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Duurzaamheid in vastgoed
is de hype voorbij
Gerjan Vos en Monique Roso

De druk bezochte studiemiddag van de Vogon in april van dit jaar was gewijd aan
het thema Duurzaamheid en vastgoed; wat betekent het nu echt? De conclusie
die na afloop getrokken kon worden was dat duurzaam ontwikkelen, beleggen en
exploiteren zeker geen hype meer is, maar een nieuwe standaard in wording voor
de vastgoedwereld.
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Over de auteurs: Drs. Monique Roso is onderzoeker-adviseur bij TNO Innovatie en Ruimte,
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Duurzaamheid in labels en boardrooms
Het openingsartikel van Jeroen Traudes en Arnold Wilts (Amsterdam School of Real Estate) trekt
het begrip duurzaamheid uit de hoek van de techniek en plaatst het in de context van een ruimtelijke investeringsstrategie. Duurzaam ruimtelijk investeren betekent in de visie van de auteurs
aandacht voor zes vormen van duurzaamheid. Transparantie en multifunctionaliteit zijn daarbij
zeker zo belangrijk als technische oplossingen gericht op verduurzaming.
Mieke Verschoor (TU Eindhoven) analyseerde internationaal veel gehanteerde tools om groene
labels te verstrekken, zoals LEED en BREEAM. De veelheid aan labels en meetmethoden versterkt de roep om uniforme certificering. Volgens Verschoor echter belemmert nationale milieuwetgeving een wereldwijde standaard voor nieuwbouw; voor bestaande bouw wordt die wel
voorbereid.
David Steixner, David Koch en Sven Bienert deden in Oostenrijk onderzoek naar de vraag of
een energielabel bijdraagt aan de waarde van een gebouw. Ook betrekken ze in hun onderzoek
de vraag hoe een energielabel in het proces van waardebepaling kan worden meegenomen. Een
van de belangrijkste conclusies is dat een wereldwijd uniforme beprijzing van energiezuinigheid
onmogelijk is. De wijze waarop energie-efficiëntie wordt gewaardeerd, is afhankelijk van lokale

Onduidelijke rol van huurder
Gelet op de bijdrage van de diverse artikelen valt goed nieuws te melden op het front van duurzaamheid. De ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsaspecten voor vastgoed zijn in
volle gang. De trend beperkt zich niet slechts tot enkele ‘goedwillenden’ binnen het bedrijf, maar
vindt ook gehoor in de ‘board of directors’ van grote vastgoedbedrijven. Vastgoedportefeuilles
worden groener.
Wat betreft de Europese markt is de indruk dat wij in Nederland bijvoorbeeld al veel verder zijn
op het gebied van toekomstig bouwen. Wij zijn met allerlei wettelijke voorschriften voor de
nieuwbouw al langer een nieuwe weg ingeslagen. Onduidelijk blijft voorlopig waar de gebruiker
(huurder) in dit geheel staat. Is dit de partij die het succes bepaalt van energie-efficiëntere gebouwen? Wat levert duurzaamheid hem op? Lagere kosten? Een te monetariseren groener imago?
Dit komt nog niet naar voren in de artikelen van dit themanummer. Het zal zeker aanleiding zijn
voor een nieuwe aflevering van het thema duurzaamheid in Property Research Quarterly.

onderzoek

Het was niet alleen Al Gore’s film ‘An Inconvenient Truth’ die onrust veroorzaakte. Ook de sterk
toegenomen (internationale) wetgeving inzake energiegebruik en de daarmee verbonden CO2uitstoot draagt bij aan de aandacht voor en het belang van duurzaamheid. Omdat het relatief
grote energiegebruik van onroerend goed een mooi middel lijkt om de overheidsdoelen op dit
gebied te halen, stijgt het belang van duurzaamheid in de vastgoedsector. En als de wetgeving
en de bewustwording veranderen, zal ook de markt veranderen is de mening. Een versnelde
veroudering (lees: waardedaling) van energie-inefficiënte gebouwen lijkt daarbij de trigger te zijn
voor verandering.
Inmiddels komt ook het onderzoek in de vastgoedwereld op gang, zowel in de praktijk als in academische kringen. Op de conferentie van de European Real Estate Society in Krakow (juni 2008)
werden zo’n 30 vastgoedpapers gepresenteerd over ‘sustainability’ in vergelijking met een stuk
of vier zo’n twee jaar geleden. In dit themanummer van Property Research Quarterly besteden
we aandacht aan het onderzoek naar de implementatie en effecten van duurzame investeringen
in vastgoed.

marktsituaties. Er is nog weinig empirisch onderzoek beschikbaar hoe de energieprestatie van
een gebouw de waarde beïnvloedt. In de Verenigde Staten is voldoende data voorhanden om een
analyse te maken van de meerwaarde van duurzaam bouwen. Onder de titel ‘Green Buildings
make Cents’ bieden Nils Kok en Piet Eichholtz (Universiteit Maastricht) het eerste bewijs dat
groene gebouwen relatief in economische waarde kunnen stijgen. Voor bestaande kantoorpanden met een groen label liggen het huurniveau en de transactieprijzen hoger en de leegstand
lager. De vraag rijst echter welk deel van de ‘groene premie’ is toe te rekenen aan de technische
specificaties en welk deel aan het imago-effect van het energielabel.
Graeme Newell (University of Western Sydney) presenteert onderzoek naar de wijze waarop
duurzaamheid is opgenomen in de managementstrategie van vastgoedbedrijven. Hij toont aan
dat Europese vastgoedbedrijven relatief goed scoren wat betreft hun sustainability practices in
vergelijking met de rest van de wereld. Het goede nieuws is dat de boardrooms een significante
bijdrage leveren, waardoor sommige Europese vastgoedbedrijven tot de wereldtop behoren.
Guus Berkhout (Triodos Vastgoedfonds) constateert in Kritisch Bekeken echter dat de grote
winst niet schuilt in de nieuwbouw van duurzaam vastgoed maar in verduurzaming van bestaand vastgoed. Vanuit milieuoptiek is verduurzaming van bestaande bouw altijd te prefereren
boven nieuwbouw. Beleggers zouden zich daarom meer moeten inspannen om hun portefeuille
te verduurzamen. Huurders willen daaraan wel meewerken als ze er voordeel van hebben. Bij
gebrek aan overheidsondersteuning voor verduurzaming vormen energiebesparingen de kostendragers.

t h e m a : d u u r z a a m h e i d e n va s t g o e d
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door Jeroen Traudes en Arnold Wilts

In het debat over duurzaamheid en vastgoed blijkt telkens weer dat er grote spraakverwarring bestaat over de invulling van het thema. Dit vertroebelt het zicht op de
relatie tussen duurzaamheid en vastgoed. Wanneer is vastgoed duurzaam? En hoe
duurzaam is het dan? Het debat leidt tot breed uitwaaierende discussies.
Dit artikel brengt een ordening aan in het thema duurzaamheid in relatie tot ruimtelijke
investeringen. Duurzaamheid wordt vaak gezien als kostenverhogend. Het tegenovergestelde is het geval: werken aan duurzaamheid is een manier om transactiekosten in de
ontwikkeling van vastgoed te reduceren. In plaats van een inhoudelijke definitie van duurzaam vastgoed wordt in dit artikel een normatieve definitie van duurzaam ruimtelijk investeren voorgesteld. Over duurzaamheid hoeft dan geen ingewikkeld maatschappelijk debat
te worden gevoerd. Het wordt in de benaderingswijze van dit artikel onderdeel van een
goede investeringsstrategie.

Duurzaamheid en de investeringsstrategie
Voor de ontwikkeling van duurzaam vastgoed is een investeringsstrategie nodig die vanuit het oogpunt van duurzaamheid voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. Om dit te waarborgen, is het nodig dat de ontwikkeling plaatsvindt op basis van een goed concept. Het
ontwikkelingsproces moet daarvoor een open en transparant karakter hebben. Vormen
van duurzaamheid die voortkomen uit de eis van ruimtelijke kwaliteit zijn daarom duurzaamheid als concept en duurzaamheid als transparantie. Daarnaast dient een duurzame
ruimtelijke investeringsstrategie op een goede manier te zijn afgestemd op de belangen
van uiteenlopende, zowel private als publieke partijen. Ontwikkelingen moeten in samenwerking met marktpartijen en met voldoende draagvlak onder maatschappelijke groeperingen plaatsvinden. Duurzaamheid als samenwerking en duurzaamheid als draagvlak
komen voort uit de eis van belangenafstemming in ruimtelijk investeren. Tenslotte dient
een duurzame investeringsstrategie op het gebruik van verantwoorde productiefactoren
te zijn gestoeld. De materialen waarmee gebouwen en gebieden worden ontwikkeld en de
functionaliteit ervan gedurende de levensduur zijn hierin belangrijk. Duurzaamheid als
techniek en duurzaamheid als functionaliteit zijn de twee laatste vormen van duurzaamheid die aan de hand van ons model van ruimtelijke investeringsstrategieën kunnen worden opgesteld. Op deze manier kunnen er zes verschillende vormen van duurzaamheid
naast elkaar bestaan (zie figuur 2).

onderzoek

Ruimtelijk investeren
De strategie die vooraf gaat aan de feitelijke investering in ruimte kan worden gedefinieerd
als de samenhang tussen de kwaliteit van de ontwikkeling, de afstemming op de belangen
van alle betrokken partijen in het proces en de eigenschappen van de productiefactoren
van vastgoedontwikkeling (Traudes, 2008) (zie figuur 1). Een ruimtelijke investeringsstrategie heeft een integraal karakter vanwege de gelaagdheid van ruimtelijke, economische,
juridische, fiscale en organisatorische aspecten die er in moeten worden meegewogen.
Daarnaast dient een ruimtelijke investeringsstrategie te worden afgestemd op zowel marktverhoudingen als de veelheid aan belangen in het maatschappelijke krachtenveld rondom
vastgoedontwikkelingen. Tenslotte is er een materiële component in ruimtelijke investeringen, omdat er uiteindelijk ook gebouwd moet worden.

Transactiekosten
Iedere investering gaat onvermijdelijk gepaard met transactiekosten. Dit begrip uit de economische theorie verwijst naar de kosten die moeten worden gemaakt voorafgaand aan een
transactie. Het zijn de kosten die ontstaan door het verkennen van de markt, het zoeken
naar de juiste marktinformatie en het vinden van partijen waarmee zaken kunnen worden
gedaan (zie bijvoorbeeld Coase, 1937 en Williamson, 1988). Voor een belangrijk deel heeft
dit te maken met de manier waarop de markt is ingericht (North, 1990). Een goede ruimtelijke investeringsstrategie voldoet aan markteisen en is afgestemd op de maatschappelijke
verhoudingen. Dit betekent dat voor een duurzame investeringsstrategie concrete normen
nodig zijn.

t h e m a : d u u r z a a m h e i d e n va s t g o e d
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Figuur 2: Duurzaamheid in ruimtelijk investeren
Figuur 1: Ruimtelijk investeren
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Duurzaamheid als draagvlak
Duurzaamheid is een beleidsprioriteit en is onderdeel van een levendig maatschappelijk debat.
Naast samenwerking met marktpartijen is in de ontwikkeling van duurzaam vastgoed het creëren van draagvlak bij overheden en maatschappelijke groeperingen daarom van groot belang.
Duurzaamheid als draagvlak heeft in belangrijke mate betrekking op de verhouding tussen publieke en private partijen. Sociologische beweegredenen voor samenwerking komen voort uit
onderlinge afhankelijkheid en de bereidheid om tot gemeenschappelijke oplossingen voor collectieve problemen te komen (Bult-Spiering, 2003). In vastgoedontwikkelingen is dit terug te
zien in vormen van inspraak en consultatie – bijvoorbeeld in de context van een PPS. Het organiseren van inspraak en consultatie kan bijdragen aan het reduceren van transactiekosten. Het
procesmanagement richt zich op het vermogen om conflicterende claims op schaarse ruimtes
zodanig te verzoenen dat de mate van conflict vermindert (Teisman, 2004). Duurzaamheid als
draagvlak kan er voor zorgen dat in de planfase ook informatie beschikbaar is die door alle partijen wordt gedragen (Mulder, 2008). Op die manier kunnen conflicten over ontwikkelingen
voorkomen worden. Een indicator hiervoor is de gerealiseerde inspraak en consultatie van overheden en maatschappelijke groeperingen in alle fases van project- en gebiedsontwikkeling.

Property Research Quarterly | oktober 2008 | 9
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Duurzaamheid als transparantie
Transparantie is in de vastgoedsector een buitengewoon actueel thema. Vaak wordt het in één
adem genoemd met integriteit en verantwoordelijkheid of accountability (Hoff en Annink,
2008). Het duurzaamheidskarakter van transparantie ligt besloten in de inzichtelijkheid van
het ontwikkelingsproces. Het stelt partijen in staat een realistische inschatting van investeringsrisico’s te maken. Transparantie draagt daardoor bij aan het vermogen om lange termijnverplichtingen aan te gaan. Dit is een belangrijke voorwaarde voor duurzame project- en
gebiedsontwikkeling. Klijn, Koppenjan en Termeer (1995) stellen dat de mogelijkheid tot vergelijking een voorwaarde is voor transparantie. Als duidelijk is hoe partijen reageren en handelen
en wanneer zij duidelijk zijn over de keuzes die ze maken, kunnen eigen activiteiten en activiteiten van derden beter op elkaar afgestemd worden. Er kan samen beleid worden gemaakt.

Duurzaamheid als samenwerking
Vanwege het integrale karakter ervan zijn duurzame project- en gebiedsontwikkelingen zeer
complex. De succesvolle realisatie van ontwikkelingen is afhankelijk van samenwerking tussen
marktpartijen. Dit geldt met nadruk wanneer ontwikkelingen een duurzaam karakter moeten
hebben. De meningen over wat een duurzame ontwikkeling is, lopen immers uiteen. Duurzaamheid als samenwerking veronderstelt een actief management van marktrelaties rondom
project- of gebiedsontwikkelingen. Bult-Spiering (2003) stelt dat er twee beweegredenen zijn
voor partijen om samen te werken: een economische beweegreden en een sociologische. De
economische beweegreden zal voor partijen opgaan als ze behoefte hebben aan expertise, capaciteit en financiële middelen. Economische samenwerking uit zich in de mate waarin partijen
risico’s nemen en delen. Duurzaam investeren betekent daarom niet dat rendementseisen
moeten worden losgelaten. Duurzaamheid als samenwerking heeft vooral betrekking op de
uitruil van hulpbronnen. Het verwijst naar de spanning die kan bestaan tussen particuliere
belangen en gedeelde belangen. Naarmate de belangen beter op elkaar zijn afgestemd, kunnen
kosten worden gereduceerd. Deze duurzame afstemming ontstaat door samenwerking en het
vermijden van conflicten (Axelrod, 1984). Samenwerking vergroot de beschikbare kennis over
marktpartijen en reduceert de onzekerheid in het nemen van investeringsbeslissingen. Een
indicator voor duurzaamheid als samenwerking is de risiconeming van partijen, hun feitelijke
investeringsgedrag.

onderzoek

Duurzaamheid als concept
Het begrip concept of conceptontwikkeling verwijst naar het proces waarin een ontwikkelingsplan ontstaat dat ruimtelijke kwaliteit biedt. Een dergelijk plan koppelt creativiteit in project- of
gebiedsontwikkeling aan een realistische inschatting van risico’s en rendementen (zie Van Elst,
2005). Een concept heeft betrekking op bijvoorbeeld een gebouw zelf, maar ook op het gebruik
en de beleving van het gebouw of een ensemble van gebouwen. De basis van een goed concept
wordt gevonden in het optimaliseren van de belevings- en de gebruikswaarde voor de gebruiker. Door een concept zo te ontwikkelen dat het lang meegaat, of flexibel aangepast kan worden,
worden het gebruik van gebouw en omgeving voor langere tijd gegarandeerd, zonder dat belevings- en gebruikswaarde verloren gaan. De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ´t Veld (2002) stellen
dat een goed proces een open proces is waarin de core values van partijen worden beschermd,
dat voldoende prikkels voor vaart kent en dat voldoende garanties voor de inhoudelijke kwaliteit van de resultaten biedt. Onder een open proces verstaan zij dat een initiatiefnemer niet
eenzijdig besluiten neemt, maar een open houding aanneemt. Deze open houding richt zich
in dit geval op het inleven in bijvoorbeeld de gebruiker en de belegger door de ontwikkelaar. De
ontwikkelaar probeert dan het concept aan te laten sluiten op wensen op de langere termijn, in
plaats van enkel naar financiële korte termijnbelangen te kijken (Edelenbos, 2000). Dit alles
echter wel op basis van reële risico-inschattingen en rendementsverwachtingen.
Bij duurzaamheid als concept kan beheersing van transactiekosten plaatsvinden wanneer het
belevings- en gebruiksperspectief in een vroeg stadium in de project- of gebiedontwikkeling
wordt geïntegreerd. Die ontwikkeling kan dan op een flexibele manier op eisen die voortkomen uit beleving en gebruik worden afgestemd. Door deze vroege procesintegratie maakt een
systematische verkenning van toekomstige marktontwikkelingen deel uit van de ontwerpfase
van het vastgoed. Dit verlaagt het risico van radicale en dus dure aanpassingen van het ontwerp
in een late procesfase. Duurzaamheid als concept is vooral een proceskenmerk. Een indicator
ervoor is de aanwezigheid van open procesmanagement en een goed informatiebeheer in alle
fasen van project- of gebiedsontwikkeling.

Door transparantie wordt inzichtelijk onder welke voorwaarden investeringen in geld, tijd en
politieke steun gedaan kunnen worden zonder dat partijen onaanvaardbare risico’s lopen. In
een transparant proces hoeven betrokken partijen minder zoekkosten te maken. Het is een
uiting van instituties als vertrouwen en autoriteit. Bovendien is in een transparant proces de
informatie die beschikbaar is over de doelstellingen en handelingen van andere partijen beter
en betrouwbaarder. De parameters van investeringsbeslissingen zijn dan duidelijker en risico’s
kunnen bijtijds worden vastgesteld en gemonitored. Hierdoor kunnen transactiekosten worden gereduceerd. Belangrijke indicatoren voor deze vorm van duurzaamheid zijn de kwaliteit
van de interne en externe verslaglegging rondom project- of gebiedsontwikkelingen.

t h e m a : d u u r z a a m h e i d e n va s t g o e d

Duurzaam vastgoed is de uitkomst van een integrale ruimtelijke investeringsstrategie die is afgestemd op relevante economische en maatschappelijke verhoudingen,
die voor de risiconemende partijen voldoende zekerheid biedt over het te verwachten
rendement en die in de planning en de realisatie van objecten of gebieden van verantwoorde productiefactoren gebruik maakt.

Over de auteurs: drs. Jeroen Traudes is wetenschappelijk medewerker en Coördinator Sectie
Ruimte, Markten & Producten; Dr. Arnold Wilts is Research Manager.
Beide auteurs zijn verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.
Literatuur
- Algemene Rekenkamer (2005), Publiek ondernemerschap, Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen,
Sdu Uitgevers, Den Haag.
- Ark, R. van (2005), Planning, contract en commitment, Naar een relationeel perspectief op gebiedscontracten in de ruimtelijke planning, Eburon, Delft.
- Axelrod, R. (1984), The evolution of co-operation, Basic Books, New York NY.
- Bruijn, J.A. de, Heuvelhof, E.F. ten en R.J. in ’t Veld (2002), Procesmanagement, Over procesontwerp en besluitvorming,
Academic Service, Schoonhoven.
- Bult-Spiering, M. (2003), Publiek-Private Samenwerking, de interactie centraal, Lemma, Utrecht.
- Coase, R. (1937), The nature of the firm, in: Economica, 4, pp. 386-405.

onderzoek

Duurzaamheid als functionaliteit
In duurzaamheid als functionaliteit is de periode waarin een gebouw of gebied effectief kunnen worden gebruikt van belang. Met name de manier waarop het gebouw is ingeweven in zijn
omgeving speelt hierin een rol. Naarmate de levensduur van het gebouw toeneemt, moeten
de alternatieve aanwendingsmogelijkheden ervan groter zijn. Gedurende de levensduur van
het gebouw kan de functie ervan en de plaats van het gebouw in de omgeving veranderen.
Duurzaamheid als functionaliteit betekent dat het gebouw en zijn omgeving op zo’n manier
worden ontwikkeld dat alternatieve vormen van gebruik en functieveranderingen van het object mogelijk zijn. De gebouwde omgeving moet zo flexibel zijn dat veranderingen opgevangen
kunnen worden. Ook bij deze vorm van duurzaamheid spelen normen dus weer een centrale
rol. Gebruik wordt door Hooimeijer (2002) omschreven als functionele geschiktheid. Die
geschiktheid ontstaat door een doelmatige aanleg en bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid.
Functionaliteit in het gebruik ontstaat daarnaast door flexibiliteit in het ontwerp. Deze maakt
aanpassingen van objecten en gebieden mogelijk en vergroot de toekomstwaarde. Naarmate de
levensduur van gebouw en gebied toenemen, worden de mogelijkheden rondom uitbreiding,
verandering of aanpassing van functies belangrijker. Bij duurzaamheid als functionaliteit kan
reductie van transactiekosten plaatsvinden wanneer alternatieve aanwendingsmogelijkheden
en functiewijzigingen deel uitmaken van het oorspronkelijke ontwerp van een project- of gebiedsontwikkeling.

Conclusie
In de ruimtelijke investeringsstrategie vindt een trade off plaats tussen proceskwaliteit, belangen en productiefactoren. De zes vormen van duurzaamheid die wij hebben onderscheiden, kunnen dan ook tegen elkaar worden uitgeruild. In het opstellen van een ruimtelijke
investeringsstrategie kan een gebrekkige technische duurzaamheid bijvoorbeeld worden
gecompenseerd door een hoge mate van duurzaamheid op het terrein van kwaliteit of belangen. De afstemming tussen verschillende vormen van duurzaamheid die per project- of
gebiedsontwikkeling de voorkeur verdient, verschilt per situatie. Het is telkens een empirische vraag om de juiste verhouding tussen vormen van duurzaamheid vast te stellen. De
invulling van duurzaamheid blijkt daarmee normatief. Het in kaart kunnen brengen van
de normen die aan duurzame vastgoedontwikkelingen en het onderdeel maken van het
proces is nodig om ook in de toekomst vastgoedproducten te kunnen blijven ontwikkelen
die beantwoorden aan de eisen die ontwikkelaars en investeerders, maar ook overheden en
gebruikers er aan stellen.
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Duurzaamheid als techniek
Technische duurzaamheid heeft betrekking op de materiële eigenschappen van een object.
Dit is de meest aanschouwelijke vorm van duurzaamheid. Het is het soort duurzaamheid dat
betrekking heeft op zaken zoals materialen en bouwtechnieken en bijvoorbeeld op de energiezuinigheid van gebouwen en de milieueffecten van het gebruik ervan. Door allerlei technische
maatregelen kan bijvoorbeeld de carbon footprint van een gebouw worden verkleind en kan
met minder milieuonvriendelijke materialen worden gebouwd. Hierbij kan gedacht worden
aan isolatie, hout met FSC keurmerk of zonnepanelen op het dak.
Duurzaamheid als techniek heeft naast de materiële kwaliteit ook betrekking op de technische
levensduur van een gebouw. Vastgoed is van zichzelf een duurzaam product. Een vastgoedobject wordt over het algemeen niet voor een paar jaar gebouwd, maar bestaat over het algemeen
decennia, of zelfs eeuwen. Veel woningen in onze steden zijn bijvoorbeeld al meer dan honderd jaar oud. Door de levenscyclus van gebouwen te verlengen, kunnen gebouwen duurzamer
worden. Het reduceren van transactiekosten op deze vorm van duurzaamheid heeft vooral te
maken met het zoeken naar informatie over de technische en milieueigenschappen van productiefactoren. Een indicator voor de vorm van duurzaamheid is het gebruik van relevante
milieu- en energielabels.
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Tabel 1 Operationalisering van vormen van duurzaamheid
Vorm van duurzaamheid
Indicator
Concept
Open procesmanagement
Transparantie
Interne en externe verslaglegging
Samenwerking
Risiconeming partijen
Draagvlak
Gerealiseerde inspraak en consultatie
Techniek
Milieu- en energielabels
Functionaliteit
Multifunctionaliteit van het ontwerp

Figure 1: Land Securities sustainability scores: DJWSI
Economic Dimension

Environmental Dimensions

0

0

Author: Graeme Newell

European property companies have taken a strong leadership role in the area of environmental sustainability. This article showcases some of the strategies used by European property companies in delivering excellence and best practice in sustainability, as
well as the property research opportunities in sustainability and commercial property.
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DJSI sector average on a global basis
Land Securities Groep PLC
Best company on a global basis within DJSI sector
For example, in the Global 100 index for 2008, comprising the top 100 sustainable companies
in the world, there are three European property companies (British Land, Land Securities and
Liberty International). Similarly, in the Dow Jones World Sustainability Index (DJWSI), seven
of the thirteen property companies included are from Europe (British Land, Castellum, Hammerson, Klepierre, Land Securities, SEGRO and Wereldhave). Amongst these, Land Securities
is rated #1 in the property sub-sector and is also rated #1 in the broader financial services sector
which includes 69 companies; an outstanding achievement (see Figure 1 for the Land Securites
DJWSI profile). Also, in the FTSE4Good index, 26 of the 46 property companies included are
from Europe; including France (eg: Gecina, Klepierre, Unibail-Rodamco) and UK (eg: British
Land, Hammerson, Land Securities, SEGRO, Workspace and 21 others). European property
companies also actively contribute to the Carbon Disclosure Project on climate change risk
management.
Best practice procedures in sustainability
What are the best practice sustainability strategies now being utilised by European property
companies? Many of these strategies are “top-down” and highlight how sustainability has now
been embedded in European property company culture and strategy.
Many European property companies now produce an annual Corporate Responsibility Report,
covering all aspects of environmental sustainability. These are separate from their annual reports and are up to 80 pages. The level of sustainability reporting in these CR reports has
improved considerably in recent years, with considerable detail and performance information
now provided.
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Sustainability and European property companies
How do European property companies rate regarding their sustainability practices at a global
level? The good news is that they make a significant contribution and several are amongst the
world leaders.
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Importance of sustainability
Sustainability has taken on increased importance in recent years, with increased awareness
internationally that sustainability is a number one priority. In particular, the property industry
has a major impact on the environment, with buildings contributing up to 50% of CO2 emissions, 40% of energy requirements, 16% of water usage, 40% of solid landfill waste, 50% of raw
materials and 71% of electricity consumption.
Official legislation regarding sustainability has also been introduced at both the international
and local levels; this includes the Kyoto Protocol, UN Principles of Responsible Investment and
the EU Directive on Energy Performance of Buildings. Importantly, the property industry has
actively contributed to this sustainability agenda. This has seen both the UN Environmental
Program Finance Initiative and the Institutional Investors Group on Climate Change having
property working groups to specifically address property issues in these key forums. In the UK,
groups such as IPF have established a Sustainability Special Interest Group and IPD recently
established an environmental code for commercial property.
This has also been evident via the World Green Building Council, which includes several European members (UK, Germany, Greece, Switzerland, Turkey) amongst its 25 members, as well
as a range of green building rating schemes established, including BREEAM (UK), LEGEP
(Germany), Equer, ESCALE and HQE (France) and EcoQuantum (Netherlands).
Importantly, sustainability has been embraced at all levels, including government, tenants,
owners, investors and the community. This has seen a number of property investors effectively
integrate sustainability into their business platform at all levels of their commercial property activities. In the UK, leading sustainable commercial property players include PruPIM, Hermes,
Land Securities, British Land, Hammerson and SEGRO; in Europe, they include Unibail-Rodamco, Klepierre, Castellum and Wereldhave. This has also seen the language of sustainability
become a fundamental part of the language of the property industry, with terms such as triple
bottom line, responsible property investment, environmental footprint, carbon neutral space
and future proofing becoming increasingly evident in property strategic plans and annual reports.
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Sustainability best practice by
European property companies

Figure 2: Selected environmental targets: Hammerson

Reduce Co² emissions by 5% against
the baseline (average for the three
years (2004-07) in managed office and
retail premises
Reuse or recycle 80% (measured by weight)
of non-hazardus demolition and
construction waste on all projects
undertaken during the year
Implement a urial strategy on the DWP
contract aimed at procuring 90% of
timber used on the DWP Estate from
FSC-certified sources
Design all new developments to be 20%
below the prevailing Building Requirements
for Co² emissions

2010 objectives
Reduce Co² emissions by 10% against
the baseline (average for the three years
2004-07) in managed offices and
retail premises
Reuse or recycle 90% (measured by weight)
of non-hazardus demolition and
construction waste on all projects
undertaken
Produce 100% of all timer used in Group
projects From FSC-certified sources

All new developments to be 20% below
prevailing Building Requirements for
Co² emissions

Figure 4: Ecological footprint: Workspace
Ecological footprint (gha)
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0,2
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%
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4
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CO2 emissions
288,8
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%
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Figures 2-4 give typical examples of this detail now provided by European property companies
in these sustainability reports. These reports are typically presented using the UN GRI format
for sustainability. Several innovative aspects concerning environmental reporting are also now
provided by European property companies; these include:
Figure 5: Upstream performance review report: Workspace
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2007 CB Targets: Environment
Target status
Acquisition
To review the acquisition checklist to include specific relating to public transport,
biodiversity and energy consumption
In progress
Design
To ensure current and future retail centre developments have a green travelplanIn progress
To ensure biodiversity is considered as part of the sustainability strategy for
our assets and developments
In progress
To create a sustainablility implementation plan for each pipeline developmentFully achieved
To aim for a BREEAM Excellent rating
Fully achieved
To specify minimum percentage of recycled materials on our projects
Fully achieved
To develop an Environmental Charter for the construction of retail parks addressing
the issuesof water and waste management, biodiversity and transport
Fully achieved
Construction
To introduce energy efficiency reporting requirements by contractors on
construction sites and monitor their performance
In progress
To introduce water efficiency reporting requirements by contractors on
construction sites and monitor their performance
Fully achieved
Management
To continue to reduce carbon emissions associated with energy use in our
shopping centres by 3% against previous year
Fully achieved
To continue to reduce carbon emissions associated with energy in our
offices by 3% against previous year
Not achieved
To incorporate sustainability KPIs into business plans for each asset
In progress
To review energy efficiency and waste management in two existing shopping
centres and two existing retail parks and produce implemention plan
Fully achieved
To introducé carbon neutral travel plan to three existing retail centres
Not applicable
To have zero polution incidents across all managed operations
Fully achieved
To ensure that a CR action plan, including at least one environmental target
is developed for each and every acquisition completed
Not achieved
To investigate opportunities for implementing rainwater harvesting
systems enabling the re-use of rainwater in different parts of buildings
under management
Fully achieved
Own occupation
To continue to reduce energy consumption at the group’s head office by 3% Fully achieved

Figure 3: Future targets and objectives: Land Securities
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This includes:
• environmental policy statements
• sustainability strategies
• targets, including objectives, targets and KPIs (eg: environmental, suppliers)
• progress against targets (eg: energy consumption, CO2 emissions); often audited by independent groups (eg: Bureau Veritas)
• future sustainability objectives
• environmental management performance; benchmarked at a company, sector and industry
level.
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Other specific sustainability detail now reported includes:
Carbon Disclosure Report details
• sustainability awards at local, industry and government levels
• use of “green power” and carbon bio-sequestration initiatives to make specific buildings carbon neutral
• use of green leases.
Figure 6: Sustainability/ BAR by property type
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Electricity consumption
Absolute electricity use in Hammerson’s UK managed offices has increased between 2006 and 2007. However this is largely due to
tenant’s own submatered electricity consumption which has outstripped growth. This is particularly noticeable at Moorhouse at which
landlord’s directly controlled electricity consumption was reduced from 47% to 38% over this period. The marginal increase in occupancy would indicate that changes in intansity of use have largely driven the increase in electricity consumption.

British Land					
		CO 2 (Tonnes per year)			 CO2 (kg/m²)
		
2005/6
2004/5
2005/6
2004/5
Electricity
17,879
17,980
18,269
12.55
14
Gas (kWh)
4,648
5,173
5,998
6.54
9
Oil (kWh)
0,17
0,132
35
0.02
0.04
Total
22,527
23,153
24,302
-

2003/4
19
16
2.65
-

Check some of the sustainability reports I have mentioned in this article; they are on the property company websites and are excellent examples of what the European property leaders are
doing in sustainability. They clearly demonstrate the strong sustainability agenda now being
implemented by many property companies in Europe. More needs to be done at all levels of
sustainability in the property industry, with the examples cited in this article clearly showing the
strong leadership in sustainability coming from European property companies. Importantly,
sustainability and commercial property is still an under-researched area of property and will
present major research opportunities for European property researchers in the future.
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Moving forward
This article has only been a snapshot
of some of the major sustainability
initiatives now being implemented by
property companies in Europe and
internationally. EPRA will shortly be
publishing a fuller report on the more
detailed study I have done for EPRA regarding sustainability practices by European property companies, including
case-studies.
Much is happening in this key area of
sustainability and property. The previous focus on risk reduction and future
proofing is moving forward quickly to
a fuller link between sustainability and
demonstrated performance. Research
bron: upstream/pma
is now being done in this area using
substantial property databases (eg: CoStar) and the initial results are very promising. Similarly,
emissions trading via the EU Emissions Trading Scheme will impact on commercial property
investment; further highlighting sustainability issues.

Figure 7: Performance indicators: Hammerson, British Land
Hammerson
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• ecological footprint and carbon audit; often in conjunction with the Carbon Trust (eg: Liberty
International, Workspace; see Figure 4).
• assessing progress to environmental targets via an Upstream “Third Dimension” report (see
Figure 5); this assesses portfolio risk-adjusted returns against a portfolio sustainability score,
benchmarked against eleven other property sectors (see Figure 6) (eg: Helical Bar, Workspace,
PRUPIM). This graphical technique develops a sustainability score for the property portfolio
based on 55 questions across 13 sustainability criteria regarding the three elements of sustainability (environmental, social, economic). With portfolio risk and return as the first two dimensions of performance, this sustainability score is the “Third dimension” of the portfolio’s
performance
• presenting the company’s DJWSI profile; benchmarked at a sector and global level (eg: Land
Securities, see Figure 1).

door Nils Kok en Piet M.A. Eichholtz,

In de huidige maatschappelijke discussie betreffende duurzaamheid kan de vastgoedsector een belangrijke rol spelen. Echter, ontwikkelaars en beleggers worstelen
met de vraag in hoeverre duurzaamheid een onderdeel moet zijn van het investeringsproces, daar er geen eenduidig bewijs is voor de financiële haalbaarheid van
dergelijke additionele investeringen. In een recente studie tonen Eichholtz, Kok en
Quigley (2008) aan dat het directe rendement van Amerikaanse kantoorpanden
met een duurzaam certificaat 2-3 procent hoger ligt dan voor reguliere kantoorpanden op dezelfde locatie en met vergelijkbare karakteristieken. Daarnaast is het
indirect rendement 16 procent hoger. Dit artikel gaat nader in op de achtergrond,
opzet en resultaten van deze studie.
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Figuur 1. Distributie groene kantoorpanden VS per staat
(percentage van totale kantoorvoorraad) 2007
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Achtergrond
Duurzaamheid – of sociaal verantwoord ondernemen – wordt in toenemende mate geïntegreerd in de bedrijfsstrategie van vastgoedontwikkelaars. Dit is een direct gevolg van
drie ontwikkelingen. Ten eerste: met de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor veertig
procent van het mondiale energieverbruik en tenminste dertig procent van de totale CO2
emissie, groeit het politieke besef dat commercieel en non-commercieel vastgoed substantieel moeten bijdragen aan het debat betreffende sociaal verantwoord ondernemen.
Dit leidt tot aangescherpte Europese alsmede nationale regelgeving ten aanzien van duurzaamheid in de woning- en utiliteitsbouw. Ten tweede: eindgebruikers ervaren door sterk
stijgende energieprijzen dat servicekosten als percentage van totale huisvestingskosten toenemen. Daarnaast neemt het belang van een kwalitatief hoogwaardig arbeidsklimaat toe,
niet alleen ter bevordering van de productiviteit, maar ook ter onderscheidend vermogen
in de krappe arbeidsmarkt. Er is vanuit eindgebruikers dus gerichte vraag naar duurzaam
vastgoed. Als derde speelt het veranderende investeringsbeleid van institutionele beleggers
een belangrijke rol. Niet-financiële informatie, zoals maatschappelijk verantwoord gedrag
en corporate governance, worden steeds explicieter meegenomen bij investeringsbeslissingen. Asset categorieën als aandelen en obligaties worden reeds in detail gescreend, maar
ook institutionele vastgoedinvesteringen zullen in toenemende mate moeten voldoen
aan duurzaamheideisen. Voor vastgoedbeleggers is de keuze voor een duurzaam ontwikkeld pand een afweging tussen enerzijds een hogere aankoopprijs – de exacte toename in
stichtingskosten is sterk afhankelijk van gebruikte materialen en technieken, maar deze
wordt in de huidige markt geschat op 3% tot 5%. Anderzijds zijn er vier rendementsverhogende parameters in een duurzaam pand. De additionele investeringen leiden tot besparingen op servicekosten (energie, water en afval), verlagen andere operationele kosten
tijdens de economische levensduur, beschermen tegen toekomstige energieprijsstijgingen
en verminderen CO2-uitstoot. Ten derde: het superieure arbeidsklimaat (ook wel ‘indoor
air quality’ genoemd) en reputatie-effecten volgend uit het huren van een groen gebouw,

Data
In de Amerikaanse vastgoedmarkt wordt gebruikt gemaakt van twee indicatoren voor duurzaamheid: Energy Star en LEED. Commerciële panden kunnen in aanmerking komen voor
een Energy Star certificaat indien het energiegebruik en de CO2 emissie – vastgesteld door
een externe expert – voldoen aan een vastgesteld niveau. Er zijn ruim 4.000 panden met
een Energy Star certificaat, inclusief 1.500 kantoorpanden. Het LEED certificaat – vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Britse BREEAM – is ontwikkeld door de U.S. Green Buildings
Council en omvat een bredere definitie van duurzaamheid. Het beoordeelt gebouwen op
factoren als energieprestatie – een belangrijke component – maar ook locatie en materiaalgebruik. Er zijn op dit moment ruim 1.300 gebouwen met een LEED certificaat.
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stellen de belegger in staat een premie op de markthuur te realiseren. Gezien de betere
verhuurbaarheid van een duurzaam pand neemt ook het risico op (langdurige) leegstand
af. Ten vierde: de langere economische levensduur – volgend uit een minder snelle afwaardering – kan resulteren in een hogere eindwaarde. Deze rendementsverhogende factoren zijn echter gebaseerd op theoretische assumpties. Het is van belang deze assumpties
kwantitatief te testen om ontwikkelaars en beleggers inzicht te geven in het rendement van
duurzaamheidsinvesteringen – en het mogelijk financiële gewin van duurzame gebouwen.
Het rendement op duurzame panden is tot op heden enkel aangetoond op basis van veelal
Amerikaanse case studies. Een invloedrijk rapport van de California Sustainable Building
Task Force (2003) stelt dat de financiële voordelen van een groen ontworpen gebouw een
factor tien groter zijn in vergelijking met de additionele investeringen. Echter, de bronnen
van het hogere rendement zijn niet helder in beeld gebracht. In dit artikel benaderen wij
duurzaamheid in de vastgoedsector vanuit een financieel-economisch perspectief. Gezien
de premature status van duurzaamheid in de Nederlandse vastgoedsector gebruiken wij
Amerikaanse marktdata. De resultaten kunnen vervolgens dienen als leidraad voor andere
markten.

Green Buildings Make Cents

Van de 1.360 groene gebouwen in de CoStar database is informatie betreffende huur beschikbaar voor 694 kantoorpanden. Verder werden 199 van de 1.360 gebouwen verkocht
in de periode van 2004 tot 2007. Om het effect van een groen label op huurniveaus en
transactieprijzen te bepalen wordt elk individueel groen pand gekoppeld aan een set reguliere kantoorpanden in een straal van 0.25 mijl. Wij gebruiken hiervoor een Geografische
Informatie Systeem (GIS) techniek. Dit resulteert in gemiddeld 12 reguliere kantoorpanden per cluster en een totale sample van 8.182 (1.816) panden waarvoor huur (transactie)
data beschikbaar is.

Tabel 1 laat beschrijvende statistieken van de groene sample en de controle sample zien.
Groene gebouwen zijn substantieel groter, hebben een recenter bouwjaar – groene panden zijn gemiddeld 24 jaar oud versus 44 jaar voor reguliere panden – en 75 procent van
de groene panden heeft een kwaliteitsrating “A”, ten opzichte van slechts 35 procent van
de panden in de controle sample. Opvallend is verder dat de bezettingsgraad gemiddeld
zeven procent hoger is voor groene gebouwen. Nog belangrijker is dat de variatie in bezettingsgraad (de standaarddeviatie) in de groene sample substantieel lager is voor groene
gebouwen. Dit betekent dat het risico op leegstand in een duurzaam kantoorpand lager ligt
dan voor reguliere kantoorpanden, hetgeen directe implicaties heeft voor het rendement.
Enerzijds via hogere huurinkomsten, anderzijds via een lagere vereiste risicopremie. De
huur per vierkante ligt gemiddeld $1.74/sq.ft. hoger voor groene panden, echter dit is niet
gecorrigeerd voor kwaliteits- en locatieverschillen.
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Wij identificeren kantoorgebouwen met een Energy Star en/of LEED certificaat op de website van de respectievelijke organisaties en matchen de adresgegevens met de CoStar database. Deze database bevat informatie van meer dan 332.000 commerciële panden in de
Verenigde Staten, betreffende locatie, kwaliteitskarakteristieken, huurniveau en transactieprijs. Onze match levert een uiteindelijke sample op van 1.360 kantoorpanden met een
groen label, waarvan 286 met een LEED certificaat, 1.045 met een Energy Star certificaat en
29 panden met beide certificaten. Figuur 1 toont de geografische distributie van de sample,
inclusief het percentage groene kantorenvoorraad ten opzichte van de totale kantorenvoorraad per staat. Ongeveer vier procent van de Amerikaanse kantoorruimte heeft een groen
label.1 Californië scoort substantieel hoger, met bijna negen procent – of 122 miljoen vierkante voet – groene kantoorruimte.

Methode en Resultaten
Om exact vast te stellen hoe een duurzaam label huur en waarde van bestaande kantoorpanden beïnvloedt, maken wij gebruik van een standaard hedonisch model. Hierin wordt
het natuurlijke logaritme van huur of transactieprijs (R) middels een ordinary least squares (OLS) regressie verklaard aan de hand van kwaliteitskarakteristieken (X), bijvoorbeeld
bouwjaar, grootte, services, en een binaire variabele (g) die een is voor een duurzaam pand
en anders nul. In formule:

Tabel 1. Groene sample versus controle sample - Huur
Controle gebouwen (n = 7488)
28.16 (15.77)
23.57 (16.69)
3.15 (17.47)
218.69 (293.69)
81.35 (22.74)
49.44 (32.50)
34.94 (47.68)
48.78 (49.99)
16.28 (36.92)
49.22 (50.00)
38.50 (48.66)

De controle sample bestaat uit alle reguliere kantoorpanden in een 0.25 mijl radius van
ieder kantoorpand met een duurzaam label. Standaard deviaties tussen haakjes.
Effectieve huur staat gelijk aan de huur vermenigvuldigd met de bezettingsgraad

**

Netto huur contract staat gelijk aan huur exclusief servicekosten

Tabel 2 toont de resultaten. In de eerste kolom is natuurlijke logaritme van huur per vierkante voet de te verklaren variabele. De coëfficiënten kunnen geïnterpreteerd worden als
percentages. Het belangrijkste resultaat is dat de huur in kantoorpanden met een duurzaam certificaat gemiddeld twee procent hoger ligt dan in reguliere kantoorpanden, gecorrigeerd voor verschil in kwaliteit en locatie. Deze bevinding bevestigt het vermoeden dat
eindgebruikers bereid zijn meer huur te betalen voor een pand dat voldoet aan de meest
stringente duurzaamheidseisen. Dit impliceert dat de markt een additionele investering in
duurzaamheid financieel beloont. De controle variabelen hebben allen de verwachte uitkomst: kantoorpanden in een gebied met sterke werkgelegenheidsgroei in de service sector
hebben een hogere huur, kwaliteit wordt vertaald in een hogere huurprijs en pandgrootte is
positief gerelateerd aan huurniveau.

*** 	Een of meer van de volgende services zijn beschikbaar on-site: bank, winkel, stomerij, fitnessruimte, restaurant,
postkamer

1. Dit is mogelijk een overschatting, gezien het feit dat CoStar data heeft van 80 procent van de totale Amerikaanse kantorenvoorraad.
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In dit model wordt de invloed van de locatie van een pand op huur of waarde op een in de
literatuur nog niet eerder gebruikte wijze meegenomen: elk cluster (c) – waarbij een cluster bestaat uit een duurzaam pand en een set reguliere panden – heeft een unieke binaire
variabele die enkel een is voor de panden in het betreffende cluster.

onderzoek

Groene gebouwen (n = 694)
Huur (dollars/sq.ft.)
29.80 (13.05)
Effectieve huur* (dollars/sq.ft.)
26.74 (13.09)
Netto huur contract** (procent)
5.76 (23.32)
Pandgrootte (1000x sq. ft.)
324.08 (288.92)
Bezettingsgraad (procent)
88.99 (13.19)
Leeftijd (jaren)
23.75 (15.75)
Gebouw kwaliteit		
A
79.39 (40.48)
B
19.45 (39.61)
C
1.15 (10.68)
On-site services*** (procent)
71.76 (45.05)
Gerenoveerd gebouw (procent)
21.04 (40.79)

Groen label (1 = ja)

0.019		
[0.011]*		
Energy Star (1 = ja)		
0.023
[0.012]*
LEED (1 = ja)		
-0.017
		
[0.037]
Pandgrootte (x mln. sq.ft.)
0.109
0.111
[0.015]***
[0.015]***
Bezettingsgraad
0.007
0.009
[0.015]
[0.015]
Gebouw kwaliteit
Klasse A (1 = ja)
0.177
0.175
[0.013]***
[0.013]***
Klasse B (1 = ja)

10 – 20 jaar
20 – 30 jaar
30 – 40 jaar
Gerenoveerd (1 = ja)
Verdiepingen:
Medium (1 = ja)
Hoog (1 = ja)
On-site services (1= ja)
Intercept

0.190
[0.031]***

0.201
[0.101]**

0.233
[0.028]***

0.107
[0.078]

0.084
[0.010]***
-0.048
[0.0170]***
0.607
[0.240]**

0.084
[0.010]***
-0.048
[0.017]***
0.607
[0.240]**

0.153
[0.021]***
0.012
[0.036]
0.671
[0.887]

-0.180
[0.052]***

0.134
[0.018]***
0.089
[0.014]***
0.051
[0.010]***
0.048
[0.011]***
-0.007
[0.007]

0.136
[0.018]***
0.089
[0.014]***
0.051
[0.010]***
0.048
[0.011]***
-0.007
[0.007]

0.181
[0.037]***
0.151
[0.028]***
0.116
[0.022]***
0.093
[0.023]***
0.018
[0.016]

0.199
[0.108]*
0.224
[0.092]**
0.272
[0.065]***
0.250
[0.075]***
-0.091
[0.044]**

0.010
[0.009]
-0.029
[0.012]**
0.047
[0.008]***
2.727
[0.138]***
8182
0.72
0.69

0.009
[0.009]
-0.030
[0.012]**
0.047
[0.008]***
2.726
[0.539]***
8182
0.72
0.69

0.145
[0.018]***
0.085
[0.025]**
0.119
[0.016]***
6.800
[0.138]***
8182
0.72
0.69

-0.184
[0.075]**
-0.177
[0.056]***
-0.041
[0.046]
1816
0.49
0.34

Noot: Regressies 1 – 3 bevatten 694 binaire variabelen, een voor ieder locatie cluster. Regressie 4 bevat 199 locatie variabelen en
daarnaast een binaire variabele corresponderend met het transactiejaar.

In de derde kolom is de natuurlijke logaritme van effectieve huur per vierkante voet de te
verklaren variabele. In deze formulering wordt de huur vermenigvuldigd met de bezettingsgraad, waarbij het verschil in bezettingsgraad van groene panden en reguliere panden
expliciet wordt meegenomen. De resultaten zijn economisch sterk: een gemiddeld groen
kantoorpand heeft een zes procent hogere markthuur dan een gemiddeld regulier kantoorpand. De controle variabelen hebben wederom de verwachte uitkomst.
Kolom vier toont de resultaten voor de analyse van transactieprijzen. In deze sample analyseren wij 199 transacties van duurzame kantoorpanden en vergelijken deze met 1.417
transacties van reguliere panden. Wij beperken de sample periode tot 2004 – 2007. Om te
controleren voor prijsstijgingen over de sample periode bevat de analyse een unieke binaire
variabele voor ieder jaar. Verder wordt in de regressie gecorrigeerd voor verschil in kwaliteit
– bijvoorbeeld het bouwjaar van het pand – en locatie. De gemiddelde transactieprijs van
een duurzaam kantoorpand lag tijdens de periode 2004 tot 2007 ruim 16 procent hoger
dan de prijs van een regulier kantoorpand. Dit vertaalt zich in, ceteris paribus, een $ 5 mln
hogere transactieprijs voor een gemiddeld duurzaam pand. Deze hogere prijs kan verklaard
worden door de mogelijk langere economische levensduur van groene panden, de premie
op de marktrente die door eindgebruikers betaald wordt en door de lagere risicopremie
die beleggers eisen. Een alternatieve verklaring is de toenemende vraag van institutionele
beleggers naar kantoorpanden met een duurzaam label, waarbij aanbod achterblijft. Dit
disequillibrium in de markt kan prijzen opdrijven.
Conclusies en Implicaties
De maatschappelijke discussie betreffende duurzaamheid, in combinatie met stijgende
energieprijzen, geeft het ontwikkelen van duurzaam vastgoed momentum. Echter, beleggers en ontwikkelaars tasten in het duister waar het gaat om rendement van duurzame
vastgoedinvesteringen. Dit artikel laat voor de Amerikaanse kantorenmarkt zien dat duurzaamheid loont: het huurniveau van een bestaand kantoorpand met een groen label ligt
2 procent hoger dan de markthuur, leegstand en kans op leegstand zijn beduidend lager
en transactieprijzen zijn zelfs 16 procent hoger. Deze resultaten zijn generaliseerbaar en
gelden ons inziens ook voor andere markten.
De vraag rijst echter welk deel van deze ‘groene premie’ toe te rekenen is aan de superieure
technische specificaties van duurzame panden en welk deel verklaard kan worden door het
‘imago-effect’ van een Energy Star of een LEED certificaat. Methodologisch is het mogelijk
dit onderscheid te maken, mits gedetailleerde data van de sample groene gebouwen beschikbaar is. Wij verwachten deze data spoedig te ontvangen en resultaten zullen ter zijner
tijd gepubliceerd worden.

Standaardfouten tussen haakjes. Significantie op 0.10, 0.05 en 0.01 niveau wordt aangegeven door *, ** en *** respectievelijk.
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Sample
R2
Adj R2

0.167
[0.065]**

onderzoek

Netto huur contract
(1 = ja)
Werkgelegenheidsgroei
Leeftijd:
< 10 jaar

0.064
[0.023]***

De tweede kolom geeft meer inzicht in de individuele effecten van het Energy Star certificaat versus LEED certificaat. De resultaten laten zien dat het meer objectieve en op energie
gerichte Energy Star label meer effect heeft op huur dan het breder georiënteerde LEED label. Wij verklaren dit op twee manieren: eindgebruikers hechten de meeste waarde aan investeringen in duurzaamheid die heldere en direct te meten resultaten geven, of de grootte
van de LEED sample is te beperkt om tot significante resultaten te leiden.
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Tabel 2. Regressie Resultaten Huur, effectieve huur, transactieprijzen en groene
labels (afhankelijke variabelen in log)
(1) Huur/sq.ft. (2) Huur/sq.ft.
(3) Effectieve (4) Transactie			
huur/sq.ft
prijs/sq.ft

Het complete onderzoek kunt u vinden op: http:/www.corportate-engagement.com/
Over de auteurs: Drs. Nils Kok is assistant professor in Real Estate Finance aan de Universiteit Maastricht. Contactgegevens: N.kok@finance.unimaas.nl.
Prof. dr Piet M.A. Eichholtz is Professor of Real Estate and chair of the Finance Department
at Maastricht University.
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Property valuation & energy certification

Analysing market impacts
and valuation practices
Authors: David Steixner, David Koch, Sven Bienert
The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) requires EU member states to
introduce an energy certification for buildings. It is a means to predict the energy efficiency of a building and hence energy costs. In face of the rising and volatile energy costs
this can be regarded as a very substantial information for investors, tenants and building
owners and potentially will influence values and rents of buildings. To what extend this
new situation will influence the market is not clear at this point of time. Trying to derive
reasonable approaches to consider energy efficiency within the buildings appraisal process, we interviewed a number of building valuation experts in Austria. Our results give a
first picture of how measurements of energy efficiency could be included in the practice
of property valuation.
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De resultaten van deze studie geven een duidelijke indicatie dat het voor een institutionele vastgoedbelegger onontbeerlijk is om inzicht te hebben in de duurzame status van
zijn vastgoedportefeuille, enerzijds vanwege risicomanagement en anderzijds vanwege de
mogelijkheden tot optimalisatie van rendement. Naast de Amerikaanse vastgoedmarkt,
biedt ook de Britse markt deze mogelijkheid, met de wijdverbreide implementatie van het
BREEAM certificaat. Tot op heden kent de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt nog
geen duurzaamheidlabel. Dit zal echter niet lang meer op zich laten wachten. Uitbreiding
van deze studie naar andere markten is dan ook een belangrijke prioriteit voor toekomstig
onderzoek.

- Eichholtz, P., N. Kok en J. Quigley. (2008). Doing Well by Doing Good: Green Office Buildings. IBER Working Paper.
Te downloaden via: http://elsa.berkeley.edu/users/quigley/papers.html
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The energy certification for buildings
The core of the energy certification is the pictorial representation of the buildings’ specific
demand of heat (HWBBGF, Ref per sqm). The buildings’ annual demand is the amount
of heat that has to be provided to keep the temperature of the heated rooms on the re-

onderzoek

One standard of the directive 2002/91/EC (EPBD, 2002) deals with the introduction of
an energy certification for buildings. It reflects the building’s energy efficiency and therefore supplies an overview about the building’s energetic standard for prospective buyers,
tenants, owners, occupiers and purchasers. These energy certificates affect a majority of
buildings and will be required whenever a building is constructed, rent or sold. With the
introduction of this certificate buildings’ energy efficiency becomes transparent and even
laypersons can compare the energetic quality of buildings. Due to this new transparency
a shift of consumers’ awareness is expected which leads to an increasing demand for
energy efficient buildings. The introduction of the energy certification may lead to a sustainable market change which affects also building appraisal: The values of buildings of
a good thermal quality tend to increase while those of buildings of a poor thermal quality
tend to decrease.
Therefore, appraisers are challenged to integrate the energy certification in the valuation
process. The aim of this paper is to identify different approaches in valuation practices to
price-in the energetic qualities of buildings according to the energy certificate. We have
identified different possible integration methodologies in income related approaches,
cost related approaches and value comparison approaches. Based on these approaches,
we carried out 10 expert-interviews based on free-answer questions to get feedback from
Austrian valuation experts evaluate those.
The following two sections deal with the basis of the energy certification and the property
valuation approaches. In the next section the analysed approaches will be described and
evaluated using the results of our expert survey. The last chapter gives a short conclusion
on the findings of this paper.

Figure 1. Energy efficiency levels of the energy certification (WIFI, 2006)
HWB-ref = 57,09 kWh/m2a
A ++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Property Valuation Approaches
In the following sections we give a general overview of the three basic approaches for
property valuation. Of course, these approaches are applied in several countries in different ways, but all based on three fundamental calculations: income calculation, cost
calculation and value comparison.

Value comparison approaches
The precondition for this approach is the availability of comparable properties for the
derivation of the (subject) properties’ value. For the appraisal several adjustments for the
individual qualities of the subject property concerning age, location, contractual matters
and other value influencing factors need do be done. The value comparison method is applicable for land, residential properties, agricultural properties, industrial properties and
development land. In Anglo-American countries this approach is already widely spread
and applied in more advanced ways, like using multiple hedonic regression models. In
Germany and Austria the method is often applied in an “old-fashioned” way using direct
comparison by looking at a minimum of at least five identified comparable transactions
that were sold on the open market.
Impacts on building valuation practice

Although it might be regarded as obvious that a low energy building is more desirable
than a conventional building, and indeed that it is worth paying more to build or rent a
low energy building, that view is not necessarily held by those whose business is to invest
in commercial buildings (Wilberforce, 2006/ Pett et al., 2004).
The introduction of the energy certification gives a new impulse for green buildings
and appraisers are challenged to consider this added value in their appraisal reports in
future. Even if the consequences of the introduction of the energy certification for buildings are not quantifiable at the moment, the integration of this new factor must follow a
methodologically sound valuation practice. Therefore we identified a number of possible
approaches for the standardised Austrian valuation practices to integrate the energy efficiency class. On this basis we carried out 10 interviews with Austrian valuation experts
using free-answer questions to evaluate these integration approaches. In the following
sections these methods will be introduced, discussed and evaluated based on the results
gathered by expert interviews. The following Fig. 2 shows a preview of the surveyed methods and comment the experts’ feedback. This overview and approaches will be discussed
in the following sections in detail.

service

Income related approaches
The income capitalisation approach is applicable to properties for which an active rental
market exists. To value an income-producing property, an appraiser estimates the net
rental income the property is expected to generate and converts this income into an indication of value by applying a rent multiplier. Of course this very basic explanation might
get much more complex in praxis when it comes to Discounted-Cash-Flow models or
Term-and-Reversion method, but the underlying fundamentals remain the same: One
must convert income expected in the future into a present value.
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Since the first page of the Austrian energy certification just gives a very general overview
of the energy efficiency, page two contains detailed key figures which describe many
energy- relevant aspects of a building. Additionally to the heat-demand according to the
standard climate (3400 degree days) a second key figure displays the heat-demand on
basis of the building’s local climate. Moreover other key figures for instance indicate
the energy demand for hot water supply, technical equipment, cooling and lighting are
displayed.
The third part of the energy certification is an appendix which contains information
about calculations, qualities of the building components and the software used for the
calculations. Moreover older buildings are energetically evaluated concerning their weakpoints and possible improvements.

Cost related approaches
The effective capital value is the sum of the land value and the total replacement costs
of a new building reduced by the accrued depreciation. Cost related approaches are applicable if there are no comparable values and the property doesn’t generate any income.
Therefore this method is applied especially for the appraisal of special purpose property
or for the means of financial statements. In Austria the approach is widely spread – for
example single-family-houses are valued that way – due to the fact that reliable market
data to apply other approaches is not available.

t h e m a : d u u r z a a m h e i d e n va s t g o e d

quired level (OIB, 2007) and applies to the heated gross floor area related to a standard
climate (3400 degree days). The demand is categorized in energy efficiency classes “A++”
to “G”: “A++” indicates a highly efficient building of no or a very low heat-consumption,
while class “G” marks a very high heating energy consumption of more that 250 KWh/
m²a, respectively. The specific heating energy demand of the corresponding building is
indicated by a black rectangle on the right hand side of the energy efficiency classes (see
Fig. 1).
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Income related apporaches
|
| Cost related approaches
Value comparison
approaches

Potential Gross Income

t"OOVBMSFOUUIFQSPQFSUZJTFYQFDUFEUPHFOFSBUF

Operating Expenses

t*OWFTUPSTPQFSBUJPOFYQFOTFT
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=

Net operating Income

+

All Risk Yield:

Interest calculation of land
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Operating Income

x

0

t4FMGFYQMBOUPSZ



=
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+



-

=

-

+
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=
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+
+

+

+
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Estimated value of property

Adjustment of the potential gross income
Income related approaches discount forecasted services that flow from the property to the
date of the appraisal. The appraiser uses information of the property under valuation (e.g.
current rent, current operating costs, vacancy rate) and relevant information of the real
estate market to rate the expected net operating rents for the upcoming periods (Schulz,
2003). The motivation for integrating the energy certification at this point of the valuation process is that the energy efficiency level a building belongs to will influence its marketability. This hypothesis bases on the assumption that the marketability of buildings
of a high thermal quality (probably) will increase in the future (while that of buildings of
a poor will decrease) - this leads to lower (higher) vacancy rates. Moreover, a higher demand for buildings of a good energy efficiency level leads to a higher tenants’ willingness
to pay, while rents for buildings of a poor thermal quality tend to decrease.
What is the experts’ view about this way of integration? Basically the interviewed experts
see the adjustment of forecasted rents as a practicable way to consider energy certification
in the valuation process. Tenants increasingly anticipate total costs (rent with all utilities
included) instead of bare-rents. If the amount of the operating costs is low, investors can
realize higher net rents. Additionally, the higher demand for energy efficient buildings
will tend to lead to a lower vacancy rate in these buildings.
Adjustment of the all risk yield
The derivation of the yield is one of the most important parts when applying the standardized direct capitalisation method as well as for other, non standardized approaches
(in Austria) like e.g. the discounted cash flow method. The idea of integrating the energy
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Possible impacts for income related approaches
We identified five different ways in the income approach which offer possible levers for
the integration of the energy certification. The following Fig. 3 shows the methodology of
income method and these five ways (marked).

Figure 3. Methodology of the income method
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Figure 2. Overview of the surveyed methods for integrating the energy efficiency
Method
Category
Experts’feedback
Adjustment of the
Market effect
If the amount of the operating costs
portential gross income
is low, Investors can realize higher
bare rents. Additionally, the higher
demand for energy efficiënt buildings
will tend to lead to a lower vacancy
rate in these buildings.
Theoretical possible but a very
Adjustment of the
Market effect
momentous leversome tenth of a
all risk yield
percent are sufficient for the
adjustment. Attention: avoiding
redunancies.
Possible way, attention: avoiding
Appreciation/depreciation
Market effect
redunancies
for value influencing charatertistics
No direct connection to the energy
Adjustment of the
Technical effect
certification
maintenance costs
In general no direct connection to the
Adjustment of the
Manly technical effect
energy certification
residual life of the building
Buildings of a high thermal quality
Technical effect
Adjustment of
cause higher costs and therefore lead
construction costs
to higher value. But this is manly
independent from the introduction
of the energy certification
In general no direct connection to
Manly technical effect
Adjustment of the age of the
the energy certification
building (accrued depreciation)
Possible, attention: avoid redundancies
Market effect
Appreciations/ depreciations for
value affecting charateristics
Possible, attention: avoid redundancies
Market effect
Appreciations/ depreciations for
adjustment to the market value
Market/technical effect In practice the availability of such highly
Draw comparisons by using
comparable objects is rather uncommon
buildings of the same energy
efficiënt level
Appreciations/ depreciations
Market/technical effect Experts favour this way of consideration
derived from the energy
efficiency levels
Adjustment of the value
Market/technical effect Not favoured, this position is scheduled
forvery individual qualities of the property
influencing charateristics

Adjustment of the residual life of the building
The residual life is the remaining useful life of a building. Basically it can be extended
by carrying out several refurbishments or reduced due to insufficient maintenance. Most
of the interviewed experts pointed out that the residual life is not a proper instrument to
reflect the energy efficiency level in the appraisal process. Residual life is not market, but

30 | oktober 2008 | Property Research Quarterly

Figure 4. Methodology of the cost approach

+

Replacement costs
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outside/special facilities
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Depreciation defects/deficiencies
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Other value affecting
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Building value
+
Land value
=
Properties’ physical value
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+/-

Market-Adjustments

t"EKVTUNFOUTEVFUPUIFBDUVBMMPDBMNBSLFUTJUVBUJPO

=
7BMVF&TUJNBUF

t4FMGFYQMBOBUPSZ

Adjustment of construction costs
The appraisal of construction costs (total replacement costs new) in the Austrian practice
is based on empirical values, derived from standardised tables with cost ranges. Valuers use standardised tables containing benchmarks which depend on different buildingqualities. All experts agree that buildings of a high thermal quality - and consequently a
“good” energy certification - cause higher construction costs and therefore lead to higher
value. But the consideration of high-quality components is already common practice in
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Adjustment of maintenance costs
The effects we analysed in the previous sections refer to changes of the demand side of
the market. The introduced approaches are based on the assumption that the availability
of the energy certification will raise consumers’ awareness regarding energy efficiency of
buildings and consequently shift consumers’ demands. On the other hand there are effects in context of energy certification which do not result from the market-side but from
technical qualities of properties. Maintenance costs are an example for a technical influence and refer to the expenses of keeping a property in a good state of repair. The idea
of the adjustment of the maintenance costs in context of energy certification is that e.g.
buildings in a good efficiency level are in top-condition and therefore cause lower maintenance costs. Or, as the other side of the coin, cause higher costs because of sophisticated
technical equipment like heat pumps or solar heating systems.
According to this issue the experts are in complete agreement that this technical aspect
has no direct connection to the energy certification and therefore is not appropriate to
consider in this respect. Maintenance costs have to be derived from the qualities and the
condition of the technical equipment, independently from the energy certification itself.

Possible impacts for cost related approaches
We identified the following different ways (marked in Fig. 4) to reflect the energy certification in cost related approaches.

onderzoek

Appreciation/ depreciation for value influencing characteristics
Another possibility of taking the energy efficiency level of a building into account is to
adjust appreciations/ depreciations for value influencing characteristics. This means to
consider direct surcharges or discounts for qualities of a property which had not been
considered in the pervious valuation process.
According to the experts’ opinions this is also a possible way of taking the energy certification into account, but advert to avoid redundancies. The advantage of this way of
integration is that the effect of the energy efficiency level is very transparent in terms of
absolute appreciations or depreciations due to the energy efficiency class.

as a technical component in building valuation, which can be influenced by structural
measures or maintenance activities. The energy certification however, does not have a
direct influence on the technical residual life of a building. But it is also necessary to
mention that there is also an influence from the market side. To give an example: Assuming that buildings of a certain poor thermal quality are not marketable in the future this
would result in a reduction of the economic residual life caused by the demand-side of the
market. Whether this fundamental change will take place is unpredictable but according
to the majority of the experts it will not. Therefore, the experts discourage to reflect this
scenario in the appraisal speculatively.
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certification at this point of the appraisal process is as follows: the new transparency
concerning energy efficiency will change the demand side of the marked to some extent.
Buildings of a good thermal quality will have a lower risk concerning marketability while
buildings of a poor thermal quality will probably suffer from lower rents and higher vacancy rates resulting from lower demand. This risk can be priced-in by a higher yield.
What is the experts’ view about this way of integration? Although generally it seems a
possible way, most experts point out that the adjustment of the discount rate is a very momentous lever: A marginal adjustment can have enormous consequences for the result of
the appraisal report. Moreover, experts assume that the introduction of the energy certification will not lead to a fundamental change of market condition or become as important
for appraisal as e.g. location or flexibility. Therefore they agree that energy efficiency level
will play an inferior role for the derivation of the interest rate. However, this adjustment
is theoretically possible and can be justified by facing a changing market situation - albeit
only some tenth of a percent are sufficient for the adjustment.

Appreciations / depreciations for value affecting characteristics

Basically the physical building-value is derived from the technical qualities of a building.
Nevertheless, also factors which reflect several economical qualities have to be considered - of course, redundancies should be avoided. Examples for discounts, respectively
surcharges, are for instance ‘specific location qualities’ , ‘inefficient floor plans’ and the
‘energy efficiency’ of buildings. The consideration of the energy efficiency of buildings
has already been mentioned in valuation literature (Funk et al. 2007). The majority of the
interviewed experts also quote that this is a possible instrument in the valuation methodology to consider energy efficiency.
This point refers to a property’s specific market situation. Same as in the previous chapter, the majority of the interviewed persons think that a reflection of the energy efficiency
is justifiable in this part of the valuation methodology. An example would be to consider
the higher marketability of a house with efficiency class A++ due to the increasing demand expected.
Possible impacts on value comparison approaches
We identified the following ways (marked in Fig. 5) to reflect the energy certification in
value comparison approaches.
Figure 5. Methodology of the value comparison approach (Austrian version)
Research of recent sales

TUFQ

Analising recent sales

t"OBMJTJOHEJGGFSFODFTBOETJNJMBSJUJFTCFUXFFOUIFTVCKFDU
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Adjustments
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+/-

=
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Value Estimate

Draw comparisons by using buildings of the same energy efficiency level
The idea of this way of integrating energy certification in appraisal is to use only buildings which are generally comparable to the valuation object (location, technical equip-
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If, as is common in practice, there are no buildings which are completely comparable to
the appraised object, it is necessary to calculate appreciation/depreciation corrections.
The suggested approach concerning the consideration of the energy certification is to calculate the monetary differences which are caused by the different energy efficiency levels.
To give an example: A building in class “C” may cause €10 of heating costs per sqm and
year while a building in class “A” causes €3 per sqm and year. On basis of these calculations the adjustments can be carried out. In opposite to the appreciations/ depreciation
for other valuation methods data is already available here and those benchmarks can be
already calculated.
The interviewed experts favour the consideration at this point of the valuation methodology. For the empirical derivation of the appreciations/ depreciation data is available.
But it should be mentioned that the previously addressed scenario bases on a technical
effect: High quality components lead to low heating costs. Additionally there is another
effect, based upon market change caused by the expected increasing demand for energy
efficient buildings. This effect can currently not be calculated because of the lack of empirical data. To quantify this market effect a comprehensive data set will be necessary
because the appreciations/ depreciations need to be derived from regression models in
a comprehensive way. The reason for multiple regression models in this respect is that
the appreciations / depreciations do not only depend on the energy efficiency level, but
also on:
•T
 he type of the building; e.g. residence building, single family house, office building.
• The location; e.g. there will probably be a difference if the building is located in a rough
climate or in a temperate climate.
• The actual market situation, because the importance of energy will probably decrease if
there is a drop in demand and vice versa.
•T
 hese differentiations generally concern all assumptions in the several valuation methodologies which are connected to the expected market change.
•A
 djustment of the value influencing characteristics.
In this part reasonable individual cases can be considered as e.g. the layout of the property the quality of the ground or encumbrances and rights. The experts refuse this way of
integration, because it is scheduled for very individual qualities of a property but not for
general effects like the energy certification.
Conclusion
Concluding, there are several issues which should be kept in mind when integrating the
energy efficiency into property valuation:
The effects due to the energy efficiency can be categorized into technical aspects which
are directly related to the buildings’ components, and market aspects which come up due
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TUFQ

Appreciations/ depreciations derived from the energy efficiency levels

onderzoek

Appreciations / depreciations for adjustment to the market value

ment, condition) and also with respect to the energy efficiency level. The interviewed
experts point out that this is theoretically sound and would also be the best solution for
an accurate valuation, but in practice the availability of such highly comparable objects
is rather uncommon.
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building valuation. In this regard the introduction of the energy certification does not
cause any changes. So here the same applies as for the residual life, namely not to mix up
cause and effect: High construction costs caused by components of a high thermal quality leads to a good energy efficiency level but not the other way round.
Adjustment of the age of the building (accrued depreciation)
The depreciation due to the age of the construction depends, like the residual life (applied in income related approaches) on the technical condition of the building. Of course,
thermal renovation improves the repair of a building, yet not every renovation necessarily
improves the thermal quality. Furthermore, the same applies here as for previous points:
Cause and effect must not be mixed up because a good condition respectively a high quality of the thermal components has a positive effect on the fictive age of the building and
consequently on the efficiency level of the building but not contrariwise.

About the authors: David Steixner is Research Fellow at the University of Applied Sciences
Kufstein, David Koch is graduand at the University of Applied Sciences Kufstein, Sven Bienert
is Director Advisory Real Estate at KPMG Financial Advisory Services Austria

Bestaande labels, noodzakelijkheid van nationale labels en belang van internationale transparantie.
In het afgelopen decennium zijn er steeds meer groene vastgoedlabels ontwikkeld en deze
trend lijkt zijn hoogtepunt nog niet te hebben bereikt. Er worden labels ontwikkeld voor
verschillende typen vastgoed zoals scholen, woningen, wijken en kantoren. De labels voor
kantoren bestaan echter het langst, het aantal is het meest omvangrijk en ze zijn het meest
herzien, aangepast en verfijnd. De literatuurstudie die ten grondslag ligt aan dit artikel
concentreert zich daarom op groene labels voor de kantorenmarkt. Dit artikel zal 1) de
toegevoegde waarde van duurzame kantoren en groene vastgoedlabels voor investeerders
én hurende ondernemingen vaststellen; 2) de meest gebruikte internationale vastgoedlabels vergelijken en 3) beoordelen in welke mate deze labels internationaal toepasbaar en
vergelijkbaar zijn.
I. Toegevoegde waarde van duurzame kantoren en groene vastgoedlabels
Het Verenigd Koninkrijk (BREEAM) en enkele jaren later de Verenigde Staten (LEED) hebben ieder een vastgoed label ontwikkeld dat krachtig in de internationale vastgoedmarkt is
gepositioneerd. Dit heeft er aan bij gedragen dat op de prestigieuze kantorenmarkt in deze
landen een gecertificeerd kantoor de norm is geworden en al ruim 113.000 kantoorgebouwen gecertificeerd zijn met een van beide labels (Saunders, 2008).
Duurzaam vastgoed draagt bij aan zowel maatschappelijke als economische doelstellingen
van bedrijven en overheid. Over de bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen bestaat
weinig twijfel. Het positieve effect dat duurzaam vastgoed kan hebben op het milieu wordt
aannemelijk gemaakt door de cijfers die gevonden zijn in een studie van één van de organisaties die een groen label hebben ontwikkeld: over de hele wereld is de constructie, het
beheer en slopen van vastgoed op dit moment verantwoordelijk voor 17% van het waterverbruik, 25% van het houtgebruik, 33% van de CO2 emissies en 40% van het materiaal- en
energieverbruik (US Green Building Council, 2008). Hoewel de percentages in de literatuur vaak van elkaar verschillen, zijn de percentages zonder uitzondering hoog en tonen ze
aan dat een duurzamere omgang met de bouw en het beheer van vastgoed dus essentieel is
voor het streven naar vermindering van het ressourcegebruik.
Over de bijdrage van duurzaam vastgoed aan economische doelstellingen van bedrijven
ontstaat ook steeds meer overtuiging (Immobilienzeitung, 2008). In het bedrijfsleven wint
de opvatting dat economisch succes onlosmakelijk verbonden is met de ecologische en sociale performance van een bedrijf aan betekenis (Jones & Levy, 2007). Bovendien bereiken
vanuit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ons wat dit betreft overtuigende
cijfers. Door het feit dat in deze landen duurzaam vastgoed bijdraagt aan 8,5% daling van
de operationele kosten, 3,5% stijging van de verhuurstand en 3% van de huurprijzen (US
Green Building Council, 2008) is de eens aanwezige scepsis meer en meer omgeslagen in
nieuwsgierigheid.
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Groene Vastgoed Labels:
Nationaal en Internationaal
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to a shift of customers’ expectation. There is not just one, but a number of appropriate
possibilities to integrate energy efficiency classes into the several valuation approaches
(see Fig. 3 “Overview of the surveyed methods”)
Due to the recent introduction of the energy certification, currently there is a lack of
empirical data. Therefore the market effects are unclear and can not be priced in on the
basis of empirical data yet.
When considering energy efficiency, there is the threat to mix up causes and effects. Appraisers must be aware of the fact that one cause can imply a number of effects which
should be priced in once - but never twice.
We will never be able to derive global benchmarks to price in energy efficiency classes.
Different utilisations, locations, market situations require different types of calculations.

1) marktvoordeel
2) marketingvoordeel
Het effect van het marktvoordeel van een duurzaam gebouw is één van de grootste economische voordelen die wordt ondervonden door investeerders. Doordat een duurzaam
gebouw aantoonbaar lagere operationele kosten met zich meebrengt, een gezondere arbeidsomgeving vormt voor de gebruikers en het corporate responsibility beleid van menig
huurder versterkt (marketingvoordeel), vormt een duurzaam gebouw een aantrekkelijke
huuroptie voor bedrijven en daardoor weer een aantrekkelijke verhuuroptie voor investeerders. Dit marktvoordeel voor de investeerder is echter pas op een overtuigende manier te
bereiken op het moment dat het gebouw gecertificeerd is met een internationaal bekend
duurzaamheidslabel. Een gebouw wordt immers pas met een duurzaamheidslabel gecertificeerd op het moment dat het ontwerp, de bouw én het management van het gebouw voldoet aan hoge duurzaamheidseisen. Een dergelijk label vormt voor de toekomstige huurder
dan ook een krachtig bewijs van de geïnvesteerde moeite in en de behaalde resultaten van
het gebouw en is daarnaast een concrete, geloofwaardige verwijzing voor in het corporate
reponsibility report. De internationale bekendheid van het label is daarbij van groot belang omdat de potentiële huurders van duurzaam vastgoed op de kantorenmarkt vaak de
internationale ondernemingen zijn die hun marketingvoordeel over de hele wereld willen
kunnen genieten.

a). Certificering van een geheel gebouw en niet slechts van een deel
b). Beschouwen van duurzaamheid over een breed spectrum en niet slechts van één aspect
zoals alleen de energie prestatie.
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4) Materials and Resources (13)
5) Indoor Environmental Quality (15)
6) Innovation and Design Processes (5)

Per bovengenoemd aspect zijn er verschillende criteria waarop punten behaald kunnen
worden. Het totaal aantal punten dat per aspect behaald kan worden staat erachter vermeld.
De methode kent geen wegingsfactoren, maar sommige aspecten kennen wel meerdere
performance niveaus en voor ieder behaald niveau kan een extra punt verdiend worden.
Om een LEED certificaat te behalen is het niet noodzakelijk om een geaccrediteerde professional in te schakelen hoewel er wel een extra punt mee verdiend wordt. De methodiek is
dusdanig opgesteld dat een ontwerpteam of projectmanager met behulp van de LEED Reference Guide en checklists een gebouw zelf kan certificeren. De LEED Reference Guide is
beschikbaar in varianten voor nieuwbouw (voor verschillende gebouwtypen), operationeel
management, interieur, technische constructies, woningen en wijken. De LEED Reference
Guide beschrijft gedetailleerd met behulp van welke strategieën de verschillende punten te
behalen zijn. Ook besteedt de Reference Guide aandacht aan de economische impact van
de strategieën. De kwaliteitsniveaus die moeten worden behaald om punten te scoren refereren vrijwel allemaal naar Amerikaanse standaarden en normen. De geïmplementeerde
strategieën moeten uitvoerig worden gedocumenteerd en ingediend bij het USGBC als
hardcopy of online. Bij de daadwerkelijke certificering kan een gebouw één van de volgende
vier certificaten ontvangen:
1). Certified:
2). Silver:
3). Gold:
4). Platinum:

26 - 32 punten
33 - 38 punten
39 - 51 punten
52 - 69 punten

BREEAM
BREEAM (Buiding Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is een
methode die in 1990 ontwikkeld is in het Verenigd Koninkrijk. Het doel is om altijd voorop
te blijven lopen ten opzichte van het officiële bouwreglement in het Verenigd Koninkrijk.
Een BREEAM certificaat kan worden behaald voor kantoren, winkelvastgoed, industrieel
vastgoed, scholen, woningen, gevangenissen, ziekenhuizen en eco-woningen. De varianten kunnen in verschillende levensfases van een gebouw worden gebruikt. Daarnaast
kunnen er ‘custom-made’ varianten ontwikkeld worden en is er een internationale versie
die de basis kan vormen voor de ontwikkeling van een landspecifieke BREEAM certificeringsmethode. De duurzaamheidsaspecten die tijdens een BREEAM certificeringsproces
de aandacht krijgen zijn:
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De vraag naar labels op de vastgoedmarkt in de rest van Europa zal bepaald worden door
de multinationals, de toekomstige huurders. Deze hebben meestal een Angelsaksische
herkomst en huren ook vaak al enkele kantoren in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk die reeds gecertificeerd zijn met LEED of BREEAM. We beschouwen daarom kort
de kenmerken van de variant voor nieuwe kantoorgebouwen van beide labels en vervolgens
de vergelijkbaarheid en de toepasbaarheid ervan in andere landen dan het land waarvoor
ze ontwikkeld zijn.

1) Sustainable Sites (14)
2) Water Efficiency (5)
3) Energy and Atmosphere (17)
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II. LEED, BREEAM
De populariteit van groene vastgoedlabels heeft er toe geleid dat talloze organisaties hun
eigen labels op de markt hebben gezet of dit nog gaan doen. Zo heeft de Verenigde Staten
het LEED certificaat, het Verenigd Koninkrijk BREEAM, Australië certificeert gebouwen
met Green Star en Japan beschikt over het eigen label CASBEE. Een compleet overzicht van
alle bestaande labels is gemaakt door Fowler & Rauch (2006). De labels die op de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de markt- en marketingvoordelen
als resultaat hebben zijn LEED en BREEAM en hebben de volgende kenmerken:

LEED
De Amerikaanse LEED methode (Leadership in Energy and Environmental Design) is in
1998 in de Verenigde Staten door het USGBC (United States Green Building Council) ontwikkeld. Het doel was om een transformatie naar duurzamere bouw en beheer processen
op de vastgoedmarkt teweeg te brengen. De zes duurzaamheidsaspecten die tijdens een
LEED certificeringsproces beschouwd worden zijn:
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De dimensies die een duurzaam gebouw interessant maken voor investeerders en huurders zijn terug te brengen tot de volgende twee aspecten:

5) Water
6) Materials
7) Land Use & Ecology
8) Pollution

Voor ieder duurzaamheidsaspect zijn punten te behalen – doorgaans 1 punt per subcriterium, maar bij meerdere performance niveaus per criteria is er 1 punt per behaald niveau
te verdienen. Voordat het totaal aantal punten bekend is, wordt iedere verdiende punt vermenigvuldigd met een wegingsfactor die afhankelijk is van de relatieve belangrijkheid van
het criterium. In tegenstelling tot LEED is het bij BREEAM verplicht een geaccrediteerde
professional in te schakelen tijdens het uitvoeren van de assessment en het verzamelen
van de juiste documentatie. De professional stelt een rapport samen waarin de behaalde
performance wordt vergeleken met de eisen van BREEAM. Nadat het rapport ter controle
naar BREEAM toegestuurd en goedgekeurd is, ontvangt de klant het certificaat. Evenals bij
LEED kunnen bij BREEAM vier verschillende niveaus behaald worden:
1). Pass:
2). Good:
3). Very Good:
4). Excellent:

25% van het totale aantal te behalen punten
40% van het totale aantal te behalen punten
55% van het totale aantal te behalen punten
70% van het totale aantal te behalen punten

Bron. (Fowler & Rauch, 2006)
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Conclusie
In het bedrijfsleven wint de opvatting dat economisch succes onlosmakelijk verbonden is
met de ecologische en sociale performance van een bedrijf aan betekenis. Deze zienswijze
wordt steeds meer op het vastgoed overgedragen en door de overheid ondersteund. Het
economische succes ontstaat door de markt- en marketingvoordelen van duurzaam vast-
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Figuur 1. Percentages van het totaal aantal te behalen punten verdeeld over de onderwerpen
(nieuwbouwfase).
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Het is van belang dat in alle landen de constructies van nieuwe gebouwen gecertificeerd
kunnen worden met een label dat op de nationale regelgeving en context toegepast is. Het
is dan ook een juiste ontwikkeling dat Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn begonnen
met de ontwikkeling van hun eigen labels. Echter, om te kunnen profiteren van het marketingvoordeel van duurzaam vastgoed voor huurders en het marktvoordeel van duurzaam
vastgoed voor investeerders is gebleken hoe groot het belang is van de internationale vergelijkbaarheid van labels. Om de internationale vergelijkbaarheid van al de verschillende
groene labels te kunnen waarborgen is het daarom noodzakelijk dat er een onderlinge
vertaalslag gemaakt kan worden. Deze vertaalslag kan vormgegeven worden in een schematisch model waarin de scores van de belangrijkste labels ten opzichte van elkaar gewaardeerd worden. Er wordt dan zichtbaar hoeveel een ‘Platinum-score’ bij LEED eigenlijk
waard is ten opzichte van bijvoorbeeld BREEAM, CASBEE en Green Star.
Een andere reactie op de overdaad aan verschillende labels en de wens naar internationale
vergelijkbaarheid is het initiatief van AEW Europe, AXA REIM, Bureau Veritas, GE Real
Estate Europe en ING Real Estate. Zij hebben aangekondigd eind 2008 gezamenlijk een
Global Green Rating methode te lanceren waarmee de duurzaamheidsprestatie van bestaande kantoorgebouwen ongeacht de locatie gecertificeerd kan worden. Het doel is dat de
methode jaar na jaar de veranderende performance in duurzaamheid kan meten op zowel
asset als portfolio niveau. De methode meet de duurzaamheidsaspecten energieverbruik,
CO2 uitstoot, water, afval, gezondheid en transport (Bureau Veritas, 2008). Het initiatief
beantwoordt aan de vraag naar internationale transparantie van vastgoedlabels voor bestaande kantoorgebouwen, maar niet voor de constructie van nieuwe gebouwen. Doordat
bij deze laatste de nationale en institutionele context van een te groot belang zijn, kan het
als een uitstekend initiatief gezien worden voor bestaande gebouwen, maar niet als optie
om uit te breiden tot een methode dat meer transparantie van vastgoedlabels voor nieuwe
gebouwen waarborgt.
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III. Vergelijkbaarheid en internationale toepasbaarheid
Uit diverse studies en praktijkervaringen blijkt dat de bestaande labels ongeschikt zijn voor
gebouwen buiten het land waarvoor het label ontwikkeld is. Om LEED bijvoorbeeld succesvol in Canada toe te kunnen passen zijn bijna 20% van de mogelijk te behalen credits
aangepast (ECD Energy and Environment Canada Ltd., 2002). Dit is het gevolg van andere
wet- en regelgeving, verschillende politiek en specifieke kenmerken van het land en de
bouwsector. Met andere woorden: de nationale en institutionele context is van essentieel
belang.
Figuur 1 toont hoe de aandacht verdeeld is over de verschillende onderwerpen bij LEED
en BREEAM in de nieuwbouwfase. De nadruk die door een certificeringsmethode wordt
gelegd op bepaalde duurzaamheidsaspecten komt niet altijd overeen met de nationale prioriteiten van andere landen. Zo is in figuur 1 te zien hoe de LEED-methode twee keer zoveel
waarde hecht aan het gebruik van milieuvriendelijke materialen en hoe BREEAM al in de
design- en constructiefase aandacht besteedt aan operationeel management en onderhoud.
De toekenning van de punten is gebaseerd op de prioriteiten in de Verenigde Staten (LEED)
en het Verenigd Koninkrijk (BREEAM).

Ook zijn er punten te verdienen bij LEED die door de strengere regelgeving in Nederland
‘gratis’ te scoren zijn. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van ozonlaag verdunnende stoffen
als koelmiddel in de meeste landen verboden, maar in de Verenigde Staten nog steeds
toegestaan en daardoor een terecht ingevoerd criterium voor de Verenigde Staten, maar
niet voor een land als Nederland. Het feit dat er meer van dit soort ‘gratis’ punten te scoren
zijn, schaadt de reputatie en de marktacceptatie van het certificeringsysteem. De studie van
Saunders (2008) laat bovendien zien dat een gebouw dat het hoogste certificaat bij LEED
behaalt, slechts het op één na hoogste certificaat van BREEAM zou kunnen ontvangen.
Naast inhoudelijke verschillen, blijkt het ook in de praktijk moeizaam te zijn om te werken
met certificeringsmethoden die in andere landen ontwikkeld zijn. Zo moet er voor LEED
bijvoorbeeld gerekend worden met Amerikaanse eenheden als gallon, footcandles en miles. Indien nationale standaarden hogere eisen stellen dan de Amerikaanse en Engelse
standaarden, mag van de nationale standaarden gebruik gemaakt worden mits er een vertaling meegestuurd wordt.
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1) Management		
2) Health & Wellbeing		
3) Energy		
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People, planet, profit én project
door Guus Berkhout

Zowel bij het meten van duurzaamheid als bij het stimuleren van duurzaam bouwen bij de overheid ligt de nadruk op nieuwbouw. Dat is een gemiste kans omdat
de grootste potentie voor verduurzaming in de bestaande voorraad zit en niet in
de nieuwbouw. Als de bestaande voorraad niet verduurzaamd wordt, is er het risico
dat duurzaam vastgoed een nicheproduct blijft. Daarom moeten beleggers hun
beheer intensiveren om hun beleggingen te verduurzamen.
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goed dat gecertificeerd is met een internationaal bekend groen vastgoed label. Tegelijkertijd
is het belang aangetoond van een certificeringsmethode die aangepast is aan de nationale
context van een land. Dat is dan ook de reden dat het aantal groene vastgoedlabels in de afgelopen jaren aanzienlijk in omvang en verscheidenheid is toegenomen. Om de markt- en
marketingvoordelen te versterken is het echter juist van belang dat de transparantie tussen
de verschillende labels hoog is zodat ze op juiste waarde kunnen worden geschat. De ontwikkeling van een internationaal vergelijkingsmodel is daarom gewenst.

In de vastgoedwereld was er lange tijd weinig interesse voor duurzaamheid. Sinds 2007
vindt er een duidelijke kentering in de markt plaats. Projectontwikkelaars hebben zich op
het onderwerp gestort en er zijn nu verschillende duurzame projecten in voorbereiding.
Duurzaam vastgoed staat al langere tijd op de agenda van de overheid. Deze heeft verschillende financiële instrumenten gecreëerd om duurzaam vastgoed interessanter te maken.
De financieringsinstrumenten zijn echter toegesneden op nieuwbouw van duurzaam onroerend goed.

- Jones, C.A. & Levy, D.L. (2007). North American Business Strategies towards climate change. European Management
Journal, Vol. 25, No. 6, p. 415 - p. 327.
dings. BREEAM.
- US. Green Building Council (2008). http://www.usgbc.org/
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- Vijayan, A. & Kumar, A. (2005). A review of tools to assess the sustainability in building Construction. Environmental
Progress 24 (2), p.125 – p.132.
- Yudelson. J. (2007). Marketing Green Building Services: Strategies for success. Elsevier/Architectural Press.

Hoewel er steeds meer gebruikers zijn die om duurzaam onroerend goed vragen, komt in
maar weinig gevallen het initiatief voor verduurzaming van de huurder. Vaak is de huurder bereid mee te werken aan die verduurzaming indien hij uiteindelijk voordeel hiervan
heeft. Indien het voordeel van verduurzaming aan de gebruiker aangetoond kan worden
zal de vraag naar duurzaam vastgoed enorm toenemen. Omdat de overheid tot nu toe geen
regelingen heeft om verduurzaming van bestaand onroerend goed te faciliteren, moet de
financiering van de verduurzaming van de bestaande voorraad uit de energiebesparing
komen. Dit artikel is gebaseerd op de ervaringen van het Triodos Vastgoedfonds.
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In 1974 werd door stichting “de kleine aarde” in Boxtel de Bolwoning gebouwd. Deze woning was een experiment op het gebied van milieuvriendelijk en zelfvoorzienend wonen.
Deze Bolwoning wordt ook wel ‘de bakermat van de eco-architectuur’ genoemd worden.
Sindsdien is het duurzaam bouwen gestaag geëvolueerd. Met name in de woningbouw
waren er experimenten met duurzaam bouwen. De overheid probeerde dit met subsidies
en fiscale maatregelen te stimuleren. Het bleef echter een zeer beperkte markt.
In de utiliteitsbouw was er sporadisch belangstelling voor duurzaam bouwen. Meestal
kwam de ambitie van eigenaar/gebruiker. Omdat er geen aanbod was van duurzaam vastgoed moest de gebruiker zijn eigen gebouw realiseren. Duurzaam bouwen werd voornamelijk gerealiseerd door eigenaar/gebruikers die “overall” met het thema duurzaamheid
verbonden waren, of door organisaties die vanuit hun maatschappelijke opgave duurzaam
vastgoed stimuleren. Duurzaamheid was een milieu-issue. Doel van duurzaam bouwen
was de milieubelasting te verminderen.
Sinds enige tijd is de definitie van duurzaam vastgoed breder geworden en wordt aangehaakt aan de kernwoorden van het duurzaam ondernemen “people, planet, profit”. Triodos
beoordeelt haar beleggingen met de zogenaamde Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed.

kritisch bekeken

- Saunders, T. (2008). A discussing document comparing international environmental assessment methods for buil-
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Beheren van duurzaam vastgoed
Door de uitkomsten van de duurzaamheidstoets te nemen als leidraad voor verbeteringen,
kunnen de panden in het beheer verduurzaamd worden. Voor een gebouw wordt onderzocht wat het energielabel van dit gebouw is. Daarbij wordt ook de vraag gesteld hoe dit
energielabel verbeterd kan worden, wat dit kost en wat de terugverdientijden van de investering zijn. De uitkomsten worden voorgelegd aan de huurder met de vraag of deze bereid
is mee te werken aan het volgende schema.
De belegger investeert in de verbetering van het pand, waardoor het energielabel verbetert van
een “D” naar een “A”. De kosten van de verbetering worden gedragen door de eigenaar. De
besparingen die gerealiseerd worden op de energielasten, komen eerst ten goede aan de investeerder en daarna aan de gebruiker. Voor de gebruiker is de hele operatie cash neutraal totdat
de investeerder zijn additionele investering heeft terugverdiend. Daarna komt de besparing
ten goede aan de gebruiker. Deze heeft alleen een tijdelijk ongemak bij de aanpassing van het
gebouw. Daarna gaan de energielasten omlaag. Dat wat er minder wordt betaald aan energielasten, wordt er meer betaald als investeringsbijdrage aan de eigenaar van het fonds. Door deze
operatie worden in de Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed de volgende zaken bereikt:
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1 Duijvestein, CAJ (2005). Achtergrond : de tetraëder van duurzaam bouwen. In s.n. (Ed.), Nationale Dubodag, Dubo bruist!? (pp. 1-6).
Eindhoven: Studiecentrum voorbedrijf en overheid.

De totale score wordt opgebouwd uit de scores op de vier P-factoren, die ieder bestaat uit
een aantal aspecten die gewogen meetellen. De factoren zijn als volgt onderverdeeld:
Factor Aspect
Weging
People Werkplekklimaat (o.a. verwarming, daglicht, hygiëne, geluid)
20%
Voorzieningen (binnen o.a. kantine, rustruimte, buiten o.a. kinderopvang,
winkelvoorzieningen
20%
Veiligheid (o.a. sociale veiligheid, ergonomie, beveiliging)
20%
Huurders (o.a. activiteit en sector)
20%
Inspraak bij renovatie door huurder
20%
Planet Energie Prestatie Coëfficient (EPC)
20%
Nationaal Pakket Energie (o.a. energiegebruik en isolatie)
20%
Nationaal Pakket Materiaal (o.a. bouwmaterialen en onderhoud)
10%
Nationaal Pakket Water (o.a. waterbesparende voorzieningen)
5%
Nationaal Pakket Afval (o.a. renovatieafval)
5%
Beheer energie (o.a. verwarming en koeling, groene stroom)
25%
Beheer milieu (o.a. papiergebruik, afvalscheiding, aparte rookruimtes)
15%
Project Concept gebouw
20%
Functionele flexibiliteit
10%
Optimalisering ruimtegebruik
15%
Verkeer (bereikbaarheid voor verschillende verkeersdeelnemers)
15%
Groenvoorziening
5%
Levensduur
35%
Profit Planologische flexibiliteit
10%
Rendement
30%
Courantheid
15%
Huurders
15%
Looptijd huurovereenkomsten
20%
Huisvestingslasten (o.a. energie en afval)
10%

kritisch bekeken

Beleggen en verwerven van duurzaam vastgoed
In 2004 is Triodos Vastgoedfonds gestart. Dit is tot nu toe het enige beursgenoteerde beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in duurzaam vastgoed. Triodos wil aan haar klanten
niet alleen duurzame aandelen en obligatiefondsen aanbieden, maar ook een duurzaam
vastgoedfonds en heeft ervoor gekozen om de vastgoedbeleggingen in een beleggingsfonds
met FBI-status te plaatsen. Dit betekent dat het fonds alleen mag beleggen en niet mag
ontwikkelen. De winst moet worden uitbetaald aan de aandeelhouders. Wanneer wordt
overwogen om een gebouw te verwerven, wordt een quick scan gemaakt van het object
door middel van de Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed. Als deze toets aangeeft dat het
gebouw bovengemiddeld goed is op één van de assen People, Planet, Profit of Project wordt
aan een externe partij gevraagd om via de methodiek van de Triodos Toets voor Duurzaam
Vastgoed adviezen te geven hoe het gebouw verduurzaamd kan worden. In principe betekent dit dat na verwerving in de zgn. meerjarenonderhoudsbegroting wordt ingepland
welke onderhoudswerkzaamheden er uitgevoerd moeten worden om een object te verduurzamen.
Getracht wordt om de duurzaamheid integraal te verbeteren. Verduurzaming kan bereikt
worden door de Planet-score van een gebouw te verbeteren, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Intentie is om het gebouw op welke as dan ook te verbeteren. In praktijk blijkt vaak dat
verbetering van de milieukwaliteit ook tot verbetering van de andere “P’s” leidt. Het zou
ook zo kunnen zijn dat de verbetering van de “people” kwaliteit van een gebouw leidt tot
een betere prestatie op het onderdeel “profit”.

Tabel 1. Triodos toets voor bestaande bouw (niet duurzaam gebouwd) en monumenten
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Deze toets gaat verder dan alleen de milieukwaliteiten van een gebouw en kijkt ook naar
de kwaliteit voor de gebruikers van het pand, de kwaliteit voor de belegger en de specifieke vastgoedkwaliteiten. De begrippen uit het maatschappelijk verantwoord ondernemen,
People (mens), Planet (milieu), Profit (rendement) worden aangevuld met Project (vastgoed). Bij de beoordeling van een pand wordt op detailniveau gekeken naar de specifieke
eigenschappen van een pand. Deze worden vervolgens gescoord en gewogen. Uiteindelijk
moet een gebouw op tenminste 3 van de 4 P’s een voldoende scoren en op 1 P een “goed”.
Achterliggende gedachte is dat een gebouw als het ware beloond moet worden voor de
kwaliteiten die het heeft en niet “gestraft” wordt voor wat het niet heeft. Deze benadering
is een praktische uitwerking van een artikel van de heer C. Duijvestein1 “de tetraëder van
duurzaam bouwen”. In dit artikel wordt gesteld dat een duurzaam pand op één van de
onderdelen (people, planet, profit of project) zich moet onderscheiden, maar dat de andere
kwaliteiten ondersteunend zijn. De kwaliteit die het belangrijkst wordt geacht komt in de
top maar zal in alle gevallen moeten worden gesteund door de andere kwaliteiten.

De afspraken met de huurder worden vastgelegd in een “samenwerkingsovereenkomst
duurzaam beheer”. In principe is de hele verduurzaming cash neutraal: de investering om
een pand te verduurzamen wordt terugbetaald uit de energiebesparingen.
De mogelijkheden voor verduurzaming van vastgoed worden groter bij een huurdersmutatie. Met de nieuwe huurder is het praktischer om de verbeterslag te realiseren. Voor de
nieuwe huurder moet het pand toch opnieuw ingericht worden en het is eenvoudig om
dan de verbeteringen op milieugebied ook meteen te realiseren. Indien dit meerkosten
met zich meebrengt, kunnen deze meerkosten bij de huur geteld worden. Zolang de totale
gebruikerskosten (huur plus energielast in de oude situatie) voor de gebruiker gelijk blijven
(aan nieuwe huur plus nieuwe energielast) is de gebruiker bereid hieraan mee te werken.
Echter: door de hogere huurprijs in combinatie met het nieuwe huurcontract wordt er
waarde aan een object toegevoegd en stijgt dus de beleggingswaarde.
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Conclusie
Weliswaar staat duurzaamheid volop in de belangstelling maar de focus ligt op duurzame
nieuwbouw. Het risico bestaat nu dat de bestaande bouw overgeslagen wordt in de verduurzamingsslag. Dat is een gemiste kans omdat verduurzaming van de bestaande voorraad
grote potentie heeft. Vanuit milieuoptiek is verduurzaming van de bestaande bouw altijd
beter dan nieuwbouw. Daarom moeten de beleggers in duurzaam vastgoed hun beheer
intensiveren om hun beleggingen te verduurzamen. Indien de bestaande voorraad niet
verduurzaamd wordt is er het risico dat duurzaam vastgoed een niche product blijft.
Hoewel er steeds meer gebruikers zijn die om duurzaam onroerend goed vragen, komt in
maar weinig gevallen het initiatief voor verduurzaming van de huurder. Vaak is de huurder
bereid mee te werken aan die verduurzaming indien hij uiteindelijk voordeel hiervan heeft.
Indien het voordeel van verduurzaming aan de gebruiker aangetoond kan worden zal de
vraag naar duurzaam vastgoed explosief toenemen.
Omdat de overheid tot nu toe geen regelingen heeft om verduurzaming van bestaand onroerend goed te faciliteren, moet de financiering van de verduurzaming van de bestaande
voorraad voornamelijk uit de energiebesparing komen.
Over de auteur: Drs. G.T. (Guus) Berkhout werkt sinds 2004 als investment manager voor
Triodos Vastgoedfonds. Dit artikel is gebaseerd op de ervaringen die met dit fonds zijn opgedaan.
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Verlagen van de fundingkosten
De fundingkosten van de investering kunnen worden verlaagd door gebruik te maken van
de zogenaamde groenfinanciering. De “regeling groenprojecten” is door de overheid in het
leven geroepen om projecten te stimuleren die een positief effect op het milieu hebben.
De overheid stimuleert deze projecten onder meer door de financiering van ‘groenprojecten’ aantrekkelijk te maken. Doordat de overheid een belastingvoordeel geeft aan ‘groene’
spaarders en beleggers kan de bank een lening met een lager rentetarief verstrekken voor
een duurzaam gebouw, een windturbinepark of een biologisch landbouwbedrijf. In het
algemeen bedraagt dit rentevoordeel 1 a 2%. Bij duurzame utiliteitsbouw is een beperkte
keuzemogelijkheid voor maatregelen die genomen moeten worden om “groen” verklaard
te worden. Er is een pakket van 8 maatregelen geformuleerd waar een project ten minste
aan moet voldoen. Dit pakket is zeer ambitieus in verhouding tot het bouwbesluit en wat er
in de praktijk wordt gerealiseerd. Het pakket is echter technisch gezien zeker te realiseren.
De groenverklaring bedraagt maximaal EUR 400,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak. Voor een project komt maximaal 5.000 vierkante meter voor een groenverklaring in
aanmerking. De besparing die zo gerealiseerd kan worden is maximaal 1% tot 2% van EUR
2.000.000,-- gedurende een periode van 10 jaar. In praktijk betekent dat een voordeel van

Fiscale instrumenten: EIA, VAMIL, MIA
Ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie kunnen in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel als zij Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. De
EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken
en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Dit kan ook een gebouw
zijn. Door de EIA leveren dergelijke investeringen de ondernemer dubbel voordeel op.
Niet alleen wordt er bespaard op energiekosten maar tevens op de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De EIA levert een extra aftrekpost op voor fiscale winst. De aftrek in 2007 was 44%. (De
hoogte van die aftrekpost bedroeg in de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 55%). Op dit
moment levert de EIA uiteindelijk een netto-voordeel op van ongeveer 11% van de investeringskosten. Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Variaties op dit thema zijn de VAMIL (“willekeurige aftrek milieu investeringen”) en
de MIA (“milieu investeringsaftrek”) die eveneens voor een fiscale aftrek zorgen. Omdat
FBI-beleggingsfondsen geen vennootschapsbelasting betalen leveren deze regelingen voor
deze partijen geen voordeel op. De EIA kan door deze beleggers eventueel via een leaseconstructie van de installaties gerealiseerd worden. De afweging of dit interessant is hangt dan
af van de vraag of de fundingkosten van de leasemaatschappij lager zijn dan de fundingkosten van het beleggingsfonds.

kritisch bekeken

Financieren van duurzaam vastgoed
Indien er wordt samengewerkt met de huurder is de financiering van duurzaam vastgoed
als het ware ”self-liquidating”: de investering wordt terugbetaald uit de besparing. Andere financieringsmogelijk-heden die voor duurzame nieuwbouw bestaan, zijn nog niet of
moeilijk voor de verduurzaming van de bestaande bouw in te zetten. Volledigheidshalve
worden deze toch hieronder besproken.

ongeveer EUR 150.000,-- (Netto Contante Waarde bij een discontovoet van 6,5% gedurende
10 jaar). Tot nu toe is deze regeling alleen te gebruiken bij nieuwbouw. Voor bestaande
bouw is een regeling in voorbereiding. Het is de verwachting dat deze in 2009 operationeel
wordt.
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• De “P” van Planet verbetert omdat het energielabel verbetert. Daarmee worden ook de
energiekosten voor de gebruiker lager. Totdat de investering is terugbetaald is het effect
voor de gebruiker cashneutraal. Daarna gaan zijn energielasten omlaag. Omdat de klimaatinstallaties verbeteren, wordt vaak ook het werkplekklimaat voor de gebruiker beter.
Hierdoor gaat ook de score van de “P” van People omhoog.
• Wanneer de huurder ervaart dat de energielasten van zijn gebouw lager zijn dan voorheen
en het werkplekklimaat is verbeterd, is de kans groter dat de huurder zijn huurcontract
verlengt. Op deze manier wordt waarde gecreëerd en dit komt weer ten goede aan de “P”
van profit voor de belegger.

Author: Erasmo Giambona
Abstract
This report provides a survey on the governance practice of Dutch listed property firms at
the end of the year 2006. We hand-collected information on several aspects of governance
practice including the percentage of executive compensation linked to performance, the independence of the supervisory board, the existence of auditing mechanisms, and the level
of public disclosure from the firms’ annual reports. Based on our rating methodology, we
find that the average governance rating for Dutch property firms at the end of 2006 is 10.33
compared to the European average of 9.73. This rating posits the Netherlands only slightly
below the U.K., which with a rating of 10.62 is the best performing country according to
our governance rating methodology. Despite this good performance for Dutch property
firms relative to the entire European listed property industry, it is clear that there is ample
scope for improvement. In fact, the average rating of 10.33 for Dutch property firms is just
slightly higher than the minimum satisfactory level of 9.60 and certainly much lower than
the maximum rating of 16 points that our methodology attributes to the ideally governed
property firm. Overall, the two governance areas where Dutch property firms are performing better are independence of the board and implementation of auditing mechanisms.
The two areas with a stronger need for improvements are executive compensation packages
linked to performance and mitigation of anti-takeover mechanisms.
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Our governance rating methodology is based on the combined effect of the 4 group of
governance factors briefly described above. We also rely on the evidence reported by academic research on how these factors interplay in determining governance practice for real
estate firms. Indeed, property firms follow regulatory provisions and industry practices that
differentiate them from the typical industrial firms in terms of how each of these 4 types
of governance mechanisms will favor in practice the alignment of interest between shareholders and management. For instance, if the firm operates under REIT legislation the
management has less control – compared to the typical industrial firm - over the firm cash
flow because regulations require that a large part of internally generated resources be returned to shareholders in the form of dividends. Therefore, the management of a property
firm has fewer opportunities to misuse shareholders’ money. On the other hand, the threat
2 While our methodology resembles the underlying principles of the governance rating methodology used in the H&S report, we differ
from their approach in that we recognize the importance of managerial compensation as a governance mechanism. The weight
scheme of the different governance factors used in our methodology might also differ significantly from the one used in H&S.
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1 We exclude Spain from our analysis because it is present in the EPRA database with only one firm.

Methodology and Data
The general consensus in both academia and industry practice is that the efficacy of governance mechanisms is to be evaluated with respect to their ability to create alignment
of interests between managers and shareholders. We identify 4 groups of factors that are
widely recognized for their ability to favor this alignment of interests2:
1. Managerial compensation package linked to performance and/or stock value: this mechanism is effective in creating alignment of interest between managers and shareholders
because by maximizing shareholders’ value the manager is also maximizing her own
interest;
2. Independence of the supervisory board and disclosure: an independent board will conduct effecting monitoring on the management by controlling that its action are in the
best interest of shareholders. Furthermore, a high level of public disclosure of information on age, tenure, positions, shareholdings and compensations of directors are usually
a signal of transparency and willingness of the management to be scrutinized by the
market;
3. E
 xistence of internal and external auditing mechanisms in place: the existence of auditing, remuneration, nomination and investment committees contribute to increase additional monitoring on the management;
4. Absence of anti-takeover provisions: the threat of hostile takeovers is an effective mechanism to force the management to act in order to maximize shareholders’ value. The existence of provisions – such as a staggered board – that reduce the risk of hostile takeovers
diminish the efficacy of this natural managerial incentive.

onderzoek

Introduction
Based on a survey of 173 U.S. institutional investors, Dhar and Goetzman (2006) report
that institutional investors consider property firms as the main vehicle to obtain exposure
to real estate assets without a “direct” knowledge of the real estate market. A survey conducted in 2007 with Dutch institutional investors reports similar findings. It is not surprising therefore that the size of European property firms has remarkably grown to about 1.15
trillion Euros at the end of 2006. Despite this tremendous growth in the size of property
firms, Dhar and Goetzman (2006) report that modal allocation in real estate constitutes
only 3-5% of total investment for U.S. institutional investors.
The purpose of this report is to provide a survey on the status of governance practice for
Dutch property firms as of the end of 2006 while putting the domestic industry into perspective with the entire European listed property market. This will hopefully favor a process
of improvement of governance practice of Dutch Real Estate Investment Trust (REIT) firms
in the years to come.
We hand-collect data on several governance factors for the Dutch property firms as well as
for the entire sample of firms in the EPRA database at the end of the year 2006. Based on
these data, we build a governance rating for each firm in our sample. The maximum score
for the “ideally” governed property firms obtaining perfect marks for each components of
our rating methodology is 16. We set the minimum satisfactory governance rating to the
value of 9.60, which constitutes exactly 60% of the maximum of 16 points attainable. The
mean governance rating for Dutch listed property firms is 10.33. This is higher than the
mean governance rating of 9.73 found for the entire sample of 1001 European property

firms and posits the Netherlands only slightly below the U.K., which with a rating of 10.62
is the best performing country according to our governance rating methodology. Despite
this good performance for Dutch property firms relative to the entire European listed property industry, it is clear that there is ample scope for improvement. In fact, the average rating of 10.33 for Dutch property firms is just slightly higher than the minimum satisfactory
level of 9.60 and certainly much lower than the maximum rating that our methodology
attributes to the ideally governed property firm. There is also significant variation in the
governance practice across property firms with the worse performing company attaining
only a governance rating of 5.75 while the best performer achieves a score of 12.75.
The next section describes our data and explains the methodology. The main findings are
reported in the following section. Concluding remarks are reported in the final section.
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Governance Practice of Dutch REITs

3 We exclude Spain from our analysis because it is present in the EPRA database with only one firm.
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Max Mean-EU
12.75
9.73
0.94

0.25

1.00
0.71
0.14
0.14
51.32
6.00
7.33

0.73
0.31
0.25
0.43
53.37
6.64
8.11

1.00
0.71
0.86
0.00

0.74
0.56
0.56
0.07

6.60
4.10

3.10
1.70

B) Board Structure
There are three types of board structures across Europe. The two-tier system comprises
two boards, a management board of executives directors, which is in charge of the actual
management of the company and a supervisory board of independent directors, which is in
charge of providing an independent supervision of the managerial decisions in the interest
of the shareholders. The two key features of this structure are that (1) the two boards meet
separately and (2) executive directors are not allowed to sit in the supervisory board. 31%
of European property companies follow the two-tier system of governance structure. The
unitary system of governance structure is followed by 25% of European property companies. A unitary system of governance structure has only one board, where both executive
and non-executive directors meet together. Finally, the most widely used board structure
among property companies is the hybrid structure, which is followed by 44% of firms. This
board structure type combines features from the two-tier and the unitary board types. As
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A) Executive Compensation
Executive compensation is an important dimension for assessing the overall consistency of
governance mechanisms in place with the objective of aligning the management with the
interest of current shareholders. In particular, an executive compensation package is considered effective in creating this alignment if a large portion of managerial remuneration is

Table 1. Netherlands Listed Property Firms
Variables
Obs
Mean Std. Dev
Min
Governance Rating
7
10.33
2.77
5.75
Executives					
executive compensations
linked to performance
4
0.35
0.41
0.00
Board Characteristics				
staggered board
3
1.00
0.00
1.00
two-tier board
7
0.71
0.49
0.00
unitary board
7
0.14
0.38
0.00
hybrid board
7
0.14
0.38
0.00
board members’ age
5
51.32
3.07
48.17
number of board members
1
6.00
N.A.
6.00
number of board meetings
3
7.33
1.53
6.00
Committee					
audit committee
7
1.00
0.00
1.00
remuneration committee
7
0.71
0.49
0.00
nomination committee
7
0.86
0.38
0.00
investment committee
7
0.00
0.00
0.00
Firms’ Characteristics				
firm’s size (billion)
6
3.25
2.16
1.27
market capitalization (billion) 6
1.95
1.35
0.56
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Governance Practice: Findings
The average size (at market value) of the Dutch property firms is 3.25 billion euros, which
is somewhat larger compared to the European average of 3.10 billions. The variation across
firms is also quite significant ranging from a minimum of 1.27 billion euros to a maximum
of 6.60 billions. The average market capitalization for the Dutch property firm is 1.95 billions, ranging from 560 millions to 4.10 billions.
The Netherlands are the country with the second highest governance rating on the basis of
our ranking methodology. Its governance rating is 10.33 compared to the European average
of 9.73. Yet this is grade of 65% based on the maximum attainable score of 16 for the ideally governed property firm in our methodology, showing that there is substantial scope for
improvement in the overall listed property market in Europe. Table 1 also shows that there
is quite some variation across firms, with the governance rating ranging from a less than
satisfactory minimum of 5.75 to a maximum of 12.75.

linked to the firm’s performance. Table 1 shows that on average 35% of executive compensation is linked to performance against the European average of only 25%. This figure shows
that Dutch property firms have adopted on average compensations schemes intending to
favor the alignment of interest between shareholders and managers. However, some cause
for concern exists when one looks at how the percentage of compensation linked to performance varies across Dutch firms. Indeed, while some firms link up to 94% on executive
compensation to performance we have cases where there is no link at all. This of course
suggests that there is ample scope for improvement along this dimension of governance
across Dutch property firms.
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of a hostile merger has traditionally been lower in the real estate industry for those firms
operating under the REIT regime compared to other real estate property firms. Managers
associate a hostile takeover with the risk of being fired. Therefore, hostile takeovers are usually an effective channel to favor alignment of interest between managers and shareholders.
The heterogeneity of the takeover channel as alignment mechanism within the real estate
industry emphasizes the need to gain perspective on the status of corporate governance for
the securitized real estate industry.
We gather information on a variety of governance factors from the annual reports for the
Dutch Property firms as well as for the other property companies in the European Public
Real Estate Association (EPRA) database at the end of 2006. The database includes 101
property companies across 16 European countries. The United Kingdom is the country
with the largest representation of firms with a total of 40 property companies, followed by
France with 10 firms.3 The smallest representation is for Greece with 3 firms. Of these 101
firms, based on information gathered from the SNL European real estate database, about
40% are investment firms that resemble the Real Estate Investment Trust (REIT) structure
while the remaining firms are classifiable as non-REIT property firms. For each company
we gather information on several aspects of governance regarding managerial compensation, board independence and disclosure, existence of auditing mechanisms, and existence
of anti-takeover provisions. These factors are then used to obtain a governance rating for
each company in our sample of 101 property firms. The maximum rating attainable by a
property firm that scores perfectly along all the dimensions of governance practice used in
our methodology is 16. Using individual firms rating, we can then calculate country averages, within country variation in the governance index, as well as the grand mean governance index for the entire spectrum of European property companies.
In the next section we will provide a descriptive analysis of the 4 dimensions of corporate
governance for out sample of Dutch property firms.

property market. On the other hand, the presence of non-national directors in the board
might also be helpful for those property companies aiming at raising external financing
sources – either in the form of new equity or new debt – outside their domestic borders.
Exhibit 2. Ratio of non-national directors
Nationals
97%
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for the two-tier structure, we have an executive board and a non-executive board but as for
the unitary system executives are allowed to sit in the non-executive board. The two-tier
board structure guarantees a complete separation between executive board and supervisory
board, which is in the best interest of existing shareholders. This is also possible with the
unitary and hybrid structures assuming that non-executive can maintain a truly independent position.
Table 1 shows that 71% of Dutch property firms have adopted a two-tier board structure,
which might favor a more effective monitoring of managerial activities because executives
are not allowed to sit in the supervisory board. This figure is 40 percentage points higher
than the European average of 31%. If independence is associated with better monitoring,
then this is a sign that the composition of the board is structured to be consistent with creating value for shareholders. However, Exhibit 1 shows that 51% of all board members are
independent supervisory directors, while the remaining 49% are corporate managers.

3%

Exhibit 1. Board composition by catagorie

Non-nationals

Supervisory directors
Disclosure of directors’ background is mainly in line – though in general slightly lower
-with European figures (Exhibit 3). There is full disclosure of directors’ compensation.
51%

49%

Exhibit 3. Disclosure of directors’ background
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C) Number of Committees
As Table 1 shows, all Dutch property firms in our sample have an audit committee compared to about 74% for the entire sample of European firms. This very important committee appointed by the board of directors is in charge of overseeing external and internal audit
reports. It is an important signal to outside investors that the companies have mechanisms
in place to “audit” the auditors. Respectively, 71% and 86% of Dutch property firms have
a remuneration and nomination committee compared to only 56% of property firms in
Europe. Surprisingly, none of the Dutch property firms have an investment committees
compared to the European average of 7%.

Property Research Quarterly | oktober 2008 | 51

service

The number of directors in the average Dutch property firm is 6, which is comparable to
the European average of 6.64. The Dutch property board is also comparable to the European average in terms of average age of their members. Dutch boards however meet less time
in a year compared to their European counterparts. The debate is still open on whether
small or large boards provide more effective monitoring over managerial activities. According to one argument, smaller boards are more effective in the resolution of important issues but opponent of this view suggest that larger board are more “democratic” in that they
favor a larger representation of different interests. Academic evidence on the issue is not
conclusive, although there is mild support in favor of smaller boards both for the traditional
public company (Yermack, 1996) and most importantly for U.S. REITs (Hartzell, Sun and
Titman, 2006). The level of internationalization of the board is also quite low if compared
to the European average (Exhibit 2). Indeed, there is only a small 3% of non-nationals in the
boards of Dutch property firms compared to the European average of 13%.
It will be interesting to observe the evolution of this composition in the years to come, but
it appears reasonable to envision that those property companies with business ambitions
outside their domestic borders need to enlarge the scope of their boards to increase the
participation of non-nationals. This would serve a multiplicity of purposes. On the one
hand it would reassure domestic shareholders that companies have effective monitoring
mechanisms in place to ascertain their management ability to invest outside the domestic

86%
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100
Corporate managers

D) Anti-takeover Provisions
Table 1 also shows that for the firms for which all Dutch firms for which this information is
available have chosen a staggered board structure. This is an anti-takeover mechanism that
mitigates the pressure on the management to serve the interest of existing stockholders.
This is an area of potential weakness in the governance structure of property firms.
Concluding Remarks
This report to our knowledge is the first to provide a comprehensive survey on the governance practice of Dutch REITs. According to our methodology, the average governance
rating for Dutch property firms is a satisfactory 10.33. This is higher to the European average of 9.73 and just slightly lower than the governance rating of 10.62 found for the UK,
the best performing country. However, a rating of 10.33 is still remarkably lower than the
maximum governance rating of 16 points that our methodology attributes to the ideally
governed property firm.
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Literatuur over duurzaamheid
Corporaties en energieprestatie: een praktische handreiking tot duurzaam succes |
King Go, Bert Weevers; red. A.P. Dreimuller; Nestas Communicatie. - Weesp; Rotterdam :
Nestas Communicatie; Rotterdamse Organisatie Advies Groep, 2008. ISBN 978-90-76356
De Nederlandse woningvoorraad geeft een vijfde deel van de totale CO-2-emissie. Door de
invoering van de Europese energieprestatierichtlijn (Energy Performance of Buildings
Directive, EPBD) moeten corporaties van woningen een energieprestatiecertificaat met
energielabel afgeven. Huurders en woningeigenaren moeten worden gestimuleerd mee te
werken aan energiebesparende maatregelen, die voor hen een huurverhoging of
investering met zich meebrengen. Het energielabel zal ook een maat voor verhuurbaarheid
en waardeontwikkeling van de woningen worden.
Energie zal een permanent agendapunt voor bestuur en management van elke corporatie
worden. Deel A geeft achtergronden van energieprestatie (EP) in de woningbouw en integratie van EP in de corporatiepraktijk. Deel B behandelt een volledige projectaanpak in
twaalf stappen in vier fasen: initiatief, beleid, organisatie en implementatie. Bij de praktische implementatie komt de koppeling met de techniek, onderhoud en renovatie, en de
communicatie naar klanten en stakeholders.
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Cradle to Cradle design : op naar een duurzaam milieu | Frans Aerdts. - 14e ed. - Nieuwegein : Arko, 2008. - 139-141 p. : ill. (Facility management magazine jaarboek 2008) ISBN
978-90-5472-049-2
Uiteenzetting van het Cradle to Cradle ( C2C ), een duurzaamheidsconcept ontworpen door
Micheal Braungart en William McDonough dat leert anders om te gaan met voedsel, kleding, inrichting, auto’s, gebouwen en alles wat in het dagelijks leven centraal staat. Duurzaamheid en recycling zijn hierbij van belang.
Creating value: smart development and green design | Vernon D. Swaback Swaback. Washington, D.C.: ULI-the Urban Land Institute, 2007. ISBN 978-0-87420-075-1
Pleidooi voor slimmer en groener ontwerpen voor het ontwerp van steden en vervoersmiddelen. Oude formules als sprawl (uitdijende ruimte innemende bouw) zijn middelmatig
en leveren minder geld op.
Uiteindelijk zullen de meest succesvolle ontwikkelingen nieuwe waarde voor de samenleving ontwikkelen. Visionaire bouwers leveren concepten voor aangepaste woningen voor
gemengd gebruik, overheidsgebouwen met gebruik van de omgevingen. Compacte bouw
bevordert milieu- en energiekosten, verbetert de leefbaarheid en de rol van transport. Ook
de overheid wordt zich meer bewust van het belang van socialisatie en gemeenschapszin.
Na de nieuwe en steeds grotere winkelcentra en festivalmarktplaatsen van de jaren zeventig en tachtig kwamen de lifestylecentra van de jaren negentig en zullen de komende jaren
de ontwerpen beïnvloed worden door duurzaamheid. Voorbeelden van achttien Excellente
Architectuur in Amerika (Arizona), geïllustreerd met honderden foto’s en voorbeelden.
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Developing sustainable planned communities | Richard Franko, Jo Allen Gause, Jim
Heid Jr., Steven Kellenberg, Jeff Kingsbury, Edward T. McMahon, Judi G. Schweitzer, and
Daniel K. Slone. - Washington, DC : ULI-the Urban Land Institute, 2007. \
ISBN 978-0-87420-991-4
Tien casestudies van innovatieve en succesvolle groene projecten in de stad, de stedelijke
omgeving en op het land, negen in Amerikaanse staten en een in het Verenigd koninkrijk
beschrijven hoe deze in de praktijk functioneren. Van elk project zijn de plannen, de objecten, de groendaken, de binnenkant en het verhaal erachter getoond. Dat betekent de uitdagingen, de lessen die eruit te leren zijn en de gegevens inzake de kosten en de verkoop.
Deskundigen hebben elk een hoofdstuk geschreven over planning, oplossingen voor typen
duurzaamheid en kosten- batenverschillen. De vraag naar groene gebouwen groeit snel.
Bij kantoorruimte scheelt dat in de energie kosten en de productiviteit van werknemers (is
hoger). De consumenten proberen de energie-efficiënte en gezonde binnenmilieu-omgevingen, zowel op het werk en thuis. Deze gids staat vol rijk geïllustreerde
voorbeelden, inzichten, ontwerpen en duurzame gemeenschappen.

Duurzame planontwikkeling: maatschappelijk verantwoord ondernemen
en ruimtelijke planontwikkeling | L. van Reeven. - 2007.
Onderzoek dat zich hoofdzakelijk richt op de vraag hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen ( MVO ) en ruimtelijke planvorming kunnen worden geïntegreerd. Hiertoe
wordt eerst ingegaan op wat MVO is. Waar komt het vandaan, hoe gaat men er mee
om in Amerika, Europa en Nederland en welke wet- en regelgeving zijn van belang voor
MVO. Vervolgens wordt ingegaan op het vastgoedproces en de ruimtelijke planontwikkeling. De principes van ontwikkelingsplanologie, gebiedsontwikkeling en duurzame stedenbouw helpen het integratieproces en geven tal van handvatten. Deze zijn vertaald in
twaalf MVO-aspecten. In diverse projecten wordt bekeken of deze aspecten in het project
zijn opgenomen. Naast de integratie van MVO richt het onderzoek zich op het imago van
projectontwikkeling en hoe MVO kan bijdragen tot imagoverbetering. Hiertoe zijn van
diverse projectontwikkelaars en een woningcorporatie bekeken hoe zij omgaan met MVO
en de daaraan gekoppelde kernwaarden en in hoeverre dit van invloed is op het imago.
Masterthesis (scriptie) in het kader van de MSRE-opleiding aan de Amsterdam School of
Real Estate.
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Green office buildings | Anne B. Frej. - Washington, DC: ULI-the Urban Land Institute,
2005. - : ill. ISBN 0-87420-937-4
Praktische gids over de bouw en ontwikkeling van duurzaam milieuvriendelijke kantoorgebouwen in de Verenigde Staten. Groen bouwen is daar in trek sinds de jaren negentig en
de standaarden zijn gecreëerd sinds de oprichting van de U.S. Green Building Council (USGBC) en de instelling van de LEED certificering (Leadership in Energy and Environmental
Design). Behandeld wordt: de kostenefficiënte manier van ontwikkelen, de planning van
de locatie, het ontwerp, het duurzaam bouwen, facility management,
financiering en verhuur, de overheid. Toepassing van duurzame materialen en groene technologie zouden uiteindelijk meer kunnen opbrengen door hogere huur en een lager beleggingsrisico. In de vijftien gedetailleerde case-studies van hoge prestaties van groene
bureaus staan projecten in de Verenigde Staten, Europa en Afrika.
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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.
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:
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- de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de vastgoedpraktijk
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Het verdient aanbeveling te vermelden op welke manier geïnteresseerde lezers kennis kunnen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.
Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel
toezenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig
artikel zinvol is. Artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent. Er is sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs ontvangen opmerkingen
via de vakredacteur waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Property Research Quarterly verklaart de auteur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing
tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel weigeren
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Wijze van aanleveren
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