeeld
20% meer gewaardeerd dan een jaren ’80
opstal. Voor de grondwaarde geldt bijvoor-

beeld dat de waarde van de grond afneemt
als de kavelgrootte toeneemt. Dat verklaart
bijvoorbeeld waarom 2-onder-1-kap woningen per m² minder gewaardeerd worden dan
tussenwoningen. Om de robuustheid van
het model te kunnen beoordelen hebben de
auteurs vervolgens de modeluitkomsten nog
vergeleken met gerealiseerde grondquotes
in de gemeente Den Bosch. De verschillen
in uitkomsten lijken verklaarbaar te zijn. De
jury waardeert de zorgvuldige wijze waarop
de robuustheid van het model is getest.
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te maken. De auteurs baseren hun conclusies op verwachtingen ten aanzien van het
verloop van energieprijzen en daarmee de
verwachte opbrengsten uit energiebesparingen, zoals het gebruik van een warmtepomp,
zonnepanelen en zonneboilers. Bij hun uitspraken maken de auteurs verder gebruik
van inzichten uit de reële optietheorie. Die
theorie gaat er vanuit dat een investeerder,
bij zijn of haar investeringsbeslissing, niet
alleen kijkt naar de netto contante waarde
van kosten en opbrengsten van een investering, maar ook naar de uitstelwaarde wanneer een investering niet direct maar op een
later tijdstip wordt gedaan. Juist het belang
van die uitstelwaarde brengt de auteurs van
deze publicatie tot de conclusie dat voor de
rationeel handelende huiseigenaar uitstel
loont. De jury waardeert ook in deze publicatie de belangrijke impact op het maatschappelijk debat en heeft besloten daarom
ook aan de auteurs van deze publicatie, Bas
van de Griendt en Koen van Cann voor hun
artikel ‘Reële optietheorie over energiebesparende nieuwbouw’ een eervolle vermelding
toe te kennen.

EMIR Roundtable London
23 januari 2014, London, The Langham, Regent Street.
Informatie: www.inrev.org
Stedelijke herontwikkeling
28 januari 2014, Amsterdam School of Real Estate
Informatie: www.asre.nl
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ag e n d a

Asset Management
30 januari 2014, Amsterdam School of Real Estate
Informatie: www.asre.nl
Investeringsanalyse
3 februari 2014, Amsterdam School of Real Estate
Informatie: www.asre.nl
Real Estate Valuation
4 februari 2014, Amsterdam School of Real Estate
Informatie: www.asre.nl

Creating a Portfolio Amsterdam 2014
27 februari 2014, Amsterdam,
locatie wordt nader bepaald
Informatie: www.inrev.org

onderzoek

2014 Winter Conference
12 februari 2014, New York, Mandarin O
 riental Hotel
Informatie: www.afire.org

Kantorenmarkt
6 mei 2014, Amsterdam School of Real Estate
Informatie: www.asre.nl
2014 European Conference
11-12 juni 2014, London,
Claridge’s Hotel
Informatie: www.afire.org
service

Dutch Green Building Week 2014
22-26 september 2014
Informatie: greenbuildingweek@dgbc.nl
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Richtlijnen Real Estate Research
Quarterly voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten
van concreet onderzoek ten grondslag en bevatten goed onderbouwde praktische relevantie/
nieuwswaarde voor de vastgoedsector. Het kan
zowel gaan om fundamenteel 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 proefschrift 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 opgebouwd:
-	een korte, prikkelende inleiding met de
belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
-	een beschrijving van het onderzoek, met accenten op:
-	de wetenschappelijke betekenis van het
onderzoek,
- de belangrijkste conclusies
-	de betekenis van de onderzoeksresultaten
voor de vastgoedpraktijk
-	een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op welke
manier geïnteresseerde lezers kennis kunnen
nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen
op te nemen.
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Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een
outline van hun voorgenomen artikel toezenden.
Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of
een uitwerking tot een volledig artikel zinvol is.
Artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent. met tenminste
1 tweezijdige blinde beoordeling. Auteurs ontvangen opmerkingen via de vakredacteur waarna
aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real Estate
Research Quarterly verklaart de auteur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie
wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing
tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De
redactie kan altijd een artikel weigeren of inplannen voor een volgend nummer. De redactie kan
een artikel, in overleg met de auteur, inkorten of
wijzigen. Veranderingen in de tekst die slechts
de leesbaarheid ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen
door de redactie zonder overleg met de auteur
worden aangebracht.
Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische
richtlijnen:
-	artikelen: als MS Word-bestand
-	gebruikte illustraties (grafieken, tabellen,
stroomschema’s): separaat aanleveren
-	de onderliggende data voor grafieken: als
separaat MS Excel-bestand (alleen waarden,
zonder formules)
-	kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator).
-	literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld:
Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;
rethinking the questions in social theory.
New Haven: Yale University Press.)
Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via: vogon@propertynl.com.

