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COLUMN

Huursector kind van de rekening
door prof. dr. ir. Vincent Gruis

A

ls vers aangetreden voorzitter van de redactie werd mij gevraagd een column te
schrijven voor dit nummer. Dat kwam
goed uit, want het thema van dit nummer, de
woningmarkt, spreekt mij zeer aan. Duidelijk is
dat de regulering van de woningmarkt aan renovatie toe is. Van verschillende kanten is door
gezaghebbende instituten en individuen gepleit
voor hervormingen. Na een gespreksverbod
tijdens het vorige kabinet leek er ook ruimte te
ontstaan om een beleidslijn te gaan formuleren
die op langere termijn perspectief biedt op een
betere marktwerking, maar ook op behoud van
verworvenheden, zoals een kwalitatief redelijke,
betaalbare en voor een brede groep toegankelijke voorraad huurwoningen. Helaas gooide de
kredietcrisis roet in het eten. Het is nu niet opportuun om het vertrouwen op de koopmarkt
geweld aan te doen door de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen, hoewel het nadenken over wat we kunnen doen bij herstel van de
markt natuurlijk niet hoeft te stoppen. De huurmarkt lijkt echter het kind van de rekening te
worden. De invoering van de EU richtlijn voor
staatssteun aan woningcorporaties gaat gewoon
door. Deze richtlijn ontmoedigt woningcorporaties om woningen toe te wijzen aan huishoudens met ‘middeninkomens’. Hierdoor dreigt
een grote groep mensen die (nog) niet kunnen
kopen ook op de huurmarkt niet meer bediend
te kunnen worden, buiten de boot te vallen. Corporatiehuurders met een hoger inkomen staan
straks mogelijk wel een hoge huurstijging te
wachten, maar uitwijken naar de koopmarkt zit
er voor velen niet in. Ook de fysieke herstructurering van de huurwoningvoorraad staat op de
tocht door de EU richtlijn. Corporaties kunnen
geen goedkope leningen meer aantrekken voor
het bouwen en transformeren van hun woning-
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voorraad indien zij deze willen herbestemmen
voor huishoudens met middeninkomens. En
dat was juist een van de belangrijkste doelen
van fysieke herstructurering. De investeringsruimte op de huurmarkt wordt nog verder verslechterd als corporaties moeten gaan meebetalen aan de Individuele Huurtoeslag. Als we deze
beleidslijn doorzetten, verliezen we op termijn
een huisvestingssysteem waarmee we internationaal allure hebben gemaakt: een sociale huursector waar mensen niet alleen betaalbaar, maar
ook goed kunnen wonen; waar geen sprake is
van stigmatisering juist omdat deze sector niet
alleen de onderkant van de markt bedient; waar
indirect ook een prijsbeheersend effect vanuit
gaat richting commerciële markten; waar instituten niet alleen verantwoordelijk zijn voor het
beheer van de woningen, maar ook een bredere
verantwoordelijkheid voelen voor de leefomgeving en bovendien middelen hebben om zich
daar ook voor in te zetten; waar die instituten
ook een dempend effect kunnen hebben op
dalen op de woningmarkt, omdat zij méér dan
commerciële partijen bereid blijven te investeren in hun voorraad. Hervormingen op de woningmarkt zijn nodig, maar ook de huursector
kan niet alles op eigen kracht. Vertrouwen, investeringsruimte en investeringsprikkels blijven ook op deze markt gewenst.

Over de auteur
Prof. dr. ir. Vincent Gruis is hoogleraar
Housing Management aan de afdeling
Real Estate & Housing aan de TU Delft.
Ook is hij lector vernieuwend Vastgoedbeheer aan de Hogeschool Utrecht.

De haalbaarheid van markthuren
In de analyses over het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt, spelen
in de huursector de markthuren een belangrijke rol. Markthuren zijn gemiddeld
genomen aanmerkelijk hoger dan de feitelijke huren. Als gevolg hiervan ontvangen
huurders een impliciete subsidie, die gelijk is aan het verschil tussen de markthuur
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MOGELIJKHEDEN EN CONSEQUENTIES

en de feitelijke huur. Deze impliciete subsidie werkt verstorend op de woningmarkt
en is niet doelmatig omdat ze ook terecht komt bij huishoudens die op basis van
het inkomen geen subsidie behoeven (Romijn & Besseling, 2008; Conijn, 2008).
In het verlengde hiervan zijn er diverse voorstellen geformuleerd om op termijn de
feitelijke huren te verhogen naar het niveau van de markthuren (onder meer Werkgroep Wonen, 2010; CSED, 2010).
door prof.dr. Johan Conijn en drs. Frans Schilder

markthuren treffend weer. Er is in de huursector nagenoeg geen vrije prijsvorming;
slechts circa 7% van de huurwoningen is
geliberaliseerd. Als de prijs niet op de markt
wordt bepaald, is het nodig uit te wijken
naar de ‘rekentafel’.
De benaderingen om de markthuur te bepalen zijn in twee hoofdcategorieën in te
delen:
- vanuit het perspectief van de verhuurder,
de aanbieder van de woondienst
- vanuit het perspectief van de huurder, de
vrager van de woondienst.
De eerste benadering is uitgewerkt door
Romijn & Besseling (2008). Zij passen het
bekende concept van de gebruikskosten
toe. In de uitwerking van Romijn & Besseling komt deze benadering erop neer dat
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De bepaling van de markthuur
“Het mysterie van de markthuren” was de
titel van een SEV-congres in 2006. Deze
titel geeft de problematiek ten aanzien van

onderzoek

H

et is niet evident hoe hoog
markthuren zijn. In het verlengde
daarvan is het ook de vraag of de
markthuren, die in publicaties circuleren, in
de praktijk realiseerbaar zijn. De realiseerbaarheid bezien we vanuit de huurprijsregulering. In welke mate belemmert deze
regulering de verhuurder om markthuren
te vragen? De betaalbaarheid is een andere
invalshoek wat betreft de realiseerbaarheid.
Tot welke woonlasten leiden markthuren en
zijn deze lasten voor huurders op te brengen?

het huurniveau zodanig wordt vastgesteld
dat de verhuurder daarmee in principe een
marktconform rendement realiseert over
de leegwaarde van de woning. De gedachte
is dat de verhuurder de ‘lege’ woning beter
kan verkopen dan een nieuwe huurovereenkomst sluiten als er geen marktconform
rendement met de verhuur mogelijk is. De
hoogte van de via deze benadering bepaalde
markthuur is dan afhankelijk van veronderstellingen over de hoogte van het marktconforme rendement bij de verhuur van
woningen, van de toekomstige waardeontwikkeling van de woning en van de kosten
van de exploitatie. De veronderstellingen
die Romijn & Besseling maken, onder meer
7% gewenst rendement (incl. risico-opslag)
en 3% nominale waardeontwikkeling, leiden tot een markthuur van 5,4% over de
leegwaarde van de woning. Omdat Romijn
& Besseling verder geen rekening houden
met fiscale effecten, zijn hiermee de bruto
gebruikskosten bepaald. In Donders, Van
Dijk en Romijn (2010) is dezelfde benadering gevolgd maar door iets andere aannames is de markthuur nu 5,7%.
De markthuur kan ook worden bepaald vanuit het perspectief van de huurder. In dat ge-

val is het alternatief van de koopwoning van
belang. De huurder zal de (netto) prijs van
de woondienst in de huursector vergelijken
met die in de koopsector. Hierbij speelt een
rol dat er in de koopsector sprake is van
een fiscale bevoordeling. In principe zal
de keuze op de koopwoning vallen als het
huurniveau tot een hogere netto prijs voor
de woondienst leidt dan in de koopsector.
In de praktijk zijn uiteraard meer factoren
dan alleen de netto prijs van de woondienst
van belang, waaronder de (on)mogelijkheid
om de koopwoning te financieren. Niettemin heeft de fiscale bevoordeling in de
koopsector een neerwaartse invloed op de
huurprijs die de huurder bereid is te betalen. Dit wordt overigens gecompenseerd
door het prijsopdrijvende effect van de fiscale bevoordeling in de koopsector.
Tijdens het genoemde SEV-congres zijn
verschillende methoden onderscheiden om
vanuit het perspectief van de huurder de
markthuur te bepalen:
- op basis van de netto gebruikskosten
deze methode neemt evenals bij Romijn &
Besseling het concept van de gebruikskosten als uitgangspunt, met dit verschil dat

tabel 1 ▶ schattingen

voor de hoogte van de markthuur
in procenten van de WOZ-waarde
Publicatie

Methodiek

Resultaat

Perspectief verhuurder

Romijn & Besseling (2008)
Donders, Van Dijk & Romijn (2010)

Bruto gebruikskosten
Bruto gebruikskosten

5,4%
5,7%

Netto gebruikskosten
Netto gebruikskosten
Reactiemodel

4,51%
circa 4,5%
4,54%

Perspectief huurder

Conijn & Schilder (2011)
Francke (2010)
Francke (2010)
Feitelijke situatie

WoON2009
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Geliberaliseerde sector

4,52%

	Corporatie

Particulier	Totaal

Gereguleerd
Geliberaliseerd

3,2
4,5

3,1
4,5

3,2
4,5

Totaal

3,2

3,5

3,3

Bron: WoON2009

huurwoningen op 4,5% van de WOZ-waarde van de huurwoning worden gesteld. Het
verschil tussen beide benaderingen, 5,7%
versus 4,5%, is het gevolg van de fiscale bevoordeling in de koopsector. Daardoor is op
de Nederlandse woningmarkt voor de verhuurder over het algemeen een marktconform rendement niet mogelijk, hetgeen ook
tot uiting komt in de geringe en afnemende
omvang van de commerciële huursector op
de Nederlandse woningmarkt.
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Het begrenzende effect huurprijsregulering
In de gereguleerde sector is de feitelijke
huur lager dan de markthuur. Tabel 2 geeft
een overzicht van de hoogte van de feitelijke huur in procenten van de WOZ-waarde,
onderscheiden naar type verhuurder, en al
dan niet gereguleerd. In de gereguleerde
sector is het huurniveau gemiddeld 3,2%
van de WOZ-waarde. Ten opzichte van de
markthuur van 4,5% is er derhalve in de
gereguleerde sector sprake van een impliciete subsidie van gemiddeld 1,3%. Het gaat
in de gereguleerde sector om een totaal bedrag aan impliciete subsidie van € 7,1 mrd.1
Per gereguleerde huurwoning bedraagt de
impliciete subsidie gemiddeld € 225 per
maand.
De huurprijsregulering wordt veelal gezien
als een belangrijke oorzaak van het verschil
tussen markthuur en feitelijke huur. In dit
verband zijn twee aspecten van de huurprijsregulering van belang:

onderzoek

nu wel rekening wordt gehouden met het
fiscale voordeel in de koopsector zodat de
netto gebruikskosten als referentie worden
gebruikt;
- op basis van het reactiemodel
bij deze methode wordt de markthuur afgeleid uit het aantal reacties van woningzoekenden bij de woonruimteverdeling; naarmate het aantal reacties op een concrete
woning geringer is, ligt de gevraagde huur
dichter bij de markthuur.
Beide methoden zijn ook kwantitatief uitgewerkt. Zo zijn de netto gebruikskosten
vanuit het perspectief van de huurder toegepast om de markthuur te bepalen door
Conijn & Schilder (2011) en Francke (2010).
In deze laatste publicatie is ook op basis van
het reactiemodel de markthuur berekend.
Zoals tabel 1 laat zien, is in alle gevallen de
markthuur circa 4,5% van de leegwaarde,
die via de WOZ-waarde is geoperationaliseerd.
Als de verhuurder een markthuur van 5,7%
behoeft voor een marktconform rendement
en een huurder mede vanwege het alternatief van de koopwoning, over het algemeen
niet meer dan 4,5% wenst te betalen, is de
laagste van de twee percentages de ‘echte’
markthuur. Dat dit in de woningmarkt ook
feitelijk het geval is, wordt ondersteund
door het gegeven dat bij de geliberaliseerde
huurwoningen het huurniveau 4,5% van
de WOZ-waarde is. Op basis hiervan zal in
het vervolg van dit artikel de markthuur van
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tabel 2 ▶ de
 hoogte van de kale huur in procenten van de WOZ-waarde, naar type verhuurder en al dan niet gereguleerd

tabel 3 ▶ de
 mate waarin het huurprijsplafond bij gereguleerde
huurwoningen tot een impliciete subsidie leidt
COROP-gebied	Impliciete subsidie	Idem, na invoering
	door huurprijsplafond	
25 punten extra
De bovenste 10

IN € per maand

1.Groot Amsterdam
2.Leiden en Bollenstreek
3.Het Gooi en Vechtstreek
4.Agglomeratie Haarlem
5.Noordoost-Noord-Brabant
6.Utrecht
7.Zuidwest-Gelderland
8.Zuidoost-Noord-Brabant
9.Midden-Noord-Brabant
10.Veluwe

96
87
87
84
71
68
64
59
56
56

20
15
16
15
12
8
10
8
16
5

31. Overig Zeeland
32 Flevoland
33 Zuid-Limburg
34. Zuidoost-Friesland
35. Zuidoost-Drenthe
36. Noord-Drenthe
37. Oost-Groningen
38. Zuidwest-Drenthe
39. Zeeuwsch-Vlaanderen
40. Delfzijl en omgeving

20
17
15
14
12
11
11
8
4
3

20
17
15
14
12
11
11
8
4
3

Gemiddelde Nederland	

47

24

De onderste 10

Bron: Eigen berekening op basis van WoON2009

- de regulering van de jaarlijkse huurverhoging van bestaande huurovereenkomsten;
al enige tijd is er sprake van een inflatievolgend huurbeleid;
- de regulering van de hoogte van de huur
bij nieuwe huurovereenkomsten; hier
geldt een maximaal toegestaan huurniveau volgens het woningwaarderingsstelsel als plafond.
Beide aspecten van de huurprijsregulering
zullen naar verwachting een neerwaartse
invloed hebben op het huurniveau. Voor
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een ophoging van het huurniveau naar
markthuren, is het aangaan van een nieuwe
huurovereenkomst het geëigende moment.
De vraag is dan in welke mate het huurprijsplafond van het woningwaarderingsstelsel een begrenzende werking heeft.
Het gereguleerde huurprijsplafond is relevant als aan twee voorwaarden is voldaan:
- het aantal woningwaarderingspunten is
142 of minder omdat een huurwoning met
meer dan 142 punten bij een nieuwe huurovereenkomst als geliberaliseerde huur-

Real Estate Research Quarterly | april 2011 | 9

service

De gevolgen van markthuren
voor de huurders
Introductie van markthuren, op basis van
4,5% van de WOZ-waarde zoals in het voorafgaande is onderbouwd, leidt tot een forse
huurverhoging. In de gereguleerde huursector is de kale huur gemiddeld € 400 per
maand, terwijl de markthuur gemiddeld op
een niveau van € 625 per maand ligt. Dit
hogere huurniveau zal ongetwijfeld invloed
hebben op de vraag naar huurwoningen.
Huishoudens die het zich kunnen veroorloven, zullen voor een deel naar de koopsector
uitwijken. Er zullen ook huishoudens zijn

onderzoek

is. Omdat het toekennen van extra punten
als doel heeft om de begrenzende werking
van het huurprijsplafond te verminderen,
is het logisch de selectie van de COROPgebieden te baseren op de mate waarin het
plafond nu het meest knellend is. In tabel
3 zijn de 10 COROP-gebieden weergegeven
waarvoor dit geldt. De tabel laat ook zien dat
bij 25 punten extra het begrenzende effect
aanzienlijk wordt gereduceerd. Het is dus
een effectieve maatregel om de belemmeringen van de huurprijsregulering voor het
realiseren van markthuren te verminderen.
Een betere maatregel met een meer generieke werking zou overigens zijn om het
huurprijsplafond te stellen op 4,5% van de
WOZ-waarde.
Uit het voorafgaande blijkt dat de huurprijsregulering via het huurprijsplafond maar
voor een beperkt deel verantwoordelijk is
voor de totale omvang van de impliciete
subsidie. Nader onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de factoren die blijkbaar
een grotere invloed hebben op de omvang
van de impliciete subsidie. In ieder geval
biedt de huidige huurprijsregulering relatief weinig beperking om bij een nieuwe
huurovereenkomst een marktconforme
huur vast te stellen. Dit is nog minder het
geval als het voornemen van het kabinet om
25 punten extra in schaarstegebieden toe te
kennen, wordt uitgevoerd.
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woning kan worden aangeboden;
- de markthuur is hoger dan het gereguleerde huurprijsplafond; als de markthuur
lager is dan dit plafond, heeft het plafond
geen begrenzende invloed.
Op basis van deze twee voorwaarden is
er een substantieel aantal huurwoningen
waarbij het huurprijsplafond niet van betekenis is. Het aantal woningwaarderingspunten is bij 40% van de nu nog gereguleerde huurwoningen meer dan 142. Verder
geldt voor 48% van de gereguleerde huurwoningen dat de markthuur lager is dan
het huurprijsplafond. Rekening houdend
met de overlap tussen beide categorieën
woningen heeft bij maar liefst 66% van de
gereguleerde huurwoningen het huurprijsplafond bij nieuwe huurovereenkomsten
geen begrenzende werking.
Het deel van de impliciete subsidie dat toegerekend kan worden aan de invloed van
het huurprijsplafond is gelijk aan het verschil tussen de markthuur en het huurprijsplafond bij de woningen waar de begrenzende werking wel aan de orde is. Het gaat
om een bedrag van € 1,5 mrd op jaarbasis.
Dit is slechts 21% van de totale omvang van
de impliciete subsidie. De mate waarin het
huurprijsplafond een begrenzende invloed
heeft, verschilt regionaal. Tabel 3 laat zien
dat de invloed van het huurprijsplafond in
COROP-gebied Groot Amsterdam het omvangrijkste is, gevolgd door Leiden en Bollenstreek. In Groot Amsterdam bedraagt
het neerwaartse effect van het huurprijsplafond gemiddeld € 96 per woning per
maand. In COROP-gebieden Delfzijl en
omgeving en Zeeuwsch-Vlaanderen is de
begrenzende werking zeer beperkt.
In het Regeerakkoord (2010) van het huidige
kabinet is het voornemen geformuleerd om
in de schaarstegebieden het aantal woningwaarderingspunten met 25 te verhogen. Dit
sluit aan bij het voorstel van de Werkgroep
Wonen (2010) van de Brede Heroverweging
om dit te doen in de 10 COROP-gebieden
waar de WOZ-waarde per m2 het hoogst

die noodgedwongen naar een andere vorm
van woonruimte zullen omzien. Het effect
op de vraag naar huurwoningen zal echter
niet aan de orde komen. Evenmin het effect op het aanbod. Centraal staat in deze
paragraaf het effect op de netto woonlasten
als gevolg van markthuren zonder nog rekening te houden met aanpassingen van de
vraag en verhuizingen.
Het effect dat invoering van markthuren
heeft op de netto woonlasten wordt in belangrijke mate bepaald door de regeling
voor de huurtoeslag. Verondersteld is dat de
regeling ongewijzigd blijft. Dat is niet helemaal plausibel, maar deze veronderstelling brengt wel duidelijk de gevolgen voor
de netto woonlasten naar voren. Invoering
van markthuren leidt ertoe dat een groot
deel van de nu gereguleerde huursector
niet meer voor huurtoeslag in aanmerking komt. Tabel 4 laat dit zien. Ook zonder markthuren is dit al het geval als het
inkomen boven de inkomensgrens van de
regeling ligt. Het betreft 49% van de gereguleerde huurwoningen. Dat verandert niet
bij markthuren. Daarnaast is een gevolg
van markthuren dat het huurniveau boven
de maximale huurgrens komt. Bij 20% van
de gereguleerde huurwoningen zou het
huishouden qua inkomen wel recht hebben op huurtoeslag maar de markthuur is

te hoog om daarvoor nog in aanmerking
te komen. Er vindt dus een grote uitval uit
de regeling voor de huurtoeslag plaats. Bij
invoering van markthuren en een ongewijzigde regeling voor de huurtoeslag daalt het
totale bedrag aan huurtoeslag met 10% als
gevolg van deze uitval uit de regeling.
Doordat met de huidige regeling bij invoering van markthuren de huurtoeslag gemiddeld genomen geen compensatie biedt,
stijgen de netto woonlasten relatief sterk.
De netto woonlasten zijn hier gedefinieerd
als subsidiabele (markt)huur minus huurtoeslag gedeeld door het besteedbaar inkomen. In de huidige situatie zijn de netto
woonlasten gemiddeld 21%2. Invoering van
markthuren doet dit gemiddelde toenemen
tot 35%. Een grote groep huurders krijgt te
maken met hoge tot zeer hoge netto woonlasten. Tabel 5 laat zien dat in de huidige situatie bij minder dan 10% van de huurders
in de gereguleerde sector de netto woonlasten meer zijn dan 30% van het besteedbaar
inkomen bedragen. Dat verandert sterk na
invoering van markthuren. Uitgaande van
de huidige regeling voor de huurtoeslag
zijn de netto woonlasten bij 45% van de
huurders in dat geval hoger dan 30% van
het besteedbaar inkomen. Bij 27% van de
huurders lopen de netto woonlasten zelfs
op tot meer dan 40%. Deze uitkomsten

tabel 4 ▶ H
 et bereik van de regeling voor de huurtoeslag
van de gereguleerde huursector, in procenten
Huidige situatie	Na invoering markthuren
Huur niet hoger dan kwaliteitskortingsgrens
Huur niet hoger dan aftopgrens
Huur niet hoger dan maximum huurgrens
Huur hoger dan maximum huurgrens
Inkomen hoger dan inkomensgrens

17
26
7
1
49

4
13
14
20
49

Totaal

100

100

Bron: Eigen berekening op basis van WoON2009
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Huidige situatie	Na invoering markthuren
Netto woonlasten < 15%
Netto woonlasten < 20%
Netto woonlasten < 25%
Netto woonlasten < 30%
Netto woonlasten < 35%
Netto woonlasten < 40%
Netto woonlasten > 40%
Totaal	

22
28
26
14
5
2
3

6
14
18
16
12
7
27

100

100
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tabel 5 ▶ huurders

naar hoogte van de netto woonlasten,
in procenten van de gereguleerde huursector

Bron: Eigen berekeningen op basis van WooN2009
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Slotbeschouwing
De laatste jaren zijn er veel pleidooien om
de impliciete subsidiering in de gereguleerde huursector te verminderen door het
huurniveau te verhogen tot markthuren.
In dit artikel hebben we onderbouwd dat
markthuren gemiddeld gelijk zijn aan 4,5%

van de WOZ-waarde van de huurwoningen.
Het is een misverstand dat voor de verhuurder het huurprijsplafond bij de huurprijsregulering de belangrijkste belemmering is
om markthuren te vragen. Bij 66% van de
nu gereguleerde huurwoningen vormt het
huurprijsplafond geen beperkende factor.
Bij bewonersmutatie is het bij deze woningen mogelijk de markthuur te vragen. Het
voornemen in het regeerakkoord om in
schaarstegebieden 25 punten extra toe te
kennen is een effectieve maatregel om de
beperkende werking van het huurprijsplafond verder te verminderen. Overigens zou
een betere maatregel zijn om generiek het
huurprijsplafond te stellen op 4,5% van de
WOZ-waarde.
Invoering van markthuren heeft grote consequenties voor de netto woonlasten van
huurders. Als de regeling voor de huurtoeslag onveranderd blijft, bedragen bij 27%
van de huurders in de gereguleerde huursector de netto woonlasten meer dan 40%
van het besteedbaar inkomen. Zeker voor
deze huurders leidt invoering van markthuren tot grote financiële problemen die hen
dwingt om te zien naar de goedkopere
huurwoningen die er dan vermoedelijk
onvoldoende zijn. Een verbetering van de
huurtoeslagregeling is nodig om de forse
toename van de netto woonlasten (gedeel-

onderzoek

kennen een grote regionale spreiding, die
mede samenhangt met die van de WOZwaarde van de huurwoningen. In COROPgebied Groot Amsterdam is de toename van
de netto woonlasten het sterkst. Het gemiddelde van de netto woonlasten neemt daar
toe van 21% tot 50%. Bij maar liefst 51% van
de huurders zijn de netto woonlasten hoger
dan 40%.
Wanneer ook rekening wordt gehouden
met de bijkomende woonlasten zoals gas en
elektra, kan worden geconstateerd dat voor
grote groepen huurders de markthuur tot
onbetaalbare netto woonlasten leidt. Deze
uitkomsten laten zien dat (geleidelijk) invoering van markthuren, gepaard dient te
gaan met een verbetering van de regeling
voor de huurtoeslag om te voorkomen dat
veel huurders in grote financiële problemen
komen. Het verlagen van de impliciete aanbodsubsidie zal dus bij handhaving van de
betaalbaarheid leiden tot verhogen van de
expliciete vraagsubsidie (huurtoeslag).

telijk) te voorkomen. Als dat niet gebeurt,
is het zeer twijfelachtig of markthuren van
4,5% van de WOZ-waarde realiseerbaar
zijn. Er is onvoldoende effectieve vraag om
dergelijke huren te kunnen betalen. In feite
kan worden geconstateerd dat de impliciete
subsidiering heeft geleid tot een kwaliteitsniveau in de huursector dat zonder die subsidie door veel huurders niet meer betaald
kan worden.
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Voetnoot
1 xIn een beperkt aantal gevallen is de kale huur hoger dan de markthuur van 4,5%. Dit verschil is als negatieve subsidie in de berekeningen meegenomen.
2 Hierbij is de berekende huurtoeslag genomen in plaats van de feitelijke huurtoeslag volgens WoON2009. Dit is nodig om een consistente vergelijking te kunnen maken met de situatie van markthuren. Mede hierdoor komt de huidige gemiddelde quote 2%-punt lager
uit.
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De woningprijsontwikkeling verklaard
De ontwikkeling van de Nederlandse woningprijs kent vele gezichten. Denk daarbij aan de verschillende woningprijsindices, de mediane woningprijs die de NVM
publiceert en het gemiddelde van het Kadaster. Op de lange termijn lijken deze
reeksen eenzelfde ontwikkeling door te maken, maar op de korte termijn zijn er ver-
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IMPACT KREDIETCRISIS

schillen. In het najaar van 2008 is de koopwoningmarkt getroffen door de kredietcrisis en ontwikkelde de prijsindex zich duidelijk afwijkend van het prijsgemiddelde.
Aan de hand van mijn proefschrift zoek ik naar een verklaring hiervoor.
door dr. Paul de Vries
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grondgebonden woningen verkocht dan in
de andere maand. Om deze zuivere prijsontwikkeling te meten is een woningprijsindex geschat; een index is een meetinstrument waarmee wordt gekeken hoe de prijs
zich ontwikkelt los van de verschillen in
kwaliteit van verkochte woningen per periode. Een index geeft dus de prijsontwikkeling alsof iedere maand dezelfde woningkwaliteit wordt verhandeld.
Een vergelijking van de ontwikkeling van
de gemiddelde woningprijs met de index
kan interessant zijn (zie afbeelding 1).
Het gaat hier om de procentuele mutatie
per jaar, maandelijks gemeten. Een eerste
snelle conclusie is dat in de periode gelijk
na het begin van de kredietcrisis (september 2008) de gemiddelde prijs sneller daalde dan de index, maar dat sinds begin 2010
er een omgekeerd beeld te zien is: de gemiddelde prijs stijgt sneller dan de index.
Deze vergelijking is in mijn proefschrift
niet gemaakt.

onderzoek

E

ind november 2010 verdedigde ik
mijn proefschrift Measuring and explaining house price developments
(Vries, 2010). Het proefschrift gaat over
de woningprijs, specifiek over de ontwikkeling van de woningprijs met specifieke
aandacht voor het verklaren en meten.
Voor de verklaring van de ontwikkeling
van de gemiddelde prijs zijn relaties gelegd tussen de prijsontwikkeling en haar
belangrijkste verklarende variabelen - de
fundamentals - rente, inkomen, inflatie
en prijsverwachting. Met behulp van deze
fundamentals kan ook een voorspelling gegeven worden voor de prijsontwikkeling.
Meten heeft betrekking op de zuivere prijsontwikkeling. Dat is de procentuele prijsmutatie die niet wordt veroorzaakt door
verandering in kwaliteit. Het probleem is
dat in de alledaagse woningmarktpraktijk
de gemiddelde kwaliteit van de verkochte
woningen maand-op-maand verschilt. Bijvoorbeeld, de ene maand worden er meer

tabel 1 ▶ O
 ntwikkeling woningprijsindex en de gemiddelde woningprijs, %-jaarmutatie per maand, januari 2008 - december 2010
gemiddelde prijs

woningprijsindex

		alle	apparte-	vrijstaande	alle	apparte		

woningen	menten	

woningen	

Vrijstaande

woningen	menten	Woningen

x €1000
index 2006 = 100
1
253
195
422
112
112
2
253
195
425
112
112
3
259
197
432
113
114
4
252
193
417
112
113
2009
1
248
187
425
111
111
2
235
182
398
109
109
3
233
185
378
107
108
4
237
190
379
107
107
2010
1
237
189
394
106
107
2
240
190
389
107
108
3
244
192
390
107
108
4
237
188
377
106
107
							
%-jaarmutatie tov zelfde periode 1 jaar terug
2009
1
-2,1
-4,3
0,6
-0,3
-0,9
2
-7,1
-6,3
-6,3
-2,8
-3,3
3
-10,1
-6,1
-12,7
-5,1
-5,1
4
-5,9
-1,5
-9,1
-5,0
-4,6
2010
1
-4,4
1,2
-7,4
-4,3
-3,1
2
1,9
4,0
-2,3
-1,9
-1,0
3
4,7
3,9
3,2
-0,6
0,0
4
-0,1
-1,3
-0,4
-1,0
-0,8
							
%-mutatie tov 3e kwartaal 2008 (start kredietcrisis)
2009
1
-4,4
-4,9
-1,7
-1,7
-2,5
2
-9,3
-7,4
-7,9
-3,9
-4,2
3
-10,1
-6,1
-12,7
-5,1
-5,1
4
-8,5
-3,4
-12,4
-5,7
-5,3
2010
1
-8,7
-3,8
-9,0
-6,0
-5,6
2
-7,5
-3,7
-10,0
-5,7
-5,2
3
-5,8
-2,4
-9,9
-5,6
-5,0
4
-8,7
-4,7
-12,8
-6,7
-6,0

2008

114
114
115
113
114
110
108
106
107
106
106
105

-0,2
-3,4
-6,4
-6,4
-6,2
-3,4
-1,1
-1,0

-1,0
-4,2
-6,4
-7,7
-7,2
-7,4
-7,4
-8,7

Bron: CBS en Kadaster, bewerking Onderzoeksinstituut OTB-TUDelft

Dit artikel gaat eerst kort in op de maatschappelijke en economische context
waarbinnen de woningprijs zich heeft
ontwikkeld. Vervolgens wordt ingegaan op
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de verklaring van de woningprijsontwikkeling en de methoden waarmee de woningprijsindex geschat wordt. In de laatste,
concluderende paragraaf wordt de ontwik-
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De drie meest genoemde voorwaarden voor
efficiënte marktwerking zijn, ten eerste, de
mogelijkheid voor de actoren om bij hun
afwegingen rekening te houden met alle
relevante informatie; zij dienen dus nu en
in de toekomst te beschikken over perfecte
informatie. Een tweede eis is de gelijke
marktmacht van de actoren. Dit kan be-

Verklaren woningprijsontwikkeling
Als we naar de prijsontwikkeling kijken,
dan volgen we de procentuele mutatie van
de woningprijs van toevallig verkochte
woningen. In mijn proefschrift wordt op
verschillende manieren naar een verklaring gezocht voor de ontwikkeling van de
gemiddelde woningprijs. Deze ontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de prijsverwachting (psychologische factor) en meer
financieel-economische factoren zoals
inflatie, rente, economische groei, koopkracht en betaalbaarheid. Met behulp van
deze fundamentals is een model geschat
waarmee de prijsontwikkeling verklaard
en voorspeld kan worden. Het woningprijsmodel onderscheidt korte en lange termijn
prijseffecten. Korte termijn prijseffecten
zijn zeer typerend voor de (inefficiënt functionerende) koopwoningmarkt en een direct gevolg van prijsverwachtingen. Het is
een gegeven dat woonconsumenten anticiperen op stijgende prijzen waardoor ‘lucht’

onderzoek

De context vanaf 1970
Zowel voor het verklaren als het meten van
de woningprijsontwikkeling is de maatschappelijke en economische context van
groot belang. Sinds de Tweede Wereldoorlog tot aan 1990 stond het volkshuisvestingsbeleid in het teken van het wegwerken van het kwantitatieve woningtekort.
Over bijna de gehele periode bepaalde de
overheid de omvang, type en eigendomsverhouding van de productie zodat van een
echte wisselwerking tussen vraag en aanbod geen sprake kon zijn, laat staan van
een evenwichtsprijs. Vanaf de jaren zeventig echter neemt het aandeel koopwoningen sterk toe van 30% in 1970 naar circa
50% in 1999 naar bijna 60% anno 2010.
Historisch gezien een spectaculaire ontwikkeling die wordt gevoed door fases van
hoogconjunctuur en de introductie van begrippen zoals ‘zeggenschap’ en ‘keuzevrijheid’ binnen de discussies over de woningmarkt. De liberale staatssecretaris Remkes
vond bijvoorbeeld dat zeggenschap over de
woning en woonomgeving een belangrijke
sociaal-culturele beleving is die past binnen de geëmancipeerde samenleving; vanuit zijn liberale optiek is het logisch om de
vraag naar koopwoningen te stimuleren.
Verder streefde hij naar een efficiënt werkende woningmarkt. Echter, keer op keer
wordt in de wetenschappelijke literatuur
aangetoond dat de woningmarkt geen efficiënt werkende markt is.

reikt worden als er veel vragers en veel aanbieders op de markt actief zijn. Een derde,
veel genoemd criterium is de homogeniteit
van het product. Wanneer het product heterogeen is, zoals bij de koopwoningmarkt,
dan is het begrip markt niet meer scherp
omlijnd. In veel studies worden deze voorwaarden en de kenmerken van de woningmarkt naast elkaar gezet en onderzocht of
de koopwoningmarkt een efficiënt werkende markt is. Deze hypothese wordt telkens
verworpen, waarmee gezegd wordt dat de
prijsvorming op de koopwoningmarkt niet
efficiënt werkt. Het gevolg van deze inefficiëntie is een onstabiel marktevenwicht op
de koopwoningmarkt waardoor de woningprijs vooral op korte termijn ‘schokt’ onder
invloed van de prijsverwachtingen. We zien
dat terug in het op en neergaande patroon
van de maandelijkse prijsontwikkeling in
figuur 1. Vooral bij het verklaren van de
ontwikkeling van de woningprijs moeten
we hiermee rekening houden.
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keling van de gemiddelde prijs en die van
de index vergeleken waarbij wordt gefocust
op de periode van de kredietcrisis.

figuur 1 ▶ O
 ntwikkeling woningprijsindex en de gemiddelde woningprijs, %-jaarmutatie per maand, januari 1995 – december 2010
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in de woningprijs kan ontstaan. Veelal worden deze korte termijn effecten aangeduid
als speculatieve of psychologische effecten.
Om deze effecten te modelleren wordt
doorgaans een causale relatie opgenomen
tussen de actuele prijsontwikkeling en die
uit het verleden (Bubble-builder). Om er
vervolgens voor te zorgen dat uiteindelijk
op de lange termijn de prijsontwikkeling
door haar ‘fundamentals’ wordt verklaard,
wordt als correctiefactor een lange termijnevenwicht opgenomen (Bubble-burster).
In het woningprijsmodel is dit een evenwicht tussen de rentelasten en het inkomen (betaalbaarheid)1. Figuur 2 geeft de
werkelijke en geschatte ontwikkeling van
de woningprijs. Hieruit blijkt dat het model
de werkelijke prijsontwikkeling goed weet
te verklaren.
In de voorgaande paragraaf is aangetoond
dat de prijsontwikkeling prima door haar
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fundamentals kan worden verklaard. Buiten beschouwing blijft de invloed van de
verandering in kwaliteit. Door allerlei oorzaken wisselt het pakket woningen dat verkocht wordt maandelijks met als gevolg dat
de gemiddelde kwaliteit van de verkochte
woningen maandelijks verschilt. Een index volgt de ‘voor kwaliteit geschoonde’
prijsontwikkeling; dat is dus de procentuele mutatie van de woningprijs bij constante
kwaliteit. Methoden die gebruikt worden
voor het berekenen van indexreeksen
richten zich dus op het corrigeren van het
pakket verkochte woningen zodanig dat er
sprake is van constante kwaliteit.
In mijn proefschrift worden twee methoden beschreven waarmee een index is geschat voor de Nederlandse woningmarkt.
Het gaat om de weighted repeat sales methode (WRS) en de sales price appraisal
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figuur 2 ▶ D
 e werkelijke en geschatte ontwikkeling van reële
woningprijs, %-mutatie per halfjaar, 1978 – 2010
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Bron: woningprijsmodel Onderzoeksinstituut OTB/TU Delft

de WOZ-waarde en de actuele woningprijs
een betrouwbare indicatie voor de algemene prijsverandering. De woningprijsindex
die nu maandelijks door het CBS en het
Kadaster wordt gepubliceerd is een SPARindex.

In mijn proefschrift wordt deze verdeling
ook gegeven voor de WOZ-peildata 1 januari 1995 en 1 januari 1999. Uit die vergelij-
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Het gebruik van de SPAR methode hangt
sterk af van de betrouwbaarheid van de
WOZ-taxaties. Daarvoor is uitgebreid onderzocht in hoeverre de WOZ-waarde en
de feitelijke verkoopprijs van elkaar afwijken. Onderzocht zijn de WOZ-waarden in
de provincie Overijssel voor de waardepeildata 1 januari 1995, 1999 en 2003. Hieruit blijkt dat in 2003 79% van alle WOZwaarden minder dan 10% afwijken van de
marktprijs.

onderzoek

ratio methode (SPAR). Beide methoden
corrigeren voor kwaliteitsverandering met
als resultaat een algemene prijsontwikkeling. Beide indexen worden berekend op
de Kadasterbestanden; daarnaast is voor
de SPAR-index gebruik gemaakt van de
WOZ-bestanden. Voor het berekenen van
de index koppelt de WRS-methode een actuele (2de) verkoop aan een eerdere waarde-indicatie; bij de SPAR is dat de vastgestelde WOZ-waarde. De WOZ-waarde is
immers een schatting van de marktprijs
op de WOZ waardepeildatum. Doordat van
vrijwel alle vastgoedobjecten een WOZwaarde bekend is, zijn voor nagenoeg alle
woningverkopen koppelingen te leggen
met een waarde-indicatie; er is nauwelijks
sprake van dataverlies. Een bijkomend
voordeel is dat de WOZ-waarde jaarlijks
door de gemeente wordt gecontroleerd
aan de hand van de individuele woningkwaliteit. Hierdoor is het verschil tussen

figuur 3 ▶ Feite

lijk verkochte woningen, per maand en het 12-maands
voortschrijdend gemiddelde, 1993 – 2010
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king blijkt dat gemeenten steeds nauwkeuriger de WOZ-waarden schatten. Verder
is geconcludeerd dat de WOZ-waarden
gebruikt kunnen worden voor de woningprijsindex.
De impact van de kredietcrisis
De kredietcrisis bereikte ons land met de
val van Lehman Brothers op 15 september
2008. Voor die tijd had de woningmarkt
trouwens al te maken met een dalend aantal woningverkopen. Uit figuur 3 valt af te
lezen dat vanaf 2006 het aantal verkopen
langzaam afneemt. Ook ontsnapte in 2007
langzaam de ‘lucht’ uit de woningprijsbubble. Zowel het OTB-woningprijsmodel als
het CPB-model van Kranendonk en Verbruggen (2008) leveren hiervoor het bewijs. Als die lucht nog in de prijs zat, dan
zou de prijsdaling na het begin van de kredietcrisis veel steviger zijn geweest dan de
waargenomen daling van 10,1% in één jaar
tijd (3e kwartaal 2009 ten opzichte van 3e
kwartaal 2008, zie tabel 1). Opvallend is dat
de woningprijsindex over zelfde periode
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een veel geringere daling (5,1%) laat zien.
Omdat de index de zuivere prijsontwikkeling geeft, kan geconcludeerd worden dat
de gemiddelde waargenomen woningprijs
meer is gedaald als op basis van de kwaliteit verwacht mag worden. Met andere
woorden: als de kwaliteit van de verkochte
woningen niet was veranderd, dan was de
prijsdaling slechts 5,1% (de index).
In het tweede jaar na de intrede van de
kredietcrisis, 2010, is sprake van een omgekeerd beeld. De index blijft dalen - dus
woonconsumenten blijven minder betalen
voor dezelfde kwaliteit - maar nu neemt
de gemiddelde woningprijs weer toe - dus
neemt ook de gemiddelde kwaliteit toe. Uit
tabel 1 blijkt dat eind 2010 de gemiddelde
prijs 8,7% en de index 6,7% onder het niveau van het 3e kwartaal 2008 ligt. Ook
zijn er verschillen naar woningtypen.
De gemiddelde kwaliteitsverandering van
de verkochte woningen zou terug te zien
moeten zijn in de marktaandelen van de
verkochte woningtypen. Uit de openbare
statistieken van het CBS en het Kadaster
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figuur 4 ▶ Feite

lijk verkochte woningen naar woningtype, marktaandelen in procenten, gecummuleerd, per maand
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zijn weergegeven, kan niet geconcludeerd
worden dat er sprake is van een forse verschuiving van de marktaandelen richting de
goedkopere woningtypen.
Dit betekent dat de verschuiving naar
goedkopere woningen binnen de woningtypen moet hebben plaatsgevonden. Tabel
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blijkt echter dat tussen het 3e kwartaal 2008
en het 3e kwartaal 2009 het marktaandeel
van de doorgaans dure vrijstaande woningen slechts is gedaald van 11,1 procent naar
10,4 procent en vervolgens is gestegen naar
10,8 eind 2010. Ook als we naar figuur 4 kijken, waarin de marktaandelen per kwartaal

1 toont aan dat bij zowel de appartementen
(het goedkope woningtype) als bij de vrijstaande woningen (het duurdere type) de
index aanvankelijk minder snel daalt dan
de gemiddelde prijs, maar dat het ‘herstel’ bij de appartementen al vanaf het 4de
kwartaal 2009 intreedt. Deze omslag zien
we pas in het 3e kwartaal 2010 terug bij de
vrijstaande woningen. Verder komt duidelijk naar voren dat de prijs van de dure vrijstaande woningen veel heftiger reageerde
op de kredietcrisis dan de goedkope appartementen. Eind 2010 is de prijsdaling
van appartementen ten opzichte van het
3e kwartaal 2008 (-4,7%) minder fors dan
op basis van de index was te verwachten
(-6,0%). Bij de vrijstaande woningen zien
we een omgekeerd beeld. Daar is de prijsdaling -12,8% en de indexdaling -8,7%.
Geconcludeerd kan worden dat door de
kredietcrisis woonconsumenten minder
bereid zijn te betalen voor dezelfde woonkwaliteit als voor de crisis, een tendens die
vanuit de theorie te verwachten was. Immers, woonconsumenten anticiperen op
een prijsdaling en dus zal de prijs dalen.
Deze prijsverwachting is een van de verklarende factoren in het woningprijsmodel. Ook is dat af te leiden uit de dalende
index. Een daling betekent immers dat,

gegeven een constante kwaliteit, de prijs is
gedaald. Na de val van Lehman Brothers,
nu twee jaar terug, is de index 6,7% lager.
De daling is het sterkst bij de duurdere
vrijstaande woningen (8,7%). De werkelijke woningprijs is in twee jaar tijd meer
gedaald dan de index. Dat betekent dat het
aandeel goedkopere woningen is toegenomen ten opzichte van het aandeel duurdere woningen. Omdat er in de aandelen
per woningtype (figuur 4) nauwelijks wijzigingen zijn opgetreden, moet er sprake
geweest zijn van een verschuiving binnen
de woningtypen van de dure naar de goedkopere woningen.
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prijsvorming op de woningmarkt.

Voetnoot
1 Naast rente, inkomen en inflatie zijn er ook andere factoren die tot de fundamentals behoren zoals het aanbod, de bouwkosten en de
demografische ontwikkelingen. In de Nederlandse context is de invloed van deze factoren echter statistisch niet significant. Op lokaal
niveau lijkt er gedurende een korte periode een relatie te zijn tussen nieuwbouwaanbod en prijsvorming; op landelijk niveau zijn het de
vraagfactoren die de prijsontwikkeling bepalen.
Referenties
-  Vries, P de (2010, November 24). Measuring and explaining house price developments. TUD Technische Universiteit Delft (215 pag.)
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Hervorming woningmarkt kan niet
zonder hervorming grondmarkt
In de onlangs verschenen studie ‘Stad en Land’ documenteert het CPB de enorme
stijging van de grondprijzen die zich in de afgelopen 25 jaar in Nederland heeft
voorgedaan. Vooral in en rond de grote steden is de waarde van bouwgrond zeer

thema: Hervormingen woningmarkt

ENORME STIJGING GRONDPRIJZEN

sterk gestegen. Het CPB interpreteert deze ontwikkeling vooral als een blijk van de
toegenomen waardering voor steden en hun voorzieningen. Doordat steden aantrekkelijker worden gevonden dan in de jaren zeventig zijn mensen bereid om meer
te betalen voor woningen op stedelijke locaties.
door dr. Jan Rouwendal
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Hoge huizenprijzen en woningaanbod
In bestaand stedelijk gebied is het natuurlijk niet zo eenvoudig om te bouwen. Het
ligt voor de hand dat het kostbaar is om het
woningaanbod daar te vergroten. Daarom
kan in die gebieden de prijs van de grond
onder de woningen aanzienlijk boven die
van landbouwgrond liggen, zonder dat dit
tot vergroting van het aanbod leidt.
Buiten het bestaande stedelijke gebied heeft
dit argument echter veel minder kracht.

Daar zou je verwachten dat een hoge prijs
voor bouwgrond leidt tot een uitbreiding
van de bouwactiviteiten: als landbouwgrond de bestemming (woning)bouwgrond
krijgt, treedt een flinke waardesprong op,
wat winst betekent voor de grondeigenaar.
Toch is er niet of nauwelijks een uitbreiding
van de woningbouw opgetreden sinds de
prijzen van woningen in de jaren tachtig
begonnen aan een lange periode van stijging. De productie van nieuwe woningen
bereikte integendeel in 2006 een naoorlogs
dieptepunt van (ongeveer) 60.000 woningen. Dat vraagt om een verklaring.
De hoge woningprijs is voor de vraagkant
van de markt geen groot probleem. Ondanks
de gestegen prijzen is - volgens een recente
studie van het PBL (Renes et al., 2006) - de
betaalbaarheid van koopwoningen voor Nederlandse huishoudens nauwelijks achteruitgegaan. De gestegen reële inkomens, het
toenemend aantal tweeverdieners en een
dalende trend in de hypotheekrente zorgden ervoor dat het gemiddelde Nederlandse
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D

eze benadering neemt de vraagzijde van de woningmarkt als gezichtspunt. Je kunt de prijsstijging
natuurlijk ook vanuit de aanbodkant bekijken. Dan komt al snel de gedachte op dat de
sterk gestegen prijs van woningbouwgrond
het aantrekkelijk zal hebben gemaakt om
woningen te bouwen. Vooral bij de grote
steden. Dat is echter slechts in beperkte
mate gebeurd: ondanks de grote reële prijsstijging is de woningbouwproductie in de
laatste 25 jaar ongeveer gelijk gebleven.

huishouden rond 2005 nog ongeveer even
gemakkelijk (of moeilijk) een redelijke
koopwoningen kan bekostigen dan in 1985.
Dat lijkt een geruststellend gegeven. Maar
het betekent wel dat die toegenomen welvaart en arbeidsparticipatie en die dalende
rente er niet of nauwelijks toe hebben geleid dat de Nederlanders momenteel ook
veel beter wonen dan ze vroeger deden.
Voor een eigen woning moet een startend
huishouden in 2011 immers nog steeds eenzelfde deel reserveren van een huishoudinkomen dat nu door twee personen wordt
verdiend en daarbovenop door welvaartsgroei ook nog eens fors is toegenomen,
terwijl bovendien de rente aanzienlijk is
gedaald. We kunnen het betalen, dat leidt
geen twijfel, maar de vraag die opkomt is
waarom we het moeten betalen. De kwali-

teit van woningen is sinds 1985 niet dramatisch gestegen en veel starters beginnen in
een bestaande woning. Zou het niet zo kunnen zijn dat we als samenleving (nog) beter
af zouden zijn als we er ook in zouden slagen om de prijs voor woningen, en dan met
name voor bouwgrond, op een lager niveau
hadden kunnen houden? In het vervolg van
dit artikel zal worden betoogd dat het antwoord op deze vraag bevestigend luidt.
Restricties of het aanbod
Een voor de hand liggende reden voor het
uitblijven van een reactie van de woningbouw op de sterk gestegen prijzen zijn
restricties op nieuwbouw. Zulke restricties
zijn inderdaad overvloedig aanwezig in een
dichtbevolkt land als Nederland, waar de
concurrentie om de schaarse ruimte sterk

figuur 1 ▶ Stedelijke grondprijzen zonder en met bufferzones
FIG. 1A
GRONDPRIJS

PRIJS LANDBOUWGROND

FIG. 1B
GRONDPRIJS

BUFFERZONE

BUFFERZONE
PRIJS LANDBOUWGROND
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Waarom is het aanbod zo inelastisch?
Het is hetzelfde met de hoge prijs voor
graan op de wereldmarkt: je kunt die zien
als een bewijs van het grote belang van
dit product, als je - net als het CPB op de
woningmarkt - kijkt wat die prijs ons vertelt over de vraagkant. Maar we kijken vaak
meer vanuit de aanbodkant naar de hoge
graanprijs en dan gaat het over schaarste
door misoogsten en protectionistische
maatregelen. In dit artikel kijken we op die
manier naar de aanbodkant van woningmarkt. Figuur 2 verheldert het verband: het
geeft de vraag curve weer voor stedelijk wonen als functie van de meerprijs ten opzicht
van wonen in een groeikern. Als er weinig
stadswoningen beschikbaar zijn, moet er
veel voor betaald worden en is het consumentensurplus klein. Als er veel stadswoningen beschikbaar zijn, ligt de prijs lager,
maar is het consumentensurplus aanzienlijk groter. Met andere woorden: de hoge
prijs laat niet alleen zien dat er mensen zijn
die veel over hebben voor het wonen in de
stad, maar ook dat er een belangrijke vergroting van de welvaart kan worden gerealiseerd door dat beter mogelijk te maken.
Restricties op de woningbouw leiden ertoe
dat het aanbod minder sterk of zelfs helemaal niet reageert op de vraag. Dat is niet
alleen in Nederland zo. Er is in recente jaren een internationale literatuur ontstaan
waarin steeds weer blijkt dat natuurlijke
en door de mens ontworpen restricties
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Stedelijke voorzieningen
Die waardesprong laat inderdaad zien dat
mensen bereid zijn veel extra te betalen
voor het wonen in de kernstad, dus er is
niets mis met de CPB analyse. Maar tegelijkertijd is het waar dat zonder die groene
bufferzone de grondprijs in de kernstad
een stuk lager zou kunnen zijn. Dat betekent niet dat de totale waardering voor die
stedelijke voorzieningen dan kleiner zou
zijn. Wel dat er meer mensen van die stedelijke voorzieningen gebruik kunnen maken
en dat het totale consumentensurplus, de
bijdrage aan de welvaart, van die stedelijke
voorzieningen groter zou zijn. De waarde-

sprong is gelijk aan het prijsverschil dat
nodig is om de marginale stadsliefhebber te
verleiden om toch in de groeikern te gaan
wonen. Naarmate de woningvoorraad in de
stad krapper is, vallen er meer mensen met
een sterke voorliefde voor stedelijk wonen
buiten de boot en wordt de waardesprong
groter. De hoge grondprijs in de grote steden is dus niet alleen een bewijs van waardering voor stedelijke voorzieningen, maar
ook van de schaarste aan woningen in de
buurt van die voorzieningen.

thema: hervormingen woningmarkt

is. Er zijn ook goede argumenten voor althans een aantal van dergelijke restricties
aan te voeren. Laten we ze daarom eerst
eens als gegeven aanvaarden en zien wat
hun effect op de prijs voor woningen is. We
gebruiken eenzelfde plaatje als in de CPB
studie Stad en land om na te gaan wat het
effect is van een bufferzone rond een stad
waarbinnen niet gebouwd mag worden. Figuur 1a toont een stad zonder zo’n bufferzone, figuur 1b dezelfde stad met een bufferzone. De figuur heeft betrekking op een
stad met een gegeven bevolkingsomvang
en alle werkgelegenheid en voorzieningen
in het centrum. Opvallendst verschil is de
hoogte van de grondprijs in de stad zelf.
Door de bufferzone ontstaat er een sprong
in de waarde van bouwgrond binnen de
groene zone en daarbuiten. Dat komt omdat een verhuizing van buiten naar binnen
de zone - zeg van Almere naar Amsterdam
- een forse besparing aan reistijd en fileleed
oplevert. Die besparing komt tot uiting in
de veel hogere grondprijs van de kernstad.
En daar komt dan nog bij dat het bezoek
van allerlei stedelijke voorzieningen sterk
afstandsgevoelig is, zodat vestiging in Almere betekent dat je niet of nauwelijks gebruik maakt van de typisch grootstedelijke
voorzieningen van Amsterdam. Ook dat
heeft gevolgen voor de waardesprong.

figuur 2 ▶ Consumentensurplus bij hoge en lage prijs
PRIJS
HOGE PRIJS, KLEIN SURPLUS
HOGE PRIJS

LAGE PRIJS, GROOT SURPLUS
LAGE PRIJS

HOEVEELHEID

leiden tot een lage prijselasticiteit van
het woningaanbod en, dus, bij stijgende
vraag ook langdurig stijgende prijzen. In
Nederland is de prijselasticiteit van het
woningaanbod extreem laag (Vermeulen en
Rouwendal, 2007).
Restricties woningaanbod
Dat komt hoogstwaarschijnlijk niet alleen door het restrictieve ruimtelijke ordeningsbeleid. Dat legt weliswaar restricties
op aan het woningaanbod, en draagt dus
waarschijnlijk wel bij aan de lage prijsgevoeligheid van het aanbod en het hoge
prijsniveau, maar tegelijkertijd geldt dat er
in Nederland plannen voor woningbouw
in overvloed aanwezig zijn. Het probleem
is meer dat de uitvoering zo traag verloopt.
Dat was al zo in de VINEX periode, zoals
uitvoerig gedocumenteerd is in de Jókövi et
al. (2006). De Nieuwe kaart van Nederland
laat zien dat er ook daarna vele nog niet in
uitvoering genomen plannen voor woningbouw bestonden. Sinds de crisis van 2008
is dat zeker niet veranderd. Dit overschot
aan plannen maakt duidelijk dat er ook binnen de geldende regels van het ruimtelijke
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ordeningsbeleid voldoende mogelijkheden
zijn om meer te woningen te bouwen. Met
andere woorden: het lage bouwvolume in
Nederland wordt niet (in de eerste plaats)
veroorzaakt doordat de regels voor bescherming van open ruimte enzovoorts dat onmogelijk maken. De reden ervoor moet
eerder gezocht worden in de wijze waarop
we het bouwproces hebben georganiseerd.
Ik duid dat, kortheidshalve, aan als de woningbouw, of de werking van de grondmarkt, maar het gaat om het grote geheel
van ruimtelijke planvorming ten behoeve
van de woningbouw, gevolgd door realisering van die plannen.
Deze conclusie wordt ondersteund door
het grote verschil in woningprijzen dat bestaat tussen Nederland en het omringende
buitenland. Als de grens wordt gepasseerd
treedt een abrupte sprong op in de waarde
van woningbouwgrond. Dat heeft weinig
te maken met stedelijke voorzieningen.
Duitsland en België hebben het aanbod van
nieuwe woningen anders georganiseerd
dan wij. Ook het opmerkelijke verschil tussen de prijs van grond die voor woningen
wordt gebruikt en die voor andere doelein-

B: MEEVALLENDE VRAAG

VERWACHTE PRIJS

A: VERWACHTE VRAAG
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figuur 3 ▶ Aanbod en prijs van koopwoningen

C: TEGENVALLENDE VRAAG
D: ZWAAR TEGENVALLENDE VRAAG

GEPLANDE BOUW
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worden afgezet, wordt met de productie begonnen.
Als de markt meezit en er veel belangstelling is voor de woningen kan er wellicht nog
wat aan extra’s worden aangeboden bij de
toch al geplande woningen, maar het totale
aantal ligt vast. Als de vraag tegenzit duurt
het wat langer voor daadwerkelijk met de
bouw wordt gestart. Het is in die omstandigheden ook niet zo voor de hand liggend
om het volgende project alvast ter hand te
nemen, ook al liggen de plannen daarvoor
gereed: dan zou de markt voor het nog
lopende project bedorven worden. In uitvoering zijnde bouwplannen worden dus
beschermd tegen concurrentie vanuit de
eigen gemeente, en ook op regionaal niveau
wordt de woningbouw in Nederland gecoördineerd.
De uitkomst van dit proces is samengevat in
figuur 3. De vetgedrukte geknikte lijn in die
figuur geeft het aanbod van nieuwe woningen weer als functie van de prijs. Die prijs
komt op de markt tot stand, daar waar de actuele vraagcurve de aanbodcurve snijdt. Als
de vraag naar nieuwbouwwoningen door de
curve A beschreven wordt, komt het plan
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den, met name bedrijventerreinen, wordt
aangewend, duidt erop dat er in heel Nederland op bijzondere wijze wordt omgegaan
met woningbouw.
Laten we dus eens kijken hoe in Nederland woningbouw tot stand komt. Het
merendeel van de nieuwbouw vindt plaats
op uitbreidingslocaties waar een of enkele
projectontwikkelaars en een gemeente samenwerken. De planvorming vindt in overleg tussen de betrokken partijen plaats en
resulteert in uitgewerkte voornemens om
een aantal woningen en gerelateerde voorzieningen zoals scholen en winkels te realiseren op een uitleglocatie. De vraagprijs
voor de te realiseren woningen is geraamd
op basis van de geldende marktomstandigheden en realisatie daarvan is cruciaal voor
het slagen van het project. Aangezien de
marktomstandigheden voortdurend aan
wijzigingen onderhevig zijn, wordt geprobeerd zoveel mogelijk woningen vanaf de
tekentafel, dus nog voordat er een schop in
de grond gaat, te verkopen. Pas als de afzet
van zo’n twee derde van de voorgenomen
productie is verkocht en het zich laat aanzien dat ook de rest op korte termijn kan

precies uit: vraag is gelijk aan aanbod bij de
geplande bouwproductie en de gerealiseerde prijs ligt op het verwachte niveau. Als de
vraag sterker is dan gedacht, zie curve B, kan
de prijs voor de nieuw te bouwen woningen
wat hoger liggen, bijvoorbeeld omdat wat
extra’s worden aangeboden ten opzichte van
de oorspronkelijke plannen, maar er kunnen niet meer woningen worden gerealiseerd. Om die reden loopt de aanbodcurve
dan verticaal. Als de vraag wat tegenvalt,
curve C, wordt slechts een deel van de geplande productie gerealiseerd in de periode
waarop de figuur betrekking heeft. De rest
komt in de volgende periode en de realisatie
van de nog in de pijplijn zittende plannen
wordt ook opgeschoven. Bij een sterk tegenvallende vraag, zoals bij curve D, wordt in
het geheel niet gebouwd. In die omstandigheden dient het plan te worden herzien. Het
aanbod van woningen is dus moeilijk aan te
passen in opwaartse richting, maar gemakkelijk in neerwaartse richting.
Leidt dit proces tot inelastisch aanbod?
Niet noodzakelijkerwijs. Het hangt er van
af hoe de verwachte prijs voor nieuwbouwwoningen wordt bepaald. Als dat gebeurt op
basis van competitie, zal de prijs tenderen
naar een niveau dat voornamelijk bepaald
wordt door de kosten van de te bouwen
woningen en door de waarde van de grond
waarop zij worden gebouwd bij alternatief
gebruik, doorgaans als landbouwgrond. Bij
ontbreken van competitie gebeurt echter het
omgekeerde: de maximale prijs waartegen
woningen kunnen worden afgezet, wordt
dan leidend voor de planontwikkelingen.
De kosten van woningbouw, buurtvoorzieningen, infrastructuur en grond volgen de
verwachte prijs.
Het lijdt geen twijfel dat in Nederland de
prijs van nieuwbouwwoningen in de afgelopen 25 jaar veel sterker is gestegen dan de
bouwkosten, hoewel die ook aanzienlijk zijn
toegenomen. Het gat is gevuld door sterk
oplopende kosten van infrastructuur en
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publieke voorzieningen en natuurlijk van
woningbouwgrond. Een saillant voorbeeld
is de Amsterdamse wijk IJburg. De plannen
daarvoor werden ontwikkeld in de tweede
helft van de jaren 1990 toen de huizenprijzen fors stegen. De kosten van het aanleggen van een nieuwe woonwijk op speciaal
daartoe gecreëerde eilanden in het IJ en de
daarvoor benodigde nieuw infrastructuur
waren enorm, maar leken in de toenmalige
markt haalbaar. Er werd zelfs een voorschot
genomen op verdergaande prijsstijgingen
in hetzelfde tempo. Toen die, begin jaren
2000, nota bene in een markt die nog steeds
reële prijsstijgingen liet zien, niet werden
gerealiseerd moest opnieuw gepland worden wegens tegenvallende vraag (zie Lupi,
2008, pp. 90-96). De kosten per woning
kwamen, na de herziening, wat lager uit dan
in de oorspronkelijk plannen.
Alle betrokken partijen, de eigenaars van
woningbouwgrond, de projectontwikkelaars
en de gemeenten hebben een sterke prikkel om mooie wijken met luxe woningen
en veel voorzieningen te creëren. De kosten
daarvan voor de woningkoper zijn immers
hun opbrengsten. Er is dus grote belangstelling voor exclusief bouwen. En wie zich
zorgen maakt over de hoge prijs van nieuwe
koopwoningen kon altijd verwezen worden
naar het toch nog steeds aanwezige contingent sociale woningbouw.
Als de productie wordt afgestemd op hetgeen kan worden afgezet bij het geldende
prijsniveau of zelfs bij extrapolatie van de
prijsstijging, kan van de woningproductie
geen drukkend effect op de prijs uitgaan.
Prijsstijgingen worden gevolgd zonder dat
de productie noemenswaard omhoog gaat,
prijsdalingen afgeremd door direct reagerende bouwvolumes. De kern van het probleem is dat de institutionele structuur zodanig is dat gebouwd wordt tegen zo hoge
kosten dat de marktprijs wordt gehaald of
zelfs nog wat wordt overtroffen. De grondprijzen zijn inmiddels tot enorme hoogte
gestegen en menige gemeente kon, tot de
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Consequenties
In de afgelopen jaren is een aantal rapporten verschenen waarin voorstellen
zijn gedaan tot hervorming van de Nederlandse woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek in de koopsector en het gebrek aan
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Gebrek aan concurrentie
Er is gebrek aan concurrentie in het aanbod
van nieuwe woningen. Nieuwbouwplannen
worden zo opgezet dat ze woningen leveren
tegen geldende marktprijzen, ook al hebben
die zich in reële termen ver van de bouwkosten verwijderd. De geregisseerde uitvoering van de plannen tegen de voorgenomen
prijzen wordt beschermd door de geplande
prijzen. Het resultaat is dat de modale Nederlander zich - net als in 1985 - alleen een
koopwoning kan veroorloven door de maximaal mogelijke hypotheek te nemen, ook
al is dat modale huishoudinkomen fors gegroeid in de afgelopen 25 jaar. Boelhouwer
en de Vries (2004) hebben al jaren geleden
laten zien dat de trendmatige ontwikkeling
van de Nederlandse woningprijzen goed
kan worden beschreven door aan te nemen
dat die zo hoog is dat de netto rentelasten
bij volledige financiering met een hypotheek ongeveer 25% van het gemiddelde inkomen bedragen. Als ook rekening gehouden wordt met de aflossing en met het wat
lagere inkomen van huishoudens die voor
het eerst een woning kopen, kom je dicht
bij de norm die de Nationale Hypotheekgarantie hanteert voor het vaststellen van de
maximale hypotheek. Het aanbod volgt de
vraag bij een prijs die het maximale niveau
benadert. Geheel in overeenstemming met
de hier gegeven analyse vinden deze auteurs geen noemenswaardige invloed van
het aanbod op de prijs.

marktwerking in de huursector waren de
belangrijkste doelwitten. Het bleek niet zo
gemakkelijk om dergelijke voorstellen als
realistische beleidsalternatieven te presenteren. De buitengewoon hoge huurquotes
in de scenario’s van de CPB (2010) studie
hebben in dit verband de meeste publiciteit
gekregen. Die hangen rechtstreeks samen
met de hoge prijzen voor koopwoningen.
De koopprijzen zullen weliswaar dalen door
het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek,
maar dat wil niet zeggen dat koopwoningen
beter betaalbaar worden. Als er niets verandert aan de aanbodzijde van de markt blijven de netto woonlasten op hetzelfde hoge
niveau liggen dat ze nu al hebben. De enige
manier om echt iets te verbeteren aan de betaalbaarheid van het wonen in Nederland is
via hervorming van de aanbodzijde.
Een recent artikel in de weekbijlage van
NRC Handelsblad (van den Boomen, 2010)
illustreert de voorgaande analyse perfect.
De woningbouw van de regio Amsterdam
wordt in Almere geconcentreerd, terwijl er
ook dichter bij Amsterdam nog veel ruimte
voor woningbouw is. Die wordt echter niet
benut omdat de plannen voor Almere anders niet gerealiseerd kunnen worden. Zo
blijven de woningprijzen in de directe omgeving van Amsterdam hoog. Ondertussen
kunnen de grote contingenten die in Almere worden gepland alleen worden afgezet als
in - voor Nederlandse maatstaven - zeer lage
dichtheden wordt gebouwd. Open ruimte
wordt er dus niet door bespaard en de omvangrijke pendelstromen die dit beleid genereert helpen het milieu ook al niet. Veel
huishoudens die nu in een nieuwbouwwijk
in Almere terechtkomen zouden een voorkeur hebben voor een betekenisvolle plek
in of nabij de stad. Wie wordt er eigenlijk
beter van dit beleid?
Een recente studie van de OESO (2011) onderstreept het belang van een goed functionerend woningaanbod voor groei en stabiliteit en beveelt aan om het aanbod elastischer
te maken. Niet zozeer naar beneden, want

thema: hervormingen woningmarkt

grote recessie zich in 2008 voordeed, haar
begroting of reserves aanvullen met opbrengsten uit het grondbedrijf, terwijl de
bouwkosten voortdurend sneller stijgen dan
de inflatie.

de ervaring van de afgelopen jaren leert dat
het daaraan in Nederland niet zo ontbreekt.
Wel naar boven: als de vraag weer stijgt
moet vooral het bouwvolume toenemen
en niet de prijs. Alleen wanneer het wonen
minder duur wordt in reële termen kunnen
we naar een woningmarkt waarin de meeste
Nederlanders ook zonder subsidies en belastingvoordelen een reële keus hebben tussen kopen en huren en beginnende kopers
niet per se de grootste voor hen beschikbare
hypotheek moeten nemen.
Hoe realiseren we dat? Het medicijn is
hierboven al aangegeven: meer concurrentie in het woningaanbod. Hierboven is al
gewezen op het grote verschil tussen woningbouw en bedrijventerreinen. Dat moet
verdwijnen. Er is geen reden waarom de
grond waarop woningen worden gebouwd
vele malen duurder zou moeten zijn dan de
grond waarop bedrijven gevestigd worden.
Plannen voor nieuwe wijken kunnen vaak
worden opgesplitst in deelprojecten die ook
door kleinere bouwbedrijven tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. En nu de
grote groei van de Nederlandse bevolking
wel achter ons ligt komt er ook in toenemende mate behoefte aan kleine projecten.
Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Almere en op andere plaatsen in de Amster-

damse regio moeten woningbouwplannen
die toch al in de pijplijn zitten sneller in
ontwikkeling worden gebracht. Uit de belangstelling van de consument blijkt vanzelf
welke er verwezenlijkt kunnen worden. En
als dat plaatselijk niet voldoende ruimte oplevert kan er uit de grote voorraad grond die
nu voor bedrijventerreinen is gereserveerd
nog wel wat omgezet worden in woningbouwgrond.
Als dat gebeurt, verandert er veel in de kosten. De prijs voor woningbouwgrond zal
dalen en er zal minder opwaartse druk zijn
op de bouwkosten. Als dat gebeurt, komt
er ruimte voor echte hervorming van de
woningmarkt waarbij extreem hoge huurquotes voor de lage inkomens en tophypotheken voor huishoudens die hun eerste
woning kopen niet langer nodig zijn.
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Menselijk kapitaal heeft
grote invloed op urbanisatie
Tussen 1996 en 2006 steeg de waarde van institutionele woningbeleggingen in
Amersfoort, Utrecht, Amsterdam en Haarlem gemiddeld met meer dan 100%. Met
name in de perifere regio’s maar ook in de Randstedelijke Zuidvleugel was deze
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DE WAARDEGROEI VAN WONINGBELEGGINGEN

stijging aanzienlijk kleiner. Tien procent van de regionale verschillen in waardeontwikkeling blijkt verklaarbaar vanuit de aantrekkingskracht van steden op Human
Capital. Het regionale onderscheid in rendementrisicoprofielen op woonaantrekkelijkheid en aandeel hoger opgeleiden biedt zowel private als publieke actoren
inzichten voor hun vastgoedbeleggings- en woningmarktbeleid
door Richard Buytendijk MSc, MSRE
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Dijk & Schutjens, 2007). Volgens de laatste
wetenschappelijke onderzoeksresultaten lijken innovaties zich vooral voor te doen tussen weliswaar gerelateerde, maar verschillende sectoren.
Jacobs (1969) stelde al dat niet de concentratie van dezelfde bedrijvigheid maar juist
nieuwe variëteit, selectie en kennisdiffusie
tussen verschillende sectoren innovaties oplevert en bijdraagt aan dynamiek en groei.
Daarbij ging zij, haar tijd ver vooruit, uit
van onvolledige concurrentie en informatie
waardoor nieuwe niches en windows of opportunities ontstaan. Urbanisatie-effecten
zorgen ervoor dat Human Capital in de
vorm van kennis, talent en creativiteit in
de steden beter benut wordt. Dit verklaart
de aantrekkingskracht van steden op individuen, op zoek naar werk en studie die
aansluiten op hun kwaliteiten. Naast de
‘productieve’ aantrekkingsfactoren is er toe-
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egionale verschillen in de waardeontwikkeling van woningen worden
verklaard door ruimtelijke verschillen in economische groei, inkomens en
schaarste in het woningaanbod (Van Oort et
al., 2008). Deze verschillen in economische
prestaties zijn van alle tijden en werden
vanuit de klassieke economisch-geografische theorieën verklaard vanuit het bestaan
van agglomeratievoordelen: door concentratie konden bedrijven hun vaste kosten,
zoals het gebruik van infrastructuur, delen.
Aanvullende theorieën richtten zich later op
de lokalisatievoordelen: concentratie bood
ook mogelijkheden tot het uitbesteden van
taken en specialisaties met bijbehorende
efficiencywinsten. Daarnaast werd verondersteld dat het clusteren van bedrijven stimulans gaf aan een dynamisch proces van
kennisdiffusie via externalities en spillovers
door learning by doing en emulation (Van

In hoeverre zijn urbanisatie-effecten van invloed op de waardeontwikkeling van beleggingswoningen?

nemende aandacht voor de ‘consumptieve’
stad (De Groot et al., 2010). Internationaal
worden vooral steden met een divers en
tolerant sociaal klimaat alsmede hoogwaardige voorzieningen en dienstverlening als
aantrekkelijk beschouwd (Florida, 2002).
In Nederland blijkt de aantrekkingskracht
van steden samen te hangen met acht significante factoren waaronder beschikbaarheid
van werkgelegenheid, stedelijke voorzieningen en omgevingskwaliteiten (Marlet,
2009). Hoewel de afstanden in Nederland
relatief klein zijn, wijst figuur 1 op een verband tussen het aandeel hoger opgeleiden
en de gemeenteomvang (gemeten in werkzame beroepsbevolking om te corrigeren
voor studentenpopulaties). De vestiging
van nieuwe bewoners met bijbehorende
woningvraag en inkomens kan, eventueel
in combinatie met een vertraagde aanpassing in het woningaanbod, tot schaarste en
waardestijgingen leiden zoals gesuggereerd
wordt in figuur 2. De onderzoeksvraag die
hieruit volgt luidt dan ook:

Onderzoeksmethodiek
In het onderzoek naar regionale verschillen
in inkomens en economische groei is het
onderscheid tussen verklarende urbanisatie-effecten en lokalisatievoordelen niet altijd even duidelijk aangezien meerdere relevante factoren een gezamenlijke rol spelen
en de uitkomsten afhankelijk zijn van lokale omstandigheden (Capello & Nijkamp,
2009). Om de invloed van urbanisatieeffecten te meten dient daarom een variabele gekozen te worden die hier uitsluitend
verband mee houdt. Arbeidsproductiviteit
en loonverschillen zijn geen geschikte variabelen aangezien deze in het algemeen onvoldoende bijdragen aan het verklaren van
regionale verschillen in Nederland. Voor de
variabele werkgelegenheidsgroei geldt weer
dat deze ook voort kan komen uit locatiefactoren. Pas recent werd voor Nederland

figuur 1 ▶ G
 emiddelde absolute werkzame beroepsbevoling en gemiddeld aandeel hoger opgeleiden 1996-2006 (excl. G4-steden)
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figuur 2 ▶ A
 bsolute mutatie aantal hoger opgeleiden en waardemutatie gedurende 1996-2006 (excl. G4-steden)
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beroepsbevolking (EBB) niet publiekelijk
beschikbaar op gemeenteniveau. Buitenlands onderzoek (Glaeser & Saiz, 2004)
toont echter aan dat er een overlap bestaat
tussen de creatieve klasse en hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden zijn niet per definitie creatief, maar de creatieven zijn wel
vaker hoger opgeleid. Verondersteld wordt
dat de ontwikkeling van het aantal hoger
opgeleiden een verklaringsfactor is voor het
indirect rendement.
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Om de indirecte rendementen te meten is
een steekproef gedaan op de waardeontwikkeling van beleggingswoningen uit de IPD
benchmark voor institutionele vastgoedbeleggers. Deze gegevens zijn gebaseerd op
taxatiedata aangeleverd door de participanten. Transactiedata genieten weliswaar de
voorkeur maar het CBS heeft deze publiekelijk alleen beschikbaar voor de 25 grootste
gemeenten. Uit de IPD benchmark zijn 62
gemeenten geselecteerd die over de onderzoeksperiode 1996-2006 een volledige datareeks hebben.

onderzoek

in een onderzoek naar de economische
kracht van de Randstedelijke Noordvleugel aangetoond dat de stedelijke dichtheid
van positieve invloed is op de productiviteit
alsmede de productiviteits- en werkgelegenheidsgroei (Raspe et al., 2010). Gezien
het ontbreken van - naar internationale
maatstaf - grote steden in Nederland, zal de
empirische onderbouwing van urbanisatieeffecten voor andere regio’s naar verwachting zwak blijven.
Een andere manier om urbanisatie-effecten
te meten is middels de concentratie van
de creatieve klasse, naar de gelijknamige
theorie van Florida (2002). In Nederland
is echter geen bewijs gevonden voor een
positieve samenhang tussen productiviteit
en kennisvariëteit (Gorter & Kok, 2009) of
samenhang tussen werkgelegenheidsgroei
en voorzieningenniveau. De onderbouwing
beperkt zich tot een positief verband tussen de ruimtelijke woonconcentratie van de
creatieve klasse en de totale werkgelegenheidsgroei (Van Aalst et al., 2005). Bovendien zijn de benodigde data uit de enquête

Alvorens de centrale onderzoeksvraag te
toetsen dienen de veronderstelde regionale
verschillen in aandeel hoger opgeleiden en
indirect rendement statistisch te worden
onderbouwd. Middels een variantieanalyse
is de nulhypothese van gelijke populatievarianties voor beide variabelen verworpen.
Anders gezegd verschillen de 62 geselecteerde gemeenten inderdaad significant
van elkaar op aandeel hoger opgeleiden en
waardeontwikkeling. Automatisch volgt de
vraag of beide variabelen ook verband houden met elkaar. Om dit te toetsen is een
enkelvoudige regressie uitgevoerd tussen
de jaarlijkse indirecte rendementen en de
jaarlijkse absolute mutatie in aantal hoger
opgeleiden getoetst. Indien de G4-steden
buiten de analyse worden gelaten blijkt er
een significante samenhang te bestaan bij
een verklaringskracht van R²=10%, ofwel
10% van de regionale verschillen in de waardeontwikkeling wordt verklaard middels de
aantrekkingskracht op hoger opgeleiden.
De enkelvoudige regressieformule die daaruit volgt luidt:

Capital Growth = 70% + 0,3% * absolute
mutatie aantal hogeropgeleiden (x1.000)
De hoge weging van de constante factor is
daarbij het gevolg van macrofactoren die
gedurende de onderzoeksperiode geresulteerd hebben in een uitzonderlijke waardestijging. Zo werd deze periode gekenmerkt
door een dalende lange rente, kwamen er
nieuwe hypotheekvormen op de markt zoals aflossingsvrij, en werd het tweede inkomen volledig gekapitaliseerd. De invloed
van de onafhankelijke variabele is relatief
beperkt maar verwacht mag worden dat
gedurende een periode van prijsstabilisatie
tot lichte daling zoals thans het geval is, dit
gewicht zal toenemen. Tenslotte moet worden opgemerkt dat het verband meetbaar is
ondanks alle marktverstoringen, van de woningmarkt tot aan de ruimtelijke ordening.
Belangrijkste conclusies
De aantrekkingskracht van kleine en middelgrote steden op hoger opgeleiden is een
relevante verklaringsfactor voor de waar-

figuur 3 ▶ G
 emiddelde absolute werkzame beroepsbevoling en
gemiddeld aandeel hoger opgeleiden 1996-2006
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figuur 4 ▶ A
 bsolute mutatie aantal hoger opgeleiden en
waardemutatie gedurende 1996-2006
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tieve externaliteiten niet meer opwegen tegen de negatieve. Het kan hierbij gaan om
grootstedelijke problematiek zoals criminaliteit of overlast maar kan tevens het gevolg
zijn van urbanisatie-effecten die omslaan in
nadelen. Zo zal de bereikbaarheid van passende werkgelegenheid mee moeten groeien met de vestiging van hoger opgeleiden.
Een andere mogelijke ‘congestion force’ is
de woningvoorraad. Door de extra woningvraag en bij een rigide woningaanbod kan
de woonaantrekkelijkheid door schaarste en
prijsstijgingen afnemen.

Real Estate Research Quarterly | april 2011 | 33

service

Betekenis voor de vastgoedpraktijk
Ook voor de succesvolle, middelgrote steden gedurende de onderzoeksperiode geldt
dat zij in theorie een deel van hun aantrekkelijkheid kunnen verliezen indien woningvraag en -aanbod niet op elkaar aansluiten.
Voor steden met een vestigingsoverschot
aan hoger opgeleiden is het dus zaak middels een passend en betaalbaar woningaanbod verdere toestroom van Human Capital
te kunnen accommoderen.
Hoewel het verklaringsmodel niet één-op-

onderzoek

deontwikkeling van beleggingswoningen.
Naarmate meer hoger opgeleiden zich in de
onderzochte gemeenten vestigden, nam het
indirect rendement toe.
Opmerkelijk is de rol van de grote steden.
Met name in Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag blijft het aandeel hoger opgeleiden, zeker in vergelijking tot de middelgrote steden, achter gezien hun omvang van de
werkzame beroepsbevolking (figuur 3). De
uitzonderingspositie die zij innemen blijkt
ook uit de waardeontwikkeling (figuur 4).
Hoewel de grote steden in absolute zin de
meeste hoger opgeleiden aantrekken, blijft
de waardeontwikkeling hier relatief achter.
Indien de G4-steden worden toegevoegd
aan de enkelvoudige regressieanalyse is
de samenhang tussen waardeontwikkeling
en vestiging van hoger opgeleiden nog altijd significant maar neemt de verklaringskracht af tot minder dan 5%.
In de wetenschappelijke literatuur wordt in
dit verband verwezen naar de zogenaamde
‘reverse migration of the creative class’
(Knapp & Graves, 1989). Human Capital
verlaat in dat geval de stad omdat de posi-

figuur 5 ▶ Percentage
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één vertaald kan worden naar een voorspelling van de waardeontwikkeling op basis
van de vestiging van het aantal hoger opgeleiden, geven de uitkomsten wel een empirische onderbouwing voor de ruimtelijke
differentiatie in rendementsrisicoprofielen.
Regio’s die een hoge aantrekkelijkheid (bv.
naar de index uit de Atlas voor gemeenten,
2010) combineren met een groter aandeel
hoger opgeleiden zullen vanuit de gebruikersvraag lagere exploitatie- en waarderisico’s kennen. Vastgoedbeleggers zouden
dit tot uiting kunnen laten komen in het
gewenste aanvangsrendement of IRR-eis.
Het blijft echter onzeker of de ‘slimme’ regio’s ook in de toekomst blijven profiteren
van de verdere concentratie aan Human Capital of dat hier de wet van de remmende
voorsprong optreedt. Vice versa geldt voor
de minder aantrekkelijke regio’s dat hier
hogere risico’s gelden door het selectieve
vertrekoverschot aan vooral jonge, getalenteerde individuen, de zogenaamde braindrain. Daar staat tegenover dat de overspannen woningmarkten weer kansen bieden
voor overloopgebieden.
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Om de steden aantrekkelijk te houden
gaat het er niet om vooral dure woningen
te bouwen ten koste van de sociale sector.
Juist de stedelijke diversiteit is immers
ook een kwaliteit en in de dure huursector
heerst leegstand. De oplossing zit vooral in
het middensegment. Deze flexibele schil is
voor de stad van groot belang om woningzoekenden, waarvoor zowel de sociale sector - met wachtlijsten tot tien jaar - als dure
huur geen opties zijn, een plek te kunnen
bieden. Daarentegen is het aandeel van de
particuliere huursector over het algemeen
aanzienlijk afgenomen. Zo is het aandeel in
de totale woningvoorraad van Amsterdam
tussen 1971 en 2008 meer dan gehalveerd
(van ruim 58% naar 27%) en is er sprake
van een duidelijk tekort (Gemeente Amsterdam, 2008).
Dergelijke, overspannen woningmarkten
bieden voor vastgoedbeleggers de beste
kansen voor aantrekkelijke beleggingen.
Maar indien er geen sluitende business
case te maken valt, bijvoorbeeld vanwege te
hoge grondprijzen of de landelijke (!) puntentoekenning volgens het woningwaar-

Meer marktwerking in het woningaanbod
gaat zo bezien niet per definitie ten koste
van de sociaal zwakkeren maar dient een
breder maatschappelijk belang.
Onderzoeksresultaten zijn terug te vinden
op www.vastgoedkennis.nl
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deringsstelsel, blijft hier niet alleen beleggingsrendement liggen. Doordat Human
Capital zich niet in de stad kan vestigen of
vertrekt, blijven urbanisatie-effecten onbenut, evenals de bijbehorende productiviteits- en werkgelegenheidgroei. Duidelijk
is dat dit ook een rem zet op de economische structuurvernieuwing en concurrentiekracht van de regionale economie. Bovendien beperken de positieve effecten van
urbanisatie-effecten zich niet alleen tot de
hoger opgeleiden en creatieve klasse maar
sijpelen door naar andere bevolkingslagen.
Hogere productiviteit biedt financiële ruimte om andere activiteiten uit te besteden
en de werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de
persoonlijke dienstverlening, te laten toenemen. Bekend is dat in steden met een sterke
dienstensector ook de werkgelegenheid voor
lager opgeleiden hiervan profiteert (Van der
Waal, 2010). Tenslotte biedt een sterke economie meer kansen en perspectieven voor
opwaartse sociaaleconomische mobiliteit.
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een VISIE

Leegstandsaanpak vraagt
om centrale regie
Elk jaar in maart publiceert FGH Bank het FGH Vastgoedbericht1. Hierin worden
trends in de vastgoedmarkt gesignaleerd en blikt men vooruit. De uitgave van dit jaar
draagt de titel ‘Duurzaam voldoen aan de vraag’. In de reeks van Vastgoedberichten
wordt zichtbaar dat de Nederlandse vastgoedmarkt een enorme verandering heeft
doorgemaakt. Heden ten dage stapelen de problemen zich op. Alle deelsectoren in
de commercieel-vastgoedmarkt worden geconfronteerd met een te hoge leegstand,
huurprijzen en rendementen staan onder druk, bouwers vallen om en geld om het
tij te keren ontbreekt. Deze situatie vraagt niet alleen om nieuwe marktstrategieën,
waarbij rekening wordt gehouden met de veranderende behoefte van de gebruikers,
maar kan ook baat hebben bij een sterkere centrale regie.
door drs. Roel van de Bilt en drs. Maarten Donkers

P

uur afgaand op de macro-economische
cijfers staat de Nederlandse economie
er weer beter voor. Met een BBP-groei
van 1,7% hebben we ons vorig jaar ontworsteld aan de inktzwarte recessie van 2009.
Geholpen door een sterk herstel van de wereldhandel, wisten het producerend bedrijfsleven en de exportsector in 2010 sterke groeicijfers te noteren. Mede hierdoor daalde de
werkloosheid sinds het eerste kwartaal van
2010 gestaag tot 5,1% van de beroepsbevolking aan het einde van 20102. Binnen Europa
behoort Nederland hiermee tot de koplopers.
Ondanks de zichtbare verbeteringen zijn het
Nederlandse bedrijfsleven, de consumenten
en de overheden de gevolgen van de crisis nog
lang niet te boven. Schuldsanering bij overheden binnen en buiten Europa zal de komende
jaren aandacht blijven vragen. Daarnaast zul-
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len banken en financiële instellingen zich
aan moeten passen aan nieuwe kapitaaleisen
in het kader van Basel III, wat de kredietverlening onder druk kan zetten. Daar bovenop
laten de politieke instabiliteit in het MiddenOosten en de onvoorspelbare gevolgen van de
aardbeving in Japan zien dat elk nieuw ‘incident’ een grote impact kan hebben op het nog
broze herstel van de wereldhandel. Van fundamenteel herstel zal dan ook pas sprake zijn
als de binnenlandse bestedingen aantrekken.
Met het oog op de bezuinigingsopgave die de
komende jaren doorgevoerd moet worden,
zal de koopkracht nog langere tijd onder druk
blijven staan. Dit heeft ook gevolgen voor het
tempo waarin de vraag naar vastgoed zich zal
kunnen herstellen.
In alle sectoren van de vastgoedmarkt zien
we in 2010 een licht vraagherstel ten op-

handelen nodig is. De opgelopen leegstand
leidt tot verdere druk op de huurprijzen, zet
de waarde en rendementen van vastgoedbeleggers onder druk en ondermijnt daarmee
het langetermijnperspectief voor de sector.

figuur 1 ▶ Aanbod en opname commercieel vastgoed per deelsector 2010

onderzoek

Gebruiker vraagt om vernieuwing
Het leegstandsprobleem wordt breed in de
vastgoedsector onderkend. Dit geldt voor de
kantorensector, maar ook in de winkel- en
bedrijfsruimtemarkt is de leegstand op sommige locaties ongezond hoog geworden. Voor
een rendabele sector op lange termijn moeten
we terug naar een vastgoedvoorraad die past
bij de gebruikersvraag in de markt. De simpele vraag hoeveel ruimte bedrijven en consumenten feitelijk nodig hebben, blijft echter
nog steeds onbeantwoord. Dit is een erfenis
uit de ‘gouden’ periode die achter ons ligt,
waarbij nieuwbouw noodzakelijk was om aan
de toenemende vraag van bedrijven en consumenten te voldoen. Die uitbreidingsvraag is
ten einde, waardoor marktpartijen als ontwikkelaars, vastgoedbeleggers en financiers zich

thema: hervormingen woningmarkt

zichte van 2009. De kantooropname steeg
tot 1,3 miljoen vierkante meter (+8%), aan
winkelruimte werd ruim 550.000 vierkante
meter opgenomen (+6%) en bedrijfsmatig
vastgoed noteerde een opname van 2,5 miljoen vierkante meter (+9%). Iets meer vraag
dus naar vastgoed, in de wetenschap dat het
opnamevolume in alle deelmarkten nog altijd
30-40% lager ligt dan we enkele jaren geleden gewend waren. Eén zwaluw maakt dus
nog steeds geen zomer. Van belang is echter
wel dat er ondanks het matige economische
klimaat wel degelijk een onderliggende vraag
naar gebruiksvastgoed bestaat. Iets wat in het
huidige sentiment wel eens vergeten wordt.
Opmerkelijk is dat ondanks het lichte vraagherstel, de marktruimte nog nooit zo groot is
geweest als nu. In alle deelsectoren is het aanbod naar recordhoogte opgelopen, wat tot een
steeds luidere roep tot ingrijpen leidt. Met 7,1
miljoen vierkante meter aan kantoren, bijna
1 miljoen vierkante meter aan winkelruimte
en iets meer dan 9 miljoen vierkante meter
aan bedrijfshallen wordt duidelijk dat snel
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steeds nadrukkelijker moeten richten op de
vastgoedprojecten die voorzien in een daadwerkelijke behoefte. Drie duidelijke trends
zullen de gebruikersvraag de komende jaren
nog verder veranderen:
-	De beroepsbevolking neemt vanaf dit jaar
structureel af. Het gevolg is dat de nettotoevloeiing van arbeidspotentieel naar de
arbeidsmarkt daalt. In kwantitatieve zin
heeft dit vooral gevolgen voor de kantorenen bedrijfsruimtemarkt, omdat de feitelijke voorraad in gebruik niet langer zal toenemen. Economisch herstel, toename van
arbeidsparticipatie van inactieven en flexibilisering van de internationale arbeidsmarkt kunnen dit effect gunstig beïnvloeden. Een (sterke) toename van de voorraad
in gebruik is echter niet te verwachten.
- 	Technologische innovatie verandert de behoefte aan vastgoed. Toepassing hiervan
door organisaties en consumenten leidt tot
andere vormen van werken en bestedingen.
We zien dit terug in de kantorensector (Het
Nieuwe Werken), in de winkelsector (internetverkoop) en de sector voor bedrijfsmatig
vastgoed (supply chain management). Voor
vastgoedgebruikers leidt technologische
vernieuwing tot een strategische heroriëntatie op het vastgoed. Dit leidt niet per
definitie tot een dalend gebruik van vastgoed, maar met het oog op efficiency en te
behalen kostenvoordelen is de kans hierop
wel groot. Tegelijkertijd ontstaat behoefte
aan nieuwe vastgoedconcepten, wat leidt
tot een nieuwe verplaatsingsvraag.
-	Maatschappelijke betrokkenheid en stijgende energielasten zorgen ervoor dat
organisaties zich bewuster worden van de
effecten van energiegebruik op het vastgoed. Dit vertaalt zich in een toenemende
vraag naar duurzaam vastgoed. Duurzaamheid zal het leidend principe worden en tot
een veranderende vastgoedbehoefte leiden:
enerzijds door te kiezen voor locaties met
een langetermijnperspectief, anderzijds
door investeringen in kostenbesparende
huisvesting.
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Deze drie ontwikkelingen zullen de toekomstige vraag naar vastgoed sterk beïnvloeden.
Enerzijds zal de behoefte in kwantitatieve zin
afnemen, anderzijds zal een nieuwe vraag
naar vastgoedproducten ontstaan die in de
huidige voorraad onvoldoende aanwezig is.
Op een duurzame manier invulling geven
aan de veranderende marktvraag biedt voor
zowel ontwikkelaars als vastgoedbeleggers
daarom zeker aantrekkelijke marktkansen.
Bouwstop of beginnen met slopen?
De discussie in de vastgoedmarkt spitst zich
sterk toe op het overaanbod in de markt en
laat de veranderende gebruikersvraag onderbelicht. De meeste aandacht gaat daarbij uit
naar de kantorenmarkt, waar het overaanbod
sterk is opgelopen en 40% van het aanbod een
structureel karakter vertoont .
Dat er in de markt zorg bestaat over het sterk
opgelopen aanbod is terecht. Zonder fundamentele ingrepen en veranderingen ontstaat
een definitieve polarisatie in de markt, waarbij
een steeds groter deel van de markt niet meer
aan bod komt. Economisch herstel zal dit
niet oplossen, hoogstens vertragen. De markt
moet terug naar een kleinere en kwalitatief betere voorraad. Dat geldt voor kantoren, maar
ook in de andere deelmarkten neemt de urgentie tot verandering toe. Het zorgt voor een
fundamenteel andere kijk op het investeren in
vastgoed.
Hoewel de problematiek al enige tijd wordt
onderkend, heeft de markt voorlopig nog geen
antwoord kunnen vinden om de oplopende
leegstand te keren. In principe zijn er twee
opties: stoppen met bouwen of beginnen met
transformeren/slopen. Een bouwstop is de
meest effectieve oplossing om te voorkomen
dat er meer vastgoed bijkomt, een kwantitatieve benadering dus. Een totale bouwstop heeft
echter ook belangrijke nadelen. Het drijft de
markt verder weg van de gebruiker en houdt
bovendien geen rekening met regionale verschillen. In de kantorenmarkt is het aandeel
van nieuwbouw in het totale aanbod in de
periode 2000 - 2010 bovendien niet toegeno-
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figuur 2 ▶ Overaanbod op de Nederlandse kantorenmarkt (1985-2010 (M2))
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Centrale coördinatie, regionale differentiatie
Direct betrokken partijen lijken niet bij
machte het tij te keren. Beleggers zijn gebaat bij een restrictief nieuwbouwbeleid.
Meer nieuwbouw leidt tot verschraling van
de opbrengstpotenties en daarmee tot een
gemiddeld lager rendement. Ontwikkelaars
en bouwers hebben vastgoedposities die zij
uit willen ontwikkelen. Nieuwbouw is hun
broodwinning. Het gegeven dat de meeste
nieuwbouw binnen afzienbare tijd door de
markt wordt opgenomen, bewijst deels hun
gelijk. Lokale overheden zijn niet in staat dit
proces eenduidig te sturen. Hoewel diverse
gemeenten met grote leegstand worden geconfronteerd, ondersteunen zij nieuwbouwplannen met grondopbrengsten en behoud
van werkgelegenheid als leidende motieven.
Keer op keer wordt bewezen dat het huidige
marktmechanisme nooit kan leiden tot een
terugkeer naar een gezond marktevenwicht.
De belangen van individuele partijen (publiek en privaat) lopen daarvoor te ver uiteen, wat de markt als geheel verder uit evenwicht brengt.

onderzoek

men, zoals wordt weergegeven in figuur 3.
Het grootste deel van de nieuwbouw aan kantoren die in het laatste decennium is gerealiseerd, is ook daadwerkelijk in gebruik. Dit
maakt duidelijk dat nieuwbouw wel degelijk
een toegevoegde waarde heeft. Meer nieuwbouw leidt wel tot meer problemen aan de
onderkant van de markt en in die zin is er
wel een verband. Er zijn onvoldoende gebruikers voor vrij komende kantoorruimte,
resulterend in een gestaag oplopende leegstand. Daarmee is leegstand ook een kwaliteitsvraagstuk. Onttrekking aan de voorraad
via transformatie of sloop gebeurt te weinig.
Terwijl er in het afgelopen decennium ruim
10 miljoen vierkante meter aan kantoren
werd opgeleverd, werd maar 1,2 miljoen
vierkante meter aan de voorraad onttrokken3. Gemiddeld dus iets meer dan 100.000
vierkante meter per jaar. In de verwachting
dat de voorraad in gebruik de komende jaren
kleiner wordt, zal alleen met een meer voortvarende aanpak van sloop of transformatie
van kantoorgebouwen tot een lange termijn
oplossing kunnen worden gekomen.
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figuur 3 ▶ A
 anbod nieuwbouw als percentage van het totale aanbod
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Een oplossing kan liggen in het doorbreken
van het huidige marktfunctioneren, weliswaar in de wetenschap dat elke oplossing
altijd ergens in de markt in financiële zin
gevoeld zal worden. Eén optie daarbij is de
regie te centraliseren. Op 7 maart jl. stuurde
Minister Schultz Van Haegen echter het ‘Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren’
naar de Tweede Kamer4. In plaats van in te
zetten op een centrale regisseursrol wordt
de verantwoordelijkheid om tot een betere
marktverhouding te komen, grotendeels
neergelegd bij marktpartijen en lokale/regionale overheden. Er wordt geen harde grens
getrokken. Dit is een gemiste kans. Met alle
vrijheden die individuele partijen nog steeds
behouden, is het zeer de vraag of de voorgestelde aanpak - ondanks alle goede bedoelingen - voldoende is om binnen afzienbare
tijd terug te keren naar gezonde marktverhoudingen.
Indien de rijksoverheid een sterkere regierol op zich neemt zou de structuur van het
bestaande systeem te doorbroken kunnen
worden. Drie veranderingen kunnen daaraan bijdragen:
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-	Een onafhankelijke behoefteraming van
de huidige en toekomstige vraag naar
kantoorruimte, die sturend ingezet kan
worden bij keuzes in regionaal kantorenmarktbeleid. De toekomstige kantorenmarkt vraagt om een kwalitatieve en
vraaggestuurde benadering die in plaats
komt van de kwantitatieve aanbodgerichte benadering van de laatste decennia.
-	De huidige en toekomstige vraag zal afgestemd moeten worden op de beschikbare
voorraad. Op grond hiervan kunnen prioriteiten worden gesteld ten aanzien van
nieuwbouw, herontwikkeling, transformatie of sloop. Schaarstebeleid zal daarin
het leidend principe dienen te worden,
dat vooral door middel van het grondprijsbeleid kan worden gestuurd.
-	Eigenaren van (leegstaand) vastgoed zullen in beweging moeten worden gebracht.
Dat kan dwingend, maar het kan ook
door perspectief te bieden aan beleggers,
bijvoorbeeld door via fiscale maatregelen
of bestemmingsplannen de leegstandsaanpak sneller en makkelijker mogelijk te
maken.
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figuur 4 ▶ O
 pgeleverde nieuwbouw en onttrekkingen aan de kantorenvoorraad (2001 - 2010 in m2)
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Een sterkere regie kan bijdragen aan het
verminderen van de huidige onbalans in
de markt. De uitwerking kan daarbij een
regionale aangelegenheid blijven; afhankelijk van specifiek op lokaal niveau geldende
marktomstandigheden. Daarmee behouden
marktpartijen voldoende mogelijkheden om
te blijven ondernemen.
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Real Estate Research Quarterly | april 2011 | 41

planning van bedrijventerreinen

Te weinig focus op vernieuwing
incourant vastgoed
De sterk op uitbreiding gerichte planningsopgave is een slechte basis voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Uit onderzoek naar de planning van
bedrijventerreinen bij provincies en gemeenten blijkt dat hierdoor nog altijd veel nadruk ligt op het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. De problemen van het
verouderde vastgoed op bestaande terreinen krijgen veel minder aandacht.
Om herontwikkeling van verouderd vastgoed daadwerkelijk tot stand te brengen, is
een nieuw lange termijnperspectief nodig dat niet de uitbreidingsvraag maar de vervangingsvraag centraal stelt. Dit artikel gaat in op de achtergronden van de huidige
op uitbreiding gerichte planning en schetst de contouren van een nieuwe benadering.
door dr. Han Olden

B

edrijventerreinen waren in de afgelopen twintig jaar de snelst groeiende
categorie van stedelijk grondgebruik
(Louw et al 2009). Ook voor het komende
decennium gaan provincies en gemeenten
er vanuit dat het areaal bedrijventerreinen
nog fors zal groeien (Olden 2010). Over deze
uitbreiding hebben zij afspraken gemaakt
met het Rijk in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020. Deze afspraken bieden
ruimte voor uitbreiding van het areaal uitgegeven bedrijventerrein met ruim 9.000
hectare tot 2020. Dit is 50% meer dan in
het afgelopen decennium is gerealiseerd
aan uitbreiding. De afspraken gaan er bovendien vanuit dat er vijf maal meer uitbreidingsvraag is dan vervangingsvraag (figuur
1).
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Een omvangrijke uitbreiding past niet goed
bij de intenties van het Convenant Bedrijventerreinen dat het te ruime aanbod aan
bouwrijpe grond op bedrijventerreinen juist
wil terugdringen om de herstructurering te
stimuleren. Een omvangrijke uitbreiding is
ook niet nodig in een periode dat de markt
voor bedrijfsruimten zich steeds verder ontwikkelt in de richting van een vervangingsmarkt (DTZ 2007).
Vervangingsvraag komt voort uit het in onbruik raken van verouderd vastgoed (Korteweg 2002). De belangrijkste oorzaak
hiervan is dat het programma van eisen dat
ondernemers aan hun vastgoed stellen in de
loop van de tijd verandert. Een deel van het
oudere vastgoed op bedrijventerreinen voldoet hierdoor wat betreft omvang, indeling
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Tot nu toe blijkt dat mechanisme nog niet
echt te werken. De markt voor bedrijfsruimten is een nieuwbouwmarkt. Uit een
analyse van verleende bouwvergunningen
in de periode 1990-2008 komt naar voren
dat er op de markt voor bedrijfsruimten veel
minder wordt geïnvesteerd in uitbreiding
en verbouwing van bestaande panden dan
op de kantorenmarkt en op de winkelmarkt
(Olden 2010).

Voorwaardenscheppend beleid
De vraag waarom de planning van bedrijventerreinen nog altijd veel accent legt op
de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen,
was aanleiding voor een onderzoek naar het
onderliggende beleid van het Rijk, de provincies en de gemeenten (Olden 2010). Het
onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie,
een analyse van de ontwikkeling van vraag
en aanbod op de markt voor bedrijventerreinen in de afgelopen dertig jaar, een analyse
van beleidsdocumenten en mondelinge telefonische interviews met beleidfunctionarissen. Aan de orde waren zowel de wetenschappelijke achtergronden van het beleid
als de onderbouwing die in de praktijk ten
grondslag ligt aan het beleid.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de
op uitbreiding gerichte planning is gebaseerd op de veronderstelling dat de aanleg
van nieuwe bedrijventerreinen een instrument is om groei van de werkgelegenheid
te bewerkstelligen. Sinds het midden van de
jaren negentig stimuleert het ministerie van
Economische Zaken de aanleg van nieuwe
bedrijventerreinen vanuit de veronderstelling dat er een tekort aan bedrijventerreinen
dreigt dat schadelijk is voor de economische
groei van Nederland. Provincies en gemeenten hebben deze gedachte op grote schaal

onderzoek

en uitstralingen niet meer aan de vraag naar
bedrijfsruimten.
In een markt waar vervangingsvraag domineert is niet de uitbreiding van het areaal de
belangrijkste opgave, maar vernieuwing van
het areaal. Dit komt nog onvoldoende tot uiting in de planning van bedrijventerreinen.
De meest gangbare aanpak van herstructurering is het revitaliseren van het openbare
gebied door het verbreden van wegen, het
verbeteren van het wegdek, het aanleggen
van parkeerplaatsen en het opknappen van
groenstructuren. Het verouderde vastgoed
krijgt veel minder aandacht. De veronderstelling is dat de op de bedrijventerreinen
gevestigde ondernemers zelf zullen investeren in de verbetering van hun vastgoed als
reactie op de overheidsinvesteringen in het
openbare gebied.
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figuur 1 ▶ R
 aming uitbreidingsvraag en vervangingsvraag volgens
het Convenant Bedrijventerreinen in hectare (2010 t/m 2020)

figuur 2 ▶ V
 erhouding tussen uitgifte en aanbod op de markt
voor bedrijventerreinen in jaren (1988-2008)
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AANBOD BOUWRIJPE GROND
TOTAAL AANBOD IN BESTEMMINGSPLANNEN
MINIMAAL NOODZAKELIJKE IJZEREN VOORRAAD BOUWRIJPE GROND
BRON: IBIS (BEWERKT)

overgenomen. Zij zien bedrijventerreinen
primair als vestigingsplaatsfactor voor bedrijven (Olden 2010). Het beleid is erop
gericht die vestigingsplaatsfactor te optimaliseren om maximaal te kunnen inspelen op
de vestigingseisen van bedrijven die op zoek
zijn naar ruimte. Dit heeft er toe geleid dat
gemeenten altijd grond uit voorraad willen
aanbieden.
Als gevolg van het voorwaardenscheppende
beleid was er altijd een ruim aanbod aan
bouwrijpe grond op bedrijventerreinen beschikbaar. Op 1 januari 2010 was er volgens
gegevens uit het Integrale Bedrijventerreinen Informatiesysteem (IBIS) ruim 4.200
hectare bouwrijpe grond beschikbaar. Gerelateerd aan de uitgifte in 2009 (430 hectare)
is dit aanbod voor bijna tien jaar toereikend.
In tegenstelling tot de beleidsmatig vaak gesuggereerde tekorten is er ook in de afgelo-
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pen decennia landelijk geen sprake van een
tekort geweest (figuur 2). Het aanbod aan
bouwrijpe grond heeft sinds het einde van
de jaren zeventig altijd ruim boven de minimaal noodzakelijke ijzeren voorraad van
twee maal de uitgifte in het voorafgaande
jaar gelegen (Olden 2010).
Locatietheorieën
Wetenschappelijk vindt het voorwaardenscheppende beleid haar basis in de economisch geografische locatietheorieën die
zijn gericht op de vestigingsplaatskeuze
van bedrijven. Centraal hierbij staat de
veronderstelling dat een ondernemer op
verschillende locaties afhankelijk van de
eigenschappen van die locatie een verschillend bedrijfseconomisch rendement kan
behalen. Bij een bedrijfsverplaatsing zal een
ondernemer volgens de locatietheorieën
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Bedrijfsverplaatsingen
Empirisch is er geen sterk bewijs voor de
veronderstelling dat de aanleg van nieuwe
bedrijventerreinen invloed heeft op de regionaal economische ontwikkeling. De
resultaten van veertig jaar onderzoek naar
de bedrijfsmigratie laten dit duidelijk zien
(Pellenbarg 1985; Pen 2002; van Oort et al.
2007). Sinds het begin van de jaren zeventig
verhuizen bedrijven binnen Nederland overwegend over korte afstand. De meeste verhuizers vinden een nieuwe vestigingsplaats
binnen de gemeente of de regio waar ze al
waren gevestigd. In de jaren vijftig en zestig was dit anders. Er was sprake van twee
typen verplaatsingen, waaraan verschillende

motieven ten grondslag lagen (Van Oort et
al. 2007). Dit waren verplaatsingen over
lange afstand vanuit de Randstad naar de
perifere landsdelen, waarbij arbeidsmarktoverwegingen (ruim aanbod van goedkope
arbeidskrachten in de periferie en krapte in
het Westen) een rol speelden en verplaatsingen over korte afstand die vooral waren ingegeven door gebrek aan ruimte. Ook elders
in Europa waren deze twee typen verplaatsingen zichtbaar. Na 1970 zijn de verplaatsingen over lange afstand binnen Nederland
opgedroogd. Door het van kracht worden
van landelijk werkende CAO’s werden de
economische voordelen van de periferie
minder en de in de loop van de jaren zeventig nam de krapte op de arbeidsmarkt in het
westen snel af. De lange afstandsverplaatsingen hebben hierdoor steeds meer een
internationaal karakter gekregen. Het gaat
om het verplaatsen van bedrijven of om het
overhevelen van activiteiten naar lagelonenlanden. Ook de vestiging van buitenlandse
bedrijven in Nederland, die zich willen richten op de West-Europese markt vallen onder
de lange afstandsverplaatsingen.
Onderzoek naar de werkgelegenheidsontwikkeling op bedrijventerreinen bevestigt
het beperkte acquirerende vermogen van bedrijventerreinen (Weterings et al 2008). De
analyses, die betrekking hebben op de periode 1999-2006, laten zien dat vestigers op
bedrijventerreinen overwegend afkomstig
zijn uit de eigen gemeente. Bedrijventerreinen trekken vooral bedrijven aan die afkomstig zijn uit woonwijken. Het gaat vooral om
kleine snelgroeiende bedrijven. Gekoppeld
aan ruimtegebrek op de oude locatie als dominant verhuismotief roept het onderzoek
het beeld op dat vestiging op een bedrijventerrein een stap is in de huisvestingscarrière van ondernemers. Op enig moment in
de expansiefase verhuizen bedrijven naar
bedrijventerreinen, omdat hier voldoende
ruimte is voor verdere groei.
Tegen deze achtergrond vormen de economisch geografische locatietheorieën geen
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potentiële locaties beoordelen op basis van
het te behalen rendement (Witlox 2000).
Aanvankelijk ging het hierbij om het zoeken naar de optimale locatie, vanuit het
streven naar winstmaximalisatie. De uit de
behaviourale locatietheorie afkomstige gedachte dat ondernemers ook genoegen zullen nemen met een suboptimale vestigingsplaats, speelt tegenwoordig een belangrijke
rol binnen de economische geografie (Pen
2002; Boschma et al 2004). De achtergrond
hiervan is dat ondernemers geen volledige
kennis hebben over alle beschikbare vestigingslocaties en dat ook andere dan economische motieven een rol zullen spelen bij de
locatiebeslissing.
De factoren die bij de afweging in het geding
zijn, hebben beleidsmatig een vertaling gekregen in het begrip productiemilieu. Het productiemilieu heeft betrekking op de externe
factoren die het bedrijfseconomisch functioneren van ondernemingen beïnvloeden. In
de praktijk komt in dit verband ook wel het
begrip vestigingsklimaat voor. Het omvat een
breed scala aan factoren (infrastructurele werken, nutsvoorzieningen, bedrijventerreinen,
scholing, woningbouw en sociaal culturele
voorzieningen) die al vroeg een belangrijke rol
speelden in het regionaal economisch beleid
(Bartels en van Duijn 1980).

geschikte basis voor het beleid voor bedrijventerreinen. Voor veel bedrijven is er
geen aanleiding voor een verhuizing naar
een productiemilieu met fundamenteel andere eigenschappen. De toegang tot nieuwe
markten of de vraag naar goedkope arbeidskrachten is vaak niet aan de orde en de bedrijfsomgeving voldoet op hoofdlijnen aan
de eisen van de onderneming.
Nieuwbouw
Het zoeken naar een nieuwe vestigingsplaats is voor de meeste ondernemers primair een zoektocht op de vastgoedmarkt.
Ondernemers die een nieuw pand zoeken,
kunnen kiezen uit twee mogelijkheden;
verhuizen naar een pand uit de bestaande
voorraad of verhuizen naar nieuwbouw. Bij
verhuizen naar de nieuwbouw is er weer
een keuze tussen een door een commerciële
marktpartij gerealiseerd pand of een bouwrijpe kavel op een bedrijventerrein, waarop
ondernemers in eigen beheer een pand laten bouwen.
In de praktijk blijken ondernemers die op
zoek zijn naar nieuwe huisvesting een sterke voorkeur te hebben voor nieuwbouw. Om
de verhouding tussen de nieuwbouw en de
bestaande bouw op de markt voor bedrijfsruimten te kunnen vaststellen, moeten de
gegevens over aanbod en uitgifte van bedrijventerreinen in m2 grond uit IBIS vergelijkbaar worden gemaakt met de gegevens
over de opname op de markt voor bedrijfsruimten in m2 b.v.o. Hiertoe is de floorspace
index (f.s.i.) gebruikt. De f.s.i. geeft de verhouding tussen het vloeroppervlak van een
bedrijfspand en de grond die in gebruik is.
Volgens DTZ-Zadelhoff (2007) bedraagt de
gemiddelde f.s.i. op bedrijventerreinen 0,5.
Dit betekent dat op een kavel van 1 hectare
5.000 m2 b.v.o. aanwezig is. De in de periode
2000 t/m 2009 gerealiseerde uitgifte (7.623
hectare) staat bij een f.s.i. van 0,5 gelijk aan
een opname van 38,1 miljoen m2 b.v.o. In
dezelfde periode is volgens gegevens van
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DTZ-Zadelhoff 18,7 miljoen m2 b.v.o. in de
bestaande voorraad bedrijfspanden opgenomen. Bij de nieuwbouw domineert de opname via bouwkavels. De opname in door
commerciële marktpartijen gerealiseerde
nieuwbouw was tussen 2000 en 2010 volgens de gegevens van DTZ Zadelhoff slechts
bescheiden van omvang (3,3 miljoen m2
b.v.o.). Dit betekent dat minimaal 92% van
de nieuwbouw is opgenomen door eigenaarbouwers op bedrijventerreinen.
Waarom ondernemers voorkeur hebben
voor nieuwbouw is nooit goed onderzocht.
Verondersteld wordt dat het grote aanbod
aan relatief goedkope bouwrijpe grond op
bedrijventerreinen een stimulerende rol
vervult (Louw et al. 2009). Theorieën uit de
vastgoedkunde leren immers dat als nieuwbouw een betere prijs- kwaliteitsverhouding
heeft dan de bestaande bouw er doorstroming naar de nieuwbouw zal optreden.
In de situatie dat de nieuwbouwproductie
groter is dan de uitbreidingsvraag zal de
bestaande voorraad versneld verouderen
(Brouwer 1994; Korteweg 2002).
Versnelde veroudering?
Of dit proces van versnelde veroudering zich
op de markt voor bedrijvenruimten voltrekt,
is empirisch niet vast te stellen. De hoge
nieuwbouwproductie op bedrijventerreinen
heeft in ieder geval nog niet geleid tot een
omvangrijke leegstand. Volgens de recente
gegevens van DTZ-Zadelhoff (2011) bevindt
de leegstand op de markt voor bedrijfsruimten zich nog altijd onder de frictieleegstand
van 5%. Dit is aanzienlijk minder dan de
leegstand op de kantorenmarkt die begin
2011 14% bedroeg.
De lage leegstand wil niet zeggen dat er
geen problemen zijn. Een toenemend deel
van het aanbod staat structureel leeg (DTZZadelhoff 2007). Een complicerende factor
is dat de vervangingsvraag die het gevolg
is van veroudering van vastgoed door een
gebrek aan empirische gegevens nog altijd
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Een nieuwe basis voor het beleid
Zolang er veel ruimte beschikbaar blijft op
nieuwe bedrijventerreinen zullen de vastgoedeigenaren ook niet snel geneigd zijn te
investeren in hun vastgoed. De eerste stap
om de huidige impasse te doorbreken is

onderzoek

Vervangingsvraag
De omvang van de totale vervangingsvraag
is indicatief te benaderen uit de omvang van
het areaal uitgegeven bedrijventerrein en
uit de gemiddelde economische levensduur
van bedrijfspanden. Omdat voor bedrijfsruimten geen gegevens beschikbaar zijn
over de economische levensduur, worden in
dit artikel schattingen van het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid voor kantoorpanden gehanteerd (Zuidema en van
Elp 2010). Deze gaan uit van een gemiddelde economische levensduur van veertig
jaar. Dit betekent dat dit bij een evenredige
verdeling van de bestaande voorraad over de
jaarklassen, de jaarlijkse vervangingsvraag
2,5% van de voorraad bedraagt. Bij een
uitgegeven areaal bedrijventerreinen van
52.000 hectare (volgens IBIS) zou de jaarlijkse vervangingsvraag circa 1.300 hectare
per jaar zijn. Voor de periode 2011 t/m 2020
zou dit 13.000 hectare zijn, aanzienlijk meer
dan nu is opgenomen in het Convenant Bedrijventerreinen. Zou de gemiddelde economische levensduur van bedrijfspanden door
een overmaat aan nieuwbouw afnemen tot
25 jaar dan zou de vervangingsvraag zelfs
oplopen tot ruim 20.000 hectare.
Voor de kantorenmarkt gaat het EIB er vanuit dat 20% van de door de vervangingsvraag
vrijgekomen panden wordt onttrokken en
dat 80% door herontwikkeling of door een
grondige renovatie opnieuw voor opname
beschikbaar komt. Als deze percentages ook
gelden op bedrijventerreinen, zou bij een
gemiddelde levensduur van veertig jaar tot
2020 ongeveer 2.600 hectare worden onttrokken. De overige 10.400 hectare zou via

herstructurering opnieuw voor uitgifte beschikbaar moeten komen.
De 10.400 hectare vervangingsvraag, waarvoor herontwikkeling nodig is, is het vergeten deel van de herstructureringsopgave.
Op basis van de gangbare aanpak van herstructurering schat de Taskforce (her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB 2005)
dat revitalisering van het openbare gebied
het grootste deel van de herstructureringsopgave zal omvatten (figuur 3). Herontwikkeling omvat tot 2020 slechts 1.800 hectare.
Aangevuld met de transformatieopgave uit
het Convenant Bedrijventerreinen (1.835
hectares) betekent dat slechts 35% van de als
gevolg van de vervangingsvraag vrijkomende ruimte onderdeel is van de herstructureringsopgave. De overige 65% moet zijn weg
vinden naar de markt vinden via autonome
herontwikkeling.
Het is zeer onzeker of dit zal gebeuren.
Bedrijfsruimten vormen het goedkoopste
segment op de markt voor commercieel
vastgoed. Verouderde panden zijn hierdoor
aantrekkelijk voor gelegenheidsgebruikers
die de panden slechts tijdelijk of gedeeltelijk
gebruiken. De instroom van gelegenheidgebruikers kan heel goed de lage leegstand op
bedrijventerreinen verklaren en zal voor een
groot gedeelte vanwege het informele karakter buiten de formele registraties blijven.
In deze situatie zullen eigenaren, gezien de
relatief lage opbrengsten, niet erg geneigd
zijn te investeren in onderhoud en beheer,
laat staan in vernieuwing van hun vastgoed.
Uiteindelijk zullen hierdoor processen van
verval optreden (Brouwer 1994; Korteweg
2002). Met andere woorden: ondanks de
investeringen in het openbare gebied zal de
veroudering gewoon doorgaan.
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sterk wordt onderschat. Het Convenant
Bedrijventerreinen gaat voor het komende
decennium uit van een vervangingsvraag
van 1.830 hectare netto. Het betreft hier alleen de huidige plannen voor het onttrekken
van verouderde bedrijventerreinen aan hun
functie. Dit is echter maar een deel van de
vervangingsvraag.

figuur 3 ▶ S
 trategieën herstructurering verouderde
bedrijventerreinen tot 2020
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10%
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BRON:THB 2008; CONVENANT BEDRIJVENTERREINEN 2010-2020 (BEWERKT)

daarom het herherformuleren van de planningsopgave. Duidelijk moet zijn dat de
opgave voor het komende decennium niet
een grootschalige uitbreiding van het areaal
bedrijventerrein is. Centraal moet staan de
vernieuwing van het areaal.
Een heroverweging van de uitbreidingsvraag is daarom noodzakelijk. Volgens analyses van het CPB (2005) is voor de groei
van de werkgelegenheid slechts 20% van
de in het Convenant Bedrijventerreinen
geraamde uitbreiding nodig. De resterende uitbreidingsvraag is het gevolg van een
voortgaande verplaatsing van bedrijven uit
woonwijken en van extensivering van het
ruimtegebruik. Nadere analyses van de achtergronden van deze ontwikkelingen moeten duidelijk maken of de in het verleden
gesignaleerde trends ook in het komende
decennium zullen optreden. Hierbij is vooral de vraag in hoeverre het ruime aanbod
debet is aan de ontwikkelingen.
Daarnaast is meer inzicht nodig in de achtergronden van de vervangingsvraag. Dit
vraagt zowel inzicht in het veranderende
programma van eisen van ondernemers
als inzicht in de mate van courantheid van
de bedrijfspanden. Alleen op die manier is
vast te stellen welk deel van de bestaande
voorraad bedrijfspanden nog voldoet aan de
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eisen van gebruikers en voor welk deel herontwikkeling aan de orde is.
Het vervangen van de op uitbreiding gerichte planningsopgave door een vernieuwing gerichte planningsopgave is nog
maar het begin. Herontwikkeling van verouderd vastgoed op bedrijventerreinen is
een complexe aangelegenheid die vraagt
om investeringsperspectief dat is gericht op
waardevermeerdering (Bloem 2010). Waardevermeerdering zal bij de huidige op uitbreiding gerichte planningsopgave nooit tot
stand komen, omdat te veel waarde weg lekt
naar de nieuwe uitleglocaties.
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IMPROVING TRANSPARENCY

Fees in Private Real Estate Funds
Private real estate funds have become a very important asset class for institutional
investors. However, because of the private nature of the market, transparency is still
relatively low. This study aims to provide more transparency to investors by introducing one fee leakage number and comparing all fee structures and fund characteristics. We quantify the fee difference between Core, Value Add and Opportunistic
funds and show why fees on commitments and catch-up fees should be avoided.
by Maarten van der Spek MSc RBA and Robert Muilwijk MSc

T

here is hardly any literature available on private real estate fund fees
- the compensation paid by an investor to the investment manager for their
time and expertise. The best information
currently available is written by the industry platforms INREV1 and PREA2. Their
studies build upon a survey where fund
managers participate voluntarily, which
might lead to a biased sample. INREV has
done this fee study a few years in a row and
they conclude that:
•	Average Total Expense Ratio3 (TER) is
1.29% annually over Net Asset Value
(NAV) for funds with the lowest risk
style (Core) and 3.44% for Value Add
funds. For Opportunistic funds there
was unfortunately too little information;
•	Core funds typically charge management fee based on Gross Asset Value
(GAV) or NAV, while Value Add and
Opportunistic funds charge fees based
on a range of options, such as commitment (total capital that investors promise to invest, but have not necessarily
already invested), drawn commitment,
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invested equity et cetera;
•	Management fees for multi country
funds are higher than for single country funds;
•	Hurdle rates, above which investment
managers charge an additional performance fee, for Core fund are much
more in line with the expected return,
measured by the Internal Rate of Return (IRR), than hurdle rates for Value
Add and Opportunistic funds.
The PREA Management and Fee Study
2010 draws similar conclusions. In addition to the INREV study, PREA also provide
insight in the difference between gross and
net IRR. This difference is very useful as
it clearly shows the total fee leakage, combining all different fee structures in one
figure. For Core funds this fee leakage is
1.46%, for Value Add 3.10% and for Opportunistic funds 4.22%.
Both studies are great for some initial comparisons with regard to fees and to find the
most common structure. Unfortunately,
both surveys do not take leverage, investment periods, regional/sector specific as-

PGGM’s Fund Fee Database Description
Number of funds
Average lifespan

320
8,4 year

Number of funds using investment period
Average investment period if applicable

231 funds
2,9 year

Management fee on Invested Equity
Management fee on Net Operating Income
Management fee on Gross Operating Income
Catch-up Clause
1 hurdle
2 hurdles
3 hurdles

147 funds
19 funds
14 funds
98 funds
127 funds
134 funds
26 funds

Number of funds using

Management fee
320 funds
Active management fee
145 funds
Performance fee
287 funds
		
Management fee on GAV
95 funds
Management fee on NAV
39 funds
Management fee on Commitments 142 funds
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Table 1 ▶ Descriptive statistics PGGM’s Fund Fee Database

Database distributions

# of Countries
# funds	Structure
Single
248
Closed-end
Multi
72
Open-end
		
JV

# funds	Style
270
Core
46
Value Add
4
Opportunistic

Analysis
To be able to compare different funds with
each other, all fees need to be aggregated

# funds
44
64
81
47
33
20
31

to one single number: the fee leakage.
Based on this single number it is also possible to analyse the impact of the different
characteristics of a fund (style, leverage,
etc.). The fee leakage is the aggregation of
management fees (these fees are mostly
calculated on GAV, NAV, commitments,
equity invested or net or gross income), active management fees4, performance fees
(these fees include part of the return when
it exceeds a certain hurdle, but also include
possible catch-ups5) and costs of a fund,
calculated over the lifespan and given as
a percentage of the NAV of a fund. Many

Real Estate Research Quarterly | april 2011 | 51

service

pects, et cetera into account and they are
also difficult to combine. Furthermore, the
most important aspect of these surveys, total fee leakage comparisons and analysis,
is in our view underexposed. Where PREA
did some simple analysis on total fee leakage numbers, INREV only showed some
TER results with a limited coverage. This
paper will deal with these issues and provides an analysis of total fee leakage globally.

Year
2010
2009
2008
2007
2006
2005
<2005

onderzoek

Region
# funds
Property type
# funds
Asia
102
Office
60
Europe
130
Retail
47
Pacific
11
Residential
47
North America
69
Industrial
26
South America
8
Mixed
131
		
Other
9
				

# funds
84
117
119

funds, however, do not charge any active
management fees. They consider these activities as regular management activities
and as a result these two types of fees are
somewhat overlapping and should not be
viewed separately.
For the analysis we use data from a unique
fund fee database consisting of 320 private
real estate funds globally with complete
fee structure. The database is provided by
PGGM. The basic characteristics of the database are shown in table 1:
Methodology
Calculating the fee leakage for each individual fund is only possible when making a
few assumptions. These assumptions are:
•	Investments and dispositions are done
linear over investment period and disposition period respectively;
•	If not explicitly mentioned disposal period is one year;
•	Gross IRR for Core is 10%, for Value
Add 15% and 23% for Opportunistic.
These return expectations are based
on the average target returns by style
derived from the fund database. We
have also tried using lower or higher
IRR’s and although fee levels changes
proportionately, our conclusions didn’t
change;
•	If a development fee is charged, the development exposure is needed to calculate the development fee. Development
exposure for Core is assumed to be 7%,
for Value Add 23% and for Opportunistic 55%6;
•	Fund costs are fixed by style: 0.25% for
Core, 1.0% for Value Add and 1.25% for
Opportunistic. Because not all funds
report their cost figures, these percentages are based on averages of known
figures and applied to all funds.
The annual fee leakage is the total of management, active management and performance fees plus costs, all converted to
an annual percentage of the NAV. For ins-
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tance, if a fund with 50% leverage, 10-year
lifespan including a 2-year investment period and an additional 1-year disposal period, charges an acquisition fee of 1% on
GAV, then the fee leakage contribution on
NAV is:
•	1% on GAV with 50% leverage equals
2% on NAV (1% / (1-50%))
•	2% acquisition fee is paid once, but
needs to be translated to an annual
fee. For this reason the fee needs to be
divided by the average holding period.
This is calculated by taking the total
lifetime (10 year + 1 disposal year) and
subtracting half of the investment and
disposal period, due to the linear buildup and sale assumption. This leads to
a average holding period of 9.5 years (11
- 0.5* 2 investment years - 0.5* 1 year
disposal period).
•	Fee leakage contribution by acquisition fee is therefore 2% divided by 9.5
years: 0.21%
Each fee is recalculated according to the
example above and aggregated resulting
in a total fee leakage. With this approach
the lifetime of the fund is eliminated as a
variable. The difference between the three
styles is very important, because the behaviour and characteristics and therefore the
fee and costs structures of those styles are
different.
In our approach the fee leakage is an exante estimation. The strength however is
the comparability between different funds
and different characteristics. Furthermore,
the results are rather comparable to the
difference between gross and net expected
IRR numbers presented in the PREA study. The average fee leakage by style, split by
fee type is shown in table 2.
Looking at these numbers, we can draw
the conclusion that each investment style
has a different fee and costs structure.
Core funds rely heavily on management
fees, Value Add funds combine higher ma-

Management	 Active management	 Performance	Costs
	fee	fee	fee		

Core
Value add
Opportunistic
All

1,11%
1,69%
1,73%
1,56%

0,14%
0,30%
0,19%
0,22%

Regression analysis for fund characteristics
To fully understand the different dynamics
and drivers of the fee leakage, we performed a multiple linear regression analysis.
The regression formula is shown below:
Feei = а + β1 ∤ D1i + β2 ∤ D2i + ... + βp ∤ Dpi + ε i

1,64%
4,33%
6,83%
4,57%

closed-end), 5 vintage years (2005, 2006,
2007, 2008, 2009 and 2010) and 5 property
types (office, retail, residential, industrial
and mixed). All ‘missing’ dummy variables
(Europe, ‘Single country’, Core, ‘<2005’
and Other) are obviously not included because of technical reasons (to avoid perfect
multicollinearity). All variables that are not
significant (with 90% confidence) in the
initial regression are removed from the final
regression to limit the amount of variables
and complexity and to improve the overview.
The final results are shown in the table 3 and
provide insight in the isolated effect each
characteristic has on the total fee leakage.
The explanatory power of the regression is
very high (74%), implying that the regression model makes sense. Multicollinearity
is unlikely, as correlations between the different independent variables are very low.
Table 3 provides enough information to
calculate the total expected fee leakage for
any fund. For example, a US Core Closedend Office fund launched in 2009 has an
average expected total fee leakage equal to
the aggregation of all relevant betas and
in this case that is: 0.78 (constant) + 0.31
(North America) + 0.75 (Closed-end) -0.29
(2009) + 0.54 (Office) = 2.09%. The most
important and strongest effect that is visible
in the regression analysis is the effect of investment style. It is very clear that Opportunistic funds have the highest fee leakage
(4.78% more than Core funds) followed by
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Here Feei is the total fee leakage for fund i
and Dpi is a Dummy variable p representing
a characteristic of fund i. The characteristics
we use as dummy variables are: 4 regions
(Asia, Pacific, North America and South
America), multi country, 2 styles (Value Add
and Opportunistic), 2 structures (JV’s and

0,26%
0,97%
1,15%
0,85%

onderzoek

nagement fees with higher performance
fees and Opportunistic funds are driven by
a very high performance fee, mainly due
to high returns combined with catch up
clauses. Remarkable, however, is the fact
that even management fees are higher for
Value Add and Opportunistic funds, while
one could expect their fees to be more incentive based. The sharp increase in fee
leakage between Core and Value Add is
noteworthy, as more than half of the extraexpected return is transformed into fee
leakage. Because the performance fee for
Opportunistic funds is very high, it seems
that hurdle rates are not matched with the
expectations, which is also concluded in
the INREV study.

0,13%
1,37%
3,76%
1,94%

Total fee
leakage
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TABLE 2 ▶ Average annual fee leakage by style

Table 3 ▶ R
 egression results of total fee leakage on different
fund characteristics
Variable	Beta	Standard deviation
Constant
Dummy North America
Dummy South America
Dummy Multi
Dummy Closed
Dummy Value Add
Dummy Opportunistic
Dummy 2010
Dummy 2009
Dummy Office
Dummy Residential
Dummy Mixed
R square

0.78
0.31
0.77
0.41
0.75
2.31
4.78
-0.24
-0.29
0.54
1.00
0.49
74%

0.23
0.19
0.47
0.18
0.23
0.20
0.21
0.21
0.19
0.22
0.24
0.18

***

**
***
***
***

**
***
***

* Significant at the 10% level. ** Significant at the 5% level. *** Significant at the 1% level

the Value Add funds (+2.31%). Another interesting effect is the regional effect. North
American (+0.31%) and South American
(+0.77%) funds are somewhat more expensive than funds from other regions, albeit not significant. This might seem a bit
surprising, as fees for Asian funds are not
that low and US funds do not always look
that expensive. The explanation is however
that within Asia many funds are Opportunistic and in the US more funds are Core.
The regression is able to isolate those effects. Another important conclusion that
can be drawn is that closed-end funds are
on average 75 basis points more expensive
than open-end funds. Multi country funds
have, as expected, a higher fee leakage than
single country funds and residential, office
and mixed funds are more expensive than
other property type funds (including retail
and logistics). This difference between property types could be related to the amount of
asset management needed for the property
(residential) or the volatility of the market
(office). Finally, the effects of the financial
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crisis are also visible in the results, as funds
starting in 2009 and 2010 show a slightly
lower, but not significant, fee leakage.
A second regression was carried out to analyse the impact of different fee elements.
This analysis is carried out to understand
what the impact is of, for instance, a catchup and whether NAV-based fees are superior
to GAV-based fees. Also for determining the
ideal fee structure, this analysis is important
for investors. The results tell them which
fees are preferred and which are not. The
results are shown in table 4.
These regression results are more difficult
to interpret, as some funds use a combination of different fee structures. What is
clear though, is that funds with fees based
on commitments are generally more expensive (+0.89%). Paying for capital that is not
even invested should clearly not be preferred. Also fees on GAV are somewhat more
expensive (+0.25%) than fees on NAV, albeit
not significant. The number of hurdles has a
significant increasing effect on the amount
of fee. Fees are 2.66% higher when three

Variable	Beta	Standard deviation
Constant
Dummy ‘Investment Period’
Dummy ‘Management Fee on GAV’
Dummy ‘Management Fee on Committed Capital’
Dummy ‘Management Fee on Invested’
Dummy ‘Management Fee on NOI’
Dummy ‘Management Fee on GOI’
Dummy ‘Asset Management Fee’
Dummy ‘Catch Up’
Dummy ‘1 Hurdle’
Dummy ‘2 Hurdles’
Dummy ‘3 Hurdles’
R square

1.26
0.37
0.25
0.89
0.14
0.41
-0.55
0.65
3.06
1.29
1.40
2.66
67%

0.28
0.22
0.22
0.22
0.20
0.34
0.30
0.18
0.28
0.29
0.34
0.39

***
*
***

*
***
***
***
***
***
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Table 4 ▶ R
 egression results of total fee leakage on different
fee elements

NOI = Net Operating Income, GOI = Gross Operating Income
* Significant at the 10% level. ** Significant at the 5% level. *** Significant at the 1% level

Our main observations are:
•	Fee differences between investment
styles are substantial. This is mainly
caused by the performance fee, but
even management fee is higher for Value Add and Opportunistic funds;
•	Office, residential and mixed funds
are more expensive than other sector
funds;
•	Single country funds are cheaper than
multi country funds;
•	Fees on commitments should be avoided, as funds using these fees are on
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Conclusions
In today’s market it is very difficult to compare fees between different private real estate funds. One reason is the lack of trans-

parency and another is the complexity of
all existing fee structures. In this research
we tried to improve the transparency by
analyzing fee structures of 320 private
real estate funds. We made comparability
between funds possible by transforming
all different fee structures into one single
annual fee over NAV: the total fee leakage.
With this number and all fund and fee
characteristics we were able to isolate the
influence each characteristics has.

onderzoek

hurdles are applied. The most remarkable
result is the effect of a catch-up. The additional fee leakage of 3.06% for funds that
use a catch-up clause is very substantial and
should therefore be avoided. On the other
hand, one could argue that these catch-up
and hurdles are only paid when returns are
strong. Although this is true, it still provides
the manager the incentive to increase the
risk profile as much as possible to raise the
likelihood of a higher performance fee. The
downside of this strategy is limited for the
manager, as he still receives his management fee.
Although management fees based on GOI
(Gross Operating Income) appear to be
the cheapest structure, there are only a few
funds with such a fee and moreover some of
those funds combine different management
fees structures.

average 89 basis points more expensive;
•	Catch-up clauses are responsible for a
huge increase in total fee leakage and
the more hurdles are applied, the higher the fee is likely to be.
This research only analysed the ex-ante effect and impact of fees. For fund selection,
however, more aspects are relevant for investors. Corporate government, ESG policy, reliable and good communication are
also very important. This may explain why
there are funds in the market that have a
higher fee leakage and still receive capital
from investors. It can be an indication for
quality of the fund and manager, but also
for lack of transparency and ignorance of
investors.
With this paper we tried to improve transparency with regards to real estate fees, as
we believe this information is essential for
investors to be able to make balanced investment decisions. Our research is howe-

ver only a first step. We encourage more
research on this topic, like analyzing the
effect of volatile market developments, different return scenarios on fee leakage and
determining the ideal fee structure. More
transparency is necessary!
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Footnotes
1 INREV is the European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles
2 PREA is the Pension Real Estate Association
3 TER is the sum of all costs and fees expressed as percentage of the equity, but does not include performance fees
4	Active management fees is a term used in this paper to cover all fees paid for asset management activities, like acquisitions,
dispositions and developments
5	Catch-up fee is a clause that allows the general partner to take, for a limited period of time, a greater share of the profit than normally
would be allowed. This continues until the time when the profit allocation, as agreed at the start of the contract, has been reached.
6	These figures are derived from the style definition working paper from the INREV: Fuerst F., G. Matysiak, “Testing and Validating the
INREV Fund Styles Framework” 29th October 2010
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Na Milaan, Stockholm, Krakow, Londen
en Dublin is het in 2011 aan Eindhoven
om het jaarlijkse congres van de ‘European
Real Estate Society’ te organiseren. Van 15
tot en met 18 juni 2011 zal de leerstoelgroep
Real Estate Management & Development van
de Faculteit Bouwkunde de gastheer zijn
van dit congres.
ERES, met als Nederlandse afdeling
VOGON, heeft als doelstelling de ‘kwaliteit
van onderzoek en onderwijs op vastgoedgebied in Europa te bevorderen en te verbreden’. Met dat doel zullen in juni 2011
rond de 400 wetenschappers en professionals uit binnen- en buitenland, naar de
TU/e komen om vier dagen te discussies
over diverse thema’s, als:

Zie voor meer informatie:
www.eres2011.com
Inschrijving voor het congres zonder presentatie is ook mogelijk. De congres-fee
bedraagt €500 en geeft toegang tot het hele
programma (dit is inclusief het informele
programma in de avonden). Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

onderzoek

Tot ziens in Eindhoven!

service

• Corporate Real Estate Management
• Development
• Ethics in Real Estate
• Finance and Investment
• Green Buildings & Environmental
Policies
• Housing Finance
• Housing Market
• Housing Policy
• International Markets / Emerging
Markets
• Market Research, Analysis and Forecasting
• Marketing and Communication in Real
Estate
• Macroeconomic Perspectives on the Real
Estate Market
• Performance and Risk Management
• Price Determinants on the Real Estate
Market
• Property and Place Management
• Public Private Partnerships
• Risk & Portfolio Management
• Valuation

Het congres start op woensdag 15 juni met
bijdragen van promovendi. Op donderdag 16 juni zullen internationaal bekende
key note speakers het hoofdprogramma
inleiden. Dit programma is gevuld met
verschillende thematisch ingedeelde sessies. Tijdens lunches en koffiepauzes is
er gedurende het congres volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ideeën
uit te wisselen. Een interessant informeel
avondprogramma (waaronder een receptie
in het stadhuis, een event op Strijp S en
een galadiner in het Evoluon) completeert
de agenda.
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ERES CONFERENTIE 2011 in Eindhoven
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Literatuurlijst
Projectontwikkeling onder
de Crisis- en herstelwet
M.C. Brans, J.C. Ellerman, Den Haag 2010.
ISBN 978-90-78066-48-4
Ter bestrijding van de economische crisis is in
maart 2010 de Crisis- en herstelwet (Chw) in
werking getreden om de realisatie van ruimtelijke en energieprojecten te versnellen. De wet
biedt milieu- en ruimtelijke instrumenten die
bij een projectontwikkeling kunnen worden
ingezet, in de Wet algemene bepaling en omgevingsrecht. Na acht maanden is door het
navolgende Kabinet aangekondigd dat de wet
permanent kan worden. Voor een deel van de
wetten was dat al het geval, zoals de invoering
van de bestuurlijke lus bij de wijziging van de
Awb in januari van dit jaar. Ook de Chw zelf
is in het eerste jaar verder uitgewerkt middels
het Besluit uitvoering Chw van 13 juli 2010
(inwerking getreden op 17 juli 2010) en wijzigingen van dat Besluit staan inmiddels ook
alweer op stapel, voor begin 2011.
Vastgoedmarkt en ruimte: logica van de plek
C.A.J. van Beukering, F.J. van Oevering,
M.H.M. Donkers, Den Haag SDU 2010, ISBN
978-90-12-38410-0
Handboek over de ruimtelijke ontwikkeling
van de samenleving en bedrijvigheid en de
betekenis ervan voor de ruimtelijke inrichting. Het is bestemd voor opdrachtgevers en
hun raadgevers die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling. Per
deelmarkt wordt de vastgoedontwikkeling beschreven. Zij willen huisvesting realiseren die
financieel rendement oplevert, maar ook ons
welzijn ondersteunt. Dat is complexer nu we
leven in een tijdperk van de econoshock, bestaande uit de demografische schok, de Chinese schok, de ICT-schok, de Olieschok, de
financiële schok en de ecologische schok. Ze
worden behandeld tegen de achtergrond van
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historische en economische golven van Kondratieff en Kuznets uit de 19e en 20e eeuw.
Exploitatiekosten van corporatiewoningen en
beleggershuurwoningen : vergelijking van de
aeDex woningen met de Roz-IPD over 2008
C.J.M. van den Hoogen, ASRE Onderzoeksseminar, 29 april 2010 Amsterdam.
Vergelijking van kostenniveaus tussen institutionele beleggers-eigenaren van huurwoningen en eigenaren van corporatiewoningen. Er is grotendeels gebruik gemaakt van
gegevens uit de databases over 2008 van de
IPD/aeDex Corporatie Vastgoedindex (hierna:
aeDex) en de ROZ/IPD woningindex. Bij de
kostenuitsplitsing ging het om onderhoud,
beheer, verhuur, vaste en overige kosten. De
achterliggende objecten van de twee indices
zijn niet aan elkaar gelijk. Naast de afwijkende portefeuileomvang (de aeDex: € 78 miljard
en ROZ/IPD € 20 miljard) zijn ook de huurniveaus afwijkend. Getoond wordt hoe op een
zinvolle wijze de kosten zijn uit te drukken
om een goede vergelijking mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de kosten te relateren
aan de huur en door deze uit te drukken in
kosten per m² of per verhuurbare eenheid.
Het segmenteren van de kosten over verschillende woningtypen en bouwperiode komt
hierbij ook aan de orde. Discussiepaper ten
behoeve van het ASRE Onderzoeksseminar
van 29 april 2010 over het thema ‘Efficiëntie
van woningcorporaties’.

Samenstelling:
Vastgoedinformatiecentrum, Amsterdam
School of Real Estate. Voor meer informatie zie
www.vastgoedkennis.nl.
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ag e n d a
Leisure in gebiedsontwikkeling
14 april 2011, Hof van Wageningen, Wageningen
Informatie: www.nirov.nl
INREV Annual Conference 2011
14-15 April 2011, Hilton Molino Stucky Hotel, Venice
Informatie: www.inrev.org
Ruimteconferentie 2011
19 april 2011, Cruise Terminal, Rotterdam
Informatie: www.pbl.nl
Holland Vastgoed Congres
12 mei 2011, Intell Hotels Amsterdam Zaandam
Informatie: www.hollandvastgoedcongres.nl
13th IPD European Property Investment Conference
19-20 May 2011, Hotel Okura, Amsterdam
Informatie: www.ipdglobal.com
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PropertyNL Retail Forum
17 mei 2011, ABN AMRO gebouw, Amsterdam
Informatie: www.propertynl.com
PlanDag 2011
19 mei 2011, Erasmushogeschool, Brussel
Informatie: www.plandag.net
Congres: Kansen en oplossingen voor Leegstaand Vastgoed
15 juni 2011, Nutshuis, Den Haag
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl
Afire European Conference
15-16 June 2011, Amstel Hotel, Amsterdam
Informatie: www.afire.org
Annual ERES-meeting
15-18 June 2011, TU Eindhoven
Informatie: www.eres2011.com

service

Stationslocaties
23 juni 2011, De Doelen, Rotterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl
De Nationale Dubo Dagen
28-29 september 2011, Expo, Houten
Informatie: www.dubodagen.nl
10e Nationaal Symposium Woningcorporaties
12 oktober 2011, locatie volgt
Informatie: www.symposiumwoningcorporaties.nl
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Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag
en bevatten goed onderbouwde praktische
relevantie/nieuwswaarde voor de vastgoedsector. Het kan zowel gaan om fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek als om toegepast
wetenschappelijk onderzoek. De resultaten
van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn.
Onderzoek dat uitsluitend betrekking heeft op
individuele locaties of regio’s, past niet in de
formule. Daarnaast biedt de redactie ruimte
voor opiniërende artikelen. Ook die vinden
echter hun basis in onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke
afwisseling van langere en kortere artikelen.
De maximale lengte is circa 2000 woorden.
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden
voor artikelen van bijvoorbeeld promovendi
met een op onderzoek gebaseerd proefschrift
of een onderwerp dat dieper ingaat op een
bepaald onderwerp. Deze artikelen mogen
3.000 of 4.000 woorden beslaan, zulks ter beoordeling aan de redactie.

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 Real Estate
Research Quarterly verklaart de auteur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie
wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing
tot plaatsing wordt genomen door de redactie.
De redactie kan altijd een artikel weigeren of
inplannen voor een volgend nummer. De redactie kan een artikel, in overleg met de auteur, inkorten of wijzigen. Veranderingen in
de tekst die slechts de leesbaarheid ten goede
komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen door de redactie zonder
overleg met de auteur worden aangebracht.

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met accenten op:
• de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek,
• de belangrijkste conclusies
• de betekenis van de onderzoeksresultaten
voor de vastgoedpraktijk
• een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op
welke manier geïnteresseerde lezers kennis
kunnen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen
op te nemen.

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
• artikelen: als MS Word-bestand
• gebruikte illustraties (grafieken, tabellen,
stroomschema’s): separaat aanleveren
• de onderliggende data voor grafieken: als
separaat MS Excel-bestand (alleen waarden,
zonder formules)
• kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe
Illustrator).
• Literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld:
Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;
rethinking the questions in social theory. New
Haven: Yale University Press.)
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Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal
worden aangeleverd via:
vogon@propertynl.com

