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De wetenschap bloeit
door prof. dr. Marc Franke en drs. Gerjan Vos

N

Ook een flink aantal onderzoekers uit eigen
land was present. Uit de artikelen die aan
RERQ werden aangeboden presenteren we
in deze ERES special een selectie van drie
artikelen - allen gebaseerd op gedegen onderzoek.

De invloed van demografische
ontwikkelingen op woningprijzen
ir. Alex van de Minne
De laatste jaren is er in Nederland grote interesse ontstaan voor het fenomeen demografische krimp. Uit internationale literatuur blijkt dat de invloed van demografische
krimp op woningprijzen disproportioneel
groter is dan die van demografische groei.
In dit artikel wordt dit voor Nederlandse
gemeenten in de periode 1995-2009 onderzocht. De resultaten indiceren dat voor elke
1% demografische krimp de woningprijzen
met 1.74% dalen
Een huurprijsindex voor Vlaanderen
Dr. Paul de Vries en ir. Frank Vastmans
Vlaanderen heeft geen betrouwbare informatie over de ontwikkeling van de huurprijzen voor woningen. Huurcontracten in
Vlaanderen hebben een looptijd van drie of
negen jaar. Huurder en de verhuurder kunnen tussen de negende en de zesde maand
vóór het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt
herzien, wat veelal echter niet gebeurt. Bij

Slot
Gelet op de collectie van gekwalificeerde
papers over vastgoedtopics en de presentaties en discussies op het ERES congres kan
geconcludeerd worden dat het vastgoedonderzoek bloeit ondanks, of misschien wel
gestimuleerd door, de mondiale financiële
crisis. Een mooie gelegenheid om dit komend jaar zelf van nabij mee te maken is
de ERES 2012 Conference van 13-16 juni in
Edinburgh, Schotland. We zien elkaar daar
wederom.

Over de auteurs
Prof. dr. M. Francke is als hoogleraar
Real Estate Valuation werkzaam aan
de Universiteit van Amsterdam en als
hoofd Real Estate Research bij Ortec
Finance.
Drs. G. A. Vos is gastdocent Real
Estate Finance aan de Universiteit van
Amsterdam.

voetNOot

Door leegstand verlaagde huren bij de buren
drs Philip Koppels, dr. Hilde Remoy MSc en
Sabira el Messlaki MSc
Vaak wordt aangenomen dat een ruimtelijke concentratie van structureel leegstaande

1	ERES heeft als doel om het vastgoedonderzoek en de contacten tussen onderzoekers en professionals in Europa te
bevorderen. De Nederlandse zusterorganisatie Vogon - www.vogon.nl - behoort tot de oprichters daarvan. Activiteiten
van ERES zijn o.a. het jaarlijkse internationale congres, de Journal of European Real Estate Research, een netwerk voor
promovendi en de organisatie van jaarlijkse Industry seminars en Educational seminars. De papers van alle congressen
zijn te vinden op www.eres.org.
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schil (huur), waarbij scenarioplanning kan
helpen om de huisvestingsvraag naar omvang en locatie te bepalen.
Er was veel aandacht dit jaar voor de Doctoral Day. Een aparte dag met workshops,
masterclasses, paper- en posterpresentaties
speciaal van en voor PhD studenten. ERES
heeft zich de afgelopen periode ingezet om
een PhD netwerk op te zetten om studenten
de mogelijkheid te geven hun ervaringen uit
te wisselen. In het ochtendprogramma van
de Doctoral Day kregen deze onderzoekers
feedback op hun gepresenteerde onderzoeksvoorstellen en papers. Een van de papers, dat beloond is met een doctoral award,
is het in deze uitgave in bewerkte vorm opgenomen paper van Alex van de Minne over
de invloed van demografische ontwikkelingen op de woningmarkt. De masterclasses
in het middagprogramma over bijvoorbeeld
over Academic writing and argumentation
en Econometric modeling waren goed bezocht en niet alleen door PhD studenten.

een huurovereenkomst met een nieuwe
huurder staat het de verhuurder vrij een
nieuwe huurprijs te bepalen. Vanaf 2007 is
gestart met het registeren van deze overeenkomsten en is een inventarisatie gemaakt
van de lopende overeenkomsten. Dit artikel
beschrijft de ontwikkeling van een huurprijsindex voor Vlaanderen en geeft een
beeld hiervan over het laatste decennium.
Het model voor de index is gebaseerd op
‘herhaalde waarnemingen van huurovereenkomsten’ dat wordt toegepast op een dataset van ca. 500.000 huurhuizen.

onderzoek

a Amsterdam in 1994 en Maastricht in 1998 vond het 18e congres
van de European Real Estate society
(ERES)1 dit jaar weer plaats in Nederland
- van 15-18 juni in Eindhoven. Een uitstekende locatie want deze regio is in 2011
door de Intelligent Community Forum in
New York uitgeroepen tot ‘the smartest region of the World’. De vakgroep Real Estate
Management & Development van de TU/e
had de eer om het congres te organiseren
en de internationale onderzoekswereld op
vastgoedgebied te ontvangen. Ruim 300
academici en professionals uit de praktijk
waren bijeen om meer dan 250 papers te
presenteren en aan (panel)discussies deel
te nemen. De diversiteit van onderwerpen
op ERES congressen is groot. Zoals elk jaar
waren bekende topics European Real Estate
Markets & Regions, Real Estate Finance &
Investments, Housing Markets & Economics, Valuation, Indirect Property investment, Analytical Techniques & Practical
Applications.
De onderwerpen Sustainability en Corporate Real Estate Management kregen In
Eindhoven meer aandacht dan in vorige
jaren. In zijn key-note speech presenteerde
Piet Eichholtz de laatste inzichten van het
Maastrichtse onderzoek ‘Green buildings
Make Cents’. Een speciaal panel, dat veel
aandacht trok, was gewijd Corporate real estate management van publiek vastgoed. Een
conclusie van dit panel was dat eindgebruikers vaak kiezen voor een portefeuille o.g.
met een vaste kern (koop) en een flexibele

kantoren resulteert in een verloedering van
het gebied. Dit beïnvloedt de aantrekkelijkheid van de locatie als vestigingsplaats door
een afnemende ‘willingness-to-pay’ van
kantoorhoudende organisaties. De relatie
tussen leegstand en huurprijsindexen op
meso- en macro-niveau is uitgebreid onderzocht. De negatieve externe effecten van
leegstand worden vaak verondersteld, maar
niet gekwantificeerd. Deze studie verkent
de mogelijkheid om deze te kwantificeren
met behulp van hedonische prijsanalyses.

thema: eres special 2011

ERES conference 2011

Kan de Nederlandse ruimtelijke

ordening zichzelf nog wel bedruipen
De ruimtelijke ordening in Nederland stond decennialang in het teken van groei,
maar nu is er sprake van stagnatie en zelfs krimp. In plaats van nieuwbouw wordt
het vernieuwen van het bestaand stedelijk gebied belangrijker. De crisis op de woningbouw- en kantorenmarkt heeft laten zien dat de traditionele overheidssturing,
met een grote rol voor gemeenten in gebiedsontwikkeling, onvoldoende effectief
is. Hetzelfde geldt voor het verdienmodel dat ten grondslag ligt aan de Nederlandse ruimtelijke ordening. Een afnemende vraag naar bouwgrond en een verschuiving van nieuwbouw naar vernieuwing van bestaande bouw hebben sommige
gemeenten in grote financiële problemen gebracht. Als we niet oppassen, dan kan
de Nederlandse ruimtelijke ordening zich in de toekomst niet meer zelf bedruipen.

G
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aan projectontwikkelaars, ofwel aan eindgebruikers. We noemen dit actief gemeentelijk grondbeleid. De projectontwikkelaar
of eindgebruiker gaat vervolgens op die
bouwgrond het vastgoed ontwikkelen. In
bijna alle westerse landen gaat het anders:
een projectontwikkelaar komt met een plan
voor bijvoorbeeld woningbouw, hij onderhandelt over dat plan met de gemeente en
als de gemeente akkoord gaat met het plan,
gaat hij de gronden verwerven (soms heeft
hij dat al gedaan, op eigen risico), maakt de
grond bouwrijp en bouwt het vastgoed.
Dat onderscheid lijkt triviaal, maar dat is het
niet. Het heeft er misschien wel toe bijge-

Zo’n 35 jaar geleden stelde een Amerikaanse hoogleraar, George Lefcoe, als een van de
eersten, zich de vraag of het actieve grond-

Ruimtelijke ordening op keerpunt in tijd
De ruimtelijke ordening in Nederland bevindt zich op een keerpunt in de tijd. Kenmerkte de ruimtelijke ordening zich in de
periode vanaf 1950 vooral door het accom-
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ebiedsontwikkeling in Nederland
heeft in een internationaal perspectief een bijzonder karakter. Die bijzonderheid hangt samen met de scheiding
die we in Nederland aanbrengen tussen
het traject van grond- of gebiedsontwikkeling enerzijds en de ontwikkeling van het
vastgoed anderzijds. Meestal neemt de gemeente, al dan niet in samenwerking met
een projectontwikkelaar, de verantwoordelijkheid voor de gebiedsontwikkeling. Dat
wil zeggen, zij verwerft de gronden en eigendommen op de bouwlocatie, maakt de
grond bouwrijp en legt de noodzakelijke
infrastructuur aan, verkavelt de grond en
verkoopt de kavels als bouwgrond, ofwel

Actief grondbleid
Het is mede te danken aan het gemeentelijke grondbeleid dat we in Nederland een
kwalitatief hoogwaardig segment sociale
woningbouw hebben. Het past in de traditie
van ontwikkelingsplanologie (WRR, 1998;
Spit, 2003; VROM Raad, 2004): kort gezegd,
als je ruimtelijk beleid maakt, dan heb je
ook een strategie nodig om de ruimtelijke
plannen uit te voeren. Actief grondbeleid
is een zeer effectieve strategie gebleken.
Bovendien heeft het gemeenten enorm
geholpen om allerlei investeringen in publieke werken te bekostigen die noodzakelijk waren voor het plangebied. En het gaf
gemeenten ook nog eens de gelegenheid
om de winst van de ene gebiedsontwikkeling te gebruiken om het verlies van een
andere gebiedsontwikkeling op te vangen.
Gedurende lange tijd heeft deze strategie
er niet alleen toe geleid dat gemeenten en
het rijk - via de gemeenten - het ruimtelijk
beleid dat zij maakten ook daadwerkelijk
konden uitvoeren. Maar bovendien wisten
gemeenten dat min of meer met gesloten
beurzen te doen: de opbrengsten van projecten op uitleglocaties werden en worden
gebruikt om bij te dragen in de kosten van
binnenstedelijke projecten.

beleid van Nederlandse gemeenten wel zo’n
verstandig model was (en of Amerikaanse
steden er verstandig aan zouden doen om
dit model van actief gemeentelijk grondbeleid over te nemen) (Lefcoe, 1977). Zijn
conclusie was dat het actieve grondbeleid
een prima instrument is om een proactief
ruimtelijk beleid te voeren. Maar hij raadde het Amerikaanse steden toch niet aan,
om drie belangrijke redenen. In de eerste
plaats voorzag hij forse financiële risico’s
voor gemeenten op de grondmarkt. In de
tweede plaats was hij de mening toegedaan
dat marktpartijen het ontwikkelen van een
locatie waarschijnlijk net zo goed, zo niet
beter, kunnen dan gemeenten. En in de
derde plaats was hij van mening dat een gemeente, als marktspeler op de grondmarkt,
in conflict zou kunnen komen met het algemene ruimtelijke belang (het ‘dubbelepettenprobleem’ van gemeenten). Ik voeg er
nog een vierde argument, om géén actief
grondbeleid te voeren, aan toe, namelijk
dat er ook andere strategieën mogelijk zijn
om de kosten van publieke investeringen te
verhalen (Buitelaar, 2010; Van der Krabben
& Jacobs, 2011; Van der Krabben, 2011).
En overigens zijn er eigenlijk geen duidelijke aanwijzingen dat in andere landen
gebiedsontwikkelingen niet, moeilijker of
tegen een lagere kwaliteit tot stand komen,
in vergelijking met Nederland (Van de Weg
e.a., 2009). We kunnen de vraag dus beter
omdraaien: waarom zouden Nederlandse
gemeenten nog door moeten gaan met hun
actieve grondbeleid? Kunnen Nederlandse
steden zich ook niet beter beperken tot het
maken van het ruimtelijk beleid en de implementatie van dat beleid overlaten aan
marktpartijen, zonder dat ze beschikken
over de grond?

onderzoek

door prof. dr. Erwin van der Krabben

dragen dat gebiedsontwikkeling in Nederland een veel sterker ontwikkeld vakgebied
is dan elders in de wereld. Maar, belangrijker nog, het onderscheid heeft betekenis
voor de uitvoerbaarheid van het ruimtelijke
ordeningsbeleid. Voor gemeenten in Nederland is het actieve grondbeleid van wezenlijk belang geweest om hun ruimtelijk
beleid te realiseren, zodat de juiste woning
ook op de juiste plek wordt gebouwd. Dat
geldt nog wel het meest voor het commercieel minder interessante deel van de woningmarkt: de sociale woningbouw.

thema: eres special 2011

GEBIEDSONTWIKKELING IN ZORGELIJKE TIJDEN1

kele jaren geleden het besef doorgedrongen
dat er te veel aanbod is van bouwgrond op
bedrijventerreinen. De oorzaak is hier echter anders: gemeenten bieden zoveel bouwgrond aan (en voeren daarmee een actief
grondbeleid), omdat ze concurreren met
andere gemeenten in het aantrekken van
nieuwe bedrijven en werkgelegenheid (Van
der Krabben & Buitelaar, 2011).
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Duurzaam ontwikkel- en verdienmodel
Het derde vraagstuk betreft de kwestie wat
nu het geschikte ontwikkel- of verdienmodel is voor de ruimtelijke ordening. Gebiedsontwikkeling leidt tot waardecreatie.
Door ruimte te bieden voor nieuwe functies
ontstaan er mogelijkheden om te investeren
in vastgoed. De ontwikkeling van vastgoed
leidt tot hogere grondwaarden. Die grondwaarde kan worden benut om in de kwaliteit van het gebied te investeren. Als planoloog vind ik dat zo veel mogelijk van die
gecreëerde waarde ten goede zou moeten

Verdienmodellen
Bovendien heeft men de neiging steeds
meer kosten te verhalen op de grondexploitatie. Daarmee wordt het steeds moeilijker
om de grondexploitaties minimaal kostendekkend te houden. En tenslotte zijn er
andere, misschien efficiëntere, maar in ieder geval minder risicovolle verdienmodellen bekend vanuit het buitenland (Van der
Krabben, 2011b). En sterker nog, sinds 2008
kennen we in Nederland de grondexploitatiewetgeving die hierin voorziet, maar die
daar wellicht nog onvoldoende voor wordt
gebruikt. De nieuwe wetgeving biedt een
gemeente de mogelijkheid om alle plankosten op de grondexploitatie te verhalen,
ook als zij niet zelf over de grond beschikt.
En toch willen veel gemeenten nog steeds
graag over de grond beschikken.
De vraag die hierbij gesteld moet worden,
is hoe het dan anders zou moeten. Het is
interessant om daarbij ook eens naar het
buitenland te kijken (zie bijvoorbeeld Van
der Krabben & Jacobs, 2011; Tira, Van der
Krabben & Zanon, 2011).
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Ongewenste uitkomsten marktprocessen
In de eerste plaats is er sprake van een aantal maatschappelijk ongewenste ruimtelijke
uitkomsten met soms grote gevolgen. Dat
is niets nieuws. Als planologen, vooral hier
in Nederland, in ons ‘planners paradise’
(Bontje, 2003), willen we graag denken dat
de wereld maakbaar is, maar de praktijk is
weerbarstiger. Hoge ruimtelijke ambities
leiden niet zelden tot prachtige ruimtelijke
ontwikkelingen, maar het gaat ook regel-

matig mis. Op de grondmarkt voor woningbouw hebben we bijvoorbeeld in de jaren
negentig gezien dat er in veel steden onvoldoende bouwgrond beschikbaar kwam. Dat
is deels te wijten aan het actieve grondbeleid van gemeenten en de wijze waarop ‘de
markt’ daarop heeft gereageerd. Hierdoor
werden er minder woningen gebouwd en
is de prijs van woningen aanzienlijk gestegen (waarbij overigens ook andere factoren
een rol hebben gespeeld). Op dit moment
zien we echter een compleet tegengestelde
ontwikkeling. In veel regio’s zijn er veel te
veel plannen voor woningbouwlocaties. De
gevolgen zijn enorm: niet alleen komen gemeenten financieel in de problemen, maar
het gevolg is ook dat grote woningbouwlocaties niet afgebouwd kunnen worden of
dat plannen voor bijvoorbeeld de herstructurering van een naoorlogse woonwijk in de
ijskast gezet worden. Voor het eerst sinds
jaren boeken gemeenten gezamenlijk verlies op de grondexploitaties (figuur 1). De
verwachting is dat die verliezen nog sterk
zullen toenemen. Op de kantorenmarkt
doen zich soortgelijke problemen voor. Op
de markt voor bedrijventerreinen is al en-

onderzoek

moderen van groei, de komende decennia
zal er nauwelijks nog sprake zijn van groei
– de groei zal zelfs omslaan in krimp - en
de ruimtelijke ordening zal vooral gericht
moeten zijn op het vernieuwen van het bestaand stedelijk gebied. Daarmee ontstaat
een geheel nieuwe bouwopgave en zal het
karakter van en de eisen die worden gesteld
aan gebiedsontwikkelingen ingrijpend veranderen. In deze context onderscheid ik in
ons vakgebied drie belangrijke probleemvelden. Die problemen hangen in ieder geval gedeeltelijk samen met de wijze waarop
gebiedsontwikkelingen in Nederland worden aangepakt.

Complexiteit van gebiedsontwikkeling
Een tweede maatschappelijk vraagstuk betreft de uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkeling. We hebben er in Nederland, gelukkig maar, een handje van om hele hoge
ambities te stellen aan gebiedsontwikkeling. Alles moet zo veel mogelijk ruimtelijk, financieel en functioneel geïntegreerd
worden. Vervlechten en verknopen zijn de
toverwoorden. Daar kun je uiteraard alleen
maar voorstander van zijn, maar het maakt
de opgave zeer complex. Het besluitvormingsproces is er hierdoor niet eenvoudiger op geworden (zie bijvoorbeeld Salet
& Majoor, 2005; De Roo & Porter, 2007;
Teisman e.a., 2009). Het getuigt van moed
van overheden om dit soort initiatieven te
nemen. De vraag die we ons erbij moeten
stellen is hoe je dit soort projecten nog uitvoerbaar kunt houden. De vakbladen staan
vol met verhalen over ‘gebiedsontwikkeling
nieuwe stijl’ of ‘gebiedsontwikkeling 2.0’.
Hét antwoord is er nog niet.

komen aan de ruimtelijke inrichting van
Nederland. Ik heb zojuist al uitgelegd dat
we in Nederland met het zogenaamde actieve grondbeleid een bijna uniek verdienmodel hebben. Ondanks dat gemeenten er veel
successen mee hebben geboekt – het is een
uitstekend instrument gebleken om regie te
voeren over ruimtelijke ontwikkelingen en
om de kosten van de overheidsinvesteringen in planontwikkeling te verhalen – zijn
er diverse redenen om hier terughoudender
in te worden. Grondeigenaren zijn slimmer geworden, waardoor gemeenten hoge
verwervingsprijzen moeten betalen. De verhouding tussen de kosten en de opbrengsten van de grondexploitatie is ongunstiger
geworden. Dit komt doordat men steeds
vaker bouwt in bestaand stedelijk gebied,
waardoor ook sloop- en herontwikkelingskosten moeten worden meegerekend.

thema: eres special 2011

FIGUUR 1 ▶ Saldi gemeentelijke grondexploitaties
(alle gemeenten), 2005-2009
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In dit vakgebied staan nog veel vragen ‘open’.
Ik noem twee voorbeelden. Een eerste geval
betreft de negatieve exploitatiesaldi voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en de rol
die verwervingsprijzen daar in spelen. We
kunnen vermoeden, op basis van eerder onderzoek van Adams e.a. (2001) in Engeland,
dat het type eigenaren in een transformatiegebied van invloed is op de verwervingsprijzen die betaald worden. Wat kort door de
bocht geformuleerd: slimme eigenaren weten een hogere prijs voor hun eigendommen
te bedingen dan minder slimme eigenaren.
Voor een tweede voorbeeld verwijs ik opnieuw naar de Angelsaksische literatuur.
Dat onderzoek gaat ook weer over het
herontwikkelen van stedelijke gebieden.
Haran e.a. (2011) stellen de vraag waarom
institutionele beleggers minder bereid zijn
te investeren in binnenstedelijke locaties
dan op uitleglocaties. Zij laten zien dat dat
onder meer afhangt van het gebrek aan
transparantie van binnenstedelijk bouwen.
Beleggers hechten aan duidelijke benchmarks waar zij de performance van hun
beleggingen tegen af kunnen zetten. Die
benchmarks zijn voor de resultaten van beleggen in binnenstedelijke projecten nog
onvoldoende ontwikkeld. We zien hier dus
dat er een verband is tussen een belangrijk
marktkenmerk, transparantie, en de investeringen die al dan niet plaatsvinden.

Planlogische instrumenten
Het wetenschappelijke onderzoek moet
hierbij vooral toetsend van aard zijn. Welke
ontwikkelingsmodellen zijn onder welke
omstandigheden effectief? Wat is de bruikbaarheid van bestaande of nieuwe planologische instrumenten, zoals bijvoorbeeld
onteigening, voorkeursrecht, de grondexploitatiewetgeving en buitenlandse instrumenten zoals stedelijke herverkaveling,
land banking en tax increment financing?
Bij het toetsen van dit soort instrumenten
spelen in ieder geval drie overwegingen een
rol: draagt het instrument bij aan het realiseren van ruimtelijk beleid; voorziet het
instrument afdoende in het kostenverhaal
van overheidsinvesteringen; en op welke
wijze worden de potentiële opbrengsten
verdeeld over de betrokken actoren? In de
recente planologische literatuur zijn veel
voorbeelden te vinden van studies naar het
sturingsvraagstuk in de ruimtelijke ordening (zie bijvoorbeeld: Salet, 2003; Healey,
2006). Veel theoretische benaderingen over
planologische sturing zijn echter betrekkelijk normatief van aard en dienen door
middel van empirisch onderzoek nader
getoetst te worden. Een interessante stroming binnen de planningsliteratuur die is
ontstaan onder invloed van het werk van
Coase (1960/1988), betreft het onderzoek
dat zich richt op het verbeteren en corrigeren van eigendomsrechten (zie bijvoorbeeld
Buitelaar, 2003; Needham, 2006; Van der
Krabben, 2009). Veel van het planologisch
beleid is bedoeld om de negatieve effecten
van onvolledig gedefinieerde eigendomsrechten te reduceren. Neem het voorbeeld

In de tweede plaats kunnen we locatie- en
gebiedsontwikkeling ook als een sturingsvraagstuk opvatten. Mijn argumenten van
zo-even in relatie tot de huidige crisis in
gebiedsontwikkeling maken duidelijk dat

van een fabriek in een woonwijk. De fabriek
veroorzaakt overlast - bijvoorbeeld geluid,
stank, vrachtwagens die door de wijk rijden
– en daar hebben de bewoners last van. Die
overlast is een zogenaamd ongeprijst negatief extern effect van de productie in de
fabriek. Om die reden stellen planologen
bij de bouw van een nieuwe woonwijk in
het bestemmingsplan allerlei restricties aan
de functies die zijn toegestaan in de woonwijk. Een alternatieve strategie kan zijn om
de eigendomsrechten over de negatieve externe effecten te herdefiniëren door ze te
beprijzen (net zoals gebeurd is met de CO2uitstoot in het Kyoto-protocol). Of een dergelijke strategie effectief zou kunnen zijn,
dient opnieuw nader te worden getoetst.
Slot
Gebiedsontwikkeling verkeert in woelig
water, mede als gevolg van de veranderende
opgaven voor de ruimtelijke ordening. De
vanzelfsprekendheid waarmee gemeenten steeds ambitieuzere doelen stelden aan
nieuwe, grootschalige en geïntegreerde gebiedsontwikkelingen lijkt voorbij te zijn.
Voor gemeenten zou het niet meer zo vanzelfsprekend moeten zijn om zelf gronden
te ontwikkelen. Andere verdienmodellen bieden wellicht soelaas. De opbrengsten die gemeenten met hun grondbedrijven genereren
staan in een veel ongunstiger verhouding tot
de risico’s dan in het verleden. Gemeentelijke
grondbedrijven zijn van melkkoe tot molensteen geworden. Op de wat langere termijn
verandert hiermee het verdienmodel dat de
grondslag vormt van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Als we niet oppassen, dan kan
de Nederlandse ruimtelijke ordening zich in
de toekomst niet meer zelf bedruipen.
Over de auteur
Prof. dr. Erwin van der Krabben is hoogleraar vastgoed en locatieontwikkeling
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Real Estate Research Quarterly | oktober 2011 | 11

service

Veel Nederlands onderzoek naar de grondmarkt heeft zich echter met name gericht op
het feit dat de grondmarkt een bijzondere
markt is. De marktomstandigheden hebben,
niet zonder reden, eigenlijk meer aandacht
gekregen dan de marktuitkomsten (onder
andere: Van der Krabben & Lambooy, 1993;
Van der Krabben, 1995; Segeren e.a., 2005;
Buitelaar, 2004; Needham e.a., 2011). Allerlei instituties op die markt – van de wijze
waarop door regelgeving het eigendom van
grond beschermd is tot de mate van transparantie van de markt; van de wijze waarop
de vastgoedsector georganiseerd is tot de
voorwaarden die zijn verbonden aan eigendomscontracten van grond – beïnvloeden de
‘uitkomsten’ op de grondmarkt: de prijzen
die betaald worden voor grond, de hoeveelheden grond die er geproduceerd worden (is
er schaarste of juist een overaanbod) en de
kwaliteit van de gebiedsontwikkeling. Over-

we ons, met het oog op het realiseren van
ruimtelijk beleid, twee zaken moeten afvragen. Namelijk: welk ontwikkelmodel moeten gemeenten hanteren bij gebiedsontwikkeling – moeten ze het zelf doen of het aan
de markt overlaten – en van welke planologische instrumenten zouden ze daarbij het
beste gebruik kunnen maken?

onderzoek

Wetenschappelijke uitdagingen
Er is een sterke relatie tussen gebiedsontwikkeling en het functioneren van de grondmarkt. De uitkomsten van de grondmarkt, in
de vorm van prijzen, hoeveelheden en kwaliteit, hebben een belangrijke invloed op succes en falen van gebiedsontwikkeling. In de
ruimtelijk-economische literatuur is er al eeuwenlang aandacht voor de totstandkoming
van grondprijzen (onder andere Ricardo,
1817; Von Thünen, 1842). In Nederland is er
echter weinig economisch onderzoek gedaan
naar grondprijsvorming. Pas sinds het begin
van de jaren negentig is men (Kruijt, Needham en Spit, 1990), de grondmarkt in Nederland echt gaan beschouwen als een ‘markt’
(en zie ook Needham, 1992). Het traditionele
economische onderzoek naar de grondmarkt
is vooral gericht geweest op het verklaren van
verschillen in grondprijzen.

heden beïnvloeden met hun ruimtelijk beleid en met hun rol als marktspeler voortdurend bewust en onbewust die uitkomsten.
Daarmee snijden ze zichzelf soms enorm in
de vingers. Ze zijn bijvoorbeeld gedwongen
soms veel te hoge prijzen te betalen voor de
verwerving van grond die ze nodig hebben
voor een ontwikkeling.

thema: eres special 2011

Het bovenstaande leidt tot een aantal wetenschappelijke uitdagingen, zowel vanuit
een economisch als vanuit een ‘governance’
perspectief.

Vastgoed- en locatieontwikkeling aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit
Nijmegen, 15 juni 2011 (Van der Krabben, 2011a).
2. Verschillende studies – overigens met verschillende uitkomsten – laten zien dat het financieel resultaat van de
grondexploitatie voor binnenstedelijk bouwen beduidend slechter is dan het resultaat van een grondexploitatie
voor een uitleglocatie (Ecorys, 2005; ABF, 2008; EIB, 2011). De meest recente berekeningen (EIB, 2011) laten een
positief exploitatiesaldo per woning zien van € 8.400 op uitleglocaties, terwijl het exploitatiesaldo per woning op
binnenstedelijke locaties € 9.600 negatief is.
3. In de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling wordt, onder invloed van bijvoorbeeld de ‘Praktijkleerstoel
Gebiedsontwikkeling’ (TU Delft) en het programma ‘NederlandBovenWater’, een groot aantal nieuwe werkwijzen

¯¯ Needham, B. (1992), ‘A theory of land prices when land is supplied publicly: the case of the Netherlands’, Urban Studies,
29 (5) 669-686.
¯¯ Needham, B. (2006a), Planning, Law and Economics: The rules we make for using land. Routledge Taylor & Francis
Group, London and New-York.
¯¯ Needham, B (2006b), ‘Een andere taakverdeling. Privaatrechtelijke regels voor bedrijventerreinen’, S&RO, Vol. 87, No.
3, pp. 40-43.
¯¯ Needham, B., A. Segeren & E. Buitelaar(2011), ‘Institutions in theories of land markets: illustrated by the Dutch market
for agricultural land’, Urban Studies, vol. 48, no. 1, pp. 161-176.
¯¯ Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling (2011), Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? Delft:
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft (met medewerking van Akro Consult en Deloitte Real Estate
Advisory).

en verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling naar voren gebracht, als alternatief voor meer traditionele

¯¯ Ricardo, D. (1817), Principles of political economy and taxation.

ontwikkelingsprocessen (zie bijvoorbeeld Heurkens e.a., 2009; Van de Weg e.a., 2009; Van Antwerpen e.a., 2010;

¯¯ Salet, (2003), ‘Een nieuwe agenda voor Regionale Stedelijkheid: Vingeroefeningen op de Noordvleugel van de Randstad’;

De Zeeuw e.a., 2011).
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1. Dit artikel is een bewerking van mijn inaugurale rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar

in: Cortie, C., J. Droogleever Fortuijn en M. Wagenaar (eds.) (2003), Stad en Land: over bewoners en woonmilieus.
Amsterdam: Aksant, 123-140.
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Woningmarkt zeer inelastisch

2.

De laatste jaren is er in Nederland grote interesse ontstaan voor het fenomeen demografische krimp. Uit internationale literatuur blijkt dat de invloed van demografische krimp op woningprijzen disproportioneel groter is dan die van demografische
groei. Wij onderzoeken dit voor Nederlandse gemeenten in de periode 1995-2009.

3.
4.

Onze resultaten indiceren dat voor elke 1% demografische krimp de woningprijzen
met 1.74% dalen. Dit artikel bouwt voort op de theorie van Glaeser en Gyourko over

5.

de relatie tussen bevolkingskrimp en woningprijsmutatie.
6.

door ir. Alex van de Minne
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Literatuur
Glaeser en Gyourko (2005) stellen dat de
invloed van demografische krimp op wo
ningprijzen niet het spiegelbeeld is van de
invloed van demografische groei op wo
ningprijzen. Oorzaak hiervan is het duur
zame karakter van het woningaanbod. Wo
ningen worden over het algemeen gebouwd
om tientallen, zo niet honderden jaren mee
te gaan. Door dit duurzame karakter is de
invloed van demografische krimp op wo
ningprijzen niet hetzelfde als de invloed
van demografische groei. Zij hanteren de
volgende uitgangspunten:
1. Woningen worden relatief snel gebouwd.
Het aantal woningen in een regio zal

Deze asymmetrische relatie tussen bevol
kings- en prijsmutatie is ook empirisch ge
toetst en bevestigd in een analyse van 321
Amerikaanse steden in de jaren ’70, ’80 en
’90 door Glaeser en Gyourko (2005). Zij con
cludeerden dat de woningprijzen met 1.8%
dalen als de bevolking 1% afneemt en dat de
woningprijzen ‘slechts’ 0.23% toeneemt als
de bevolking 1% groeit.
Zoals kenners van de Nederlandse wo
ningmarkt echter zullen opmerken is het
bovenstaande theoretische raamwerk van
Glaeser en Gyourko (2005) niet één-op-één
te gebruiken voor de Nederlandse situatie.
Glaeser en Gyourko spreken bijvoorbeeld
over aanbod dat zich relatief eenvoudig aan

Inelastisch aanbod
Doordat het Nederlandse aanbod inelastisch
is, staat het woningaanbod vast, ongeacht
de hoogte en ontwikkeling van de woningprijs. Hilber en Vermeulen (2010) deden
een onderzoek in het VK naar de effecten
van onder andere overheidsingrijpen op woningprijzen en kwamen tot de volgende
conclusies:
1. Het aanbod kan op twee manieren in
elastisch zijn De eerste vorm is ruimte
gebrek. Hiermee bedoelen de auteurs
het aandeel bebouwbaar land en het aan
deel oneven terrein (steile hellingen) ten
opzichte van de gehele oppervlakte van
de regio. De tweede vorm is regelgeving.
De mate van regelgeving laat zich las
tig meten. Hilber en Vermeulen (2010)
gebruiken het aandeel van afgewezen
bouwaanvragen2 ten opzichte van alle
bouwaanvragen als proxy voor de mate
van regelgeving.
2. Hilber en Vermeulen (2010) concludeer
den dat vooral regelgeving een grote
impact heeft op woningprijzen. Als
er veel (latente) vraag is naar woning
ruimte, maar deze wordt niet ingewilligd
door een groter woningaanbod, stijgen
de woningprijzen aanzienlijk. Wanneer
het woningaanbod in deze situatie zich
wel aanpast aan de vraag zullen de wo
ningprijzen relatief laag blijven. Ruimte
gebrek zorgt wel voor een prijsstijging,
maar deze is veel minder aanzienlijk
dan de prijsstijging die regelgeving ver
oorzaakt.
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Dit artikel bouwt voort op de theorie van
Glaeser en Gyourko over de relatie tussen
bevolkingskrimp en woningprijsmutatie.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de

data, methodologie en overige variabelen
die de woningprijzen bij krimp kunnen ver
klaren, waarna de resultaten en conclusies
van het onderzoek volgen.

past als er vraag naar is. Meerdere auteurs
merkten in het verleden echter op dat de
Nederlandse woningmarkt als geheel (op
middellange termijn) zeer inelastisch is
(zeker vergeleken met Amerika), zoals Ver
bruggen et al. (2005), Vermeulen en Rou
wendal (2007) en Francke (2010). Dit ligt
waarschijnlijk aan overheidsingrijpen op de
grond- en woningmarkt.
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E

r is in Nederland grote interesse
ontstaan voor het fenomeen demo
grafische krimp. De regio’s Parkstad,
Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost - Groningen hebben hier al mee te maken en an
dere regio’s volgen spoedig (denk aan de
Achterhoek). Veel instanties hebben de
problematiek rond demografische ontwik
kelingen geprobeerd in kaart te brengen,
zoals de Rabobank (2010), de NVM (2010),
de SEV (Francke 2010) en het CBS (de Jong
& van Duin 2009). De meerderheid van al
het Nederlands onderzoek naar bevolkings
krimp en woningprijzen is echter kwalitatief van aard, met uitzondering van
Francke (2010) en Eichholtz en Lindenthal
(2009).

dus relatief eenvoudig toenemen als hier
vraag naar is;
doordat er nauwelijks wordt gesloopt, is
het effect van demografische krimp ech
ter veel hardnekkiger. Het kan hierdoor
tientallen jaren duren voordat vraag en
aanbod weer in balans zijn;
bij meer vraag naar woningen, zal de wo
ningprijs niet oneindig stijgen;
echter, doordat het woningaanbod zich
zeer langzaam aanpast in geval van de
mografische krimp, kunnen de woning
prijzen in een vrije val raken;
wanneer woningprijzen onder de prijs
van nieuwbouw komen, zal het niet meer
financieel haalbaar zijn om te investeren
in woningen en raakt de regio in verval;
bij een regio in verval zullen de mensen
met het meeste menselijk kapitaal1 de
regio als eerste verlaten en zich ergens
anders vestigen. Door de duurzaamheid
van het woningaanbod zullen deze men
sen vervangen worden door mensen met
minder menselijk kapitaal. Menselijk ka
pitaal neemt dus minder toe als de bevol
king groeit dan dat dit menselijk kapitaal
daalt bij een gelijke afname van de bevol
king. Dit viel o.a. Green en Henderschott
(1996) ook al op.
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demografische ontwikkelingen op woningprijzen

S1

S2

Vertikale as is Woningprijs
(P) en horizontale as is
Woningaanbod (Q).
D staat voor vraag (lees:
demografische ontwikkeling)
en S staat voor aanbodsontwikkeling.

D+
D
D-

Door het aantal huishoudens te delen met
het woningaanbod is het tevens mogelijk
om (relatieve) leegstand uit te rekenen
(Leegstand = W / HH).

Q

In Figuur 1 zien we dat wanneer de vraag
daalt (van D naar D -) de woningprijs (P) re

latief hard daalt, maar het aanbod (Q) niet
wijzigt. Wanneer de vraag echter stijgt (van
D naar D +) zijn er twee scenario’s denk
baar. De woningprijs (P) stijgt zeer hard,
maar het aanbod verruimt nauwelijks (S1),
óf de woningprijs (P) stijgt minder hard,
maar het aanbod verruimt wel (S2). De
vraag- en aanbodcurven in Figuur 1 zijn van
belang om latere resultaten te kunnen in
terpreteren.
Een belangrijke opmerking voor ons on
derzoek is dat we de vraag meten met in
wonersmutatie. We gebruiken inwoners
mutatie en niet huishoudensmutatie door

Tabel 1 ▶ Lijst met gebruikte variabelen voor dit onderzoek
Definitie	Bron

Periode

B
HH
G
WW
P
W

Inwoners
Huishoudens
Huishoudgrootte
Werkloosheid
Woningprijs
Woningaanbod

1995 - 2009
1995 - 2009
1995 - 2009
1995 - 2009
1995 - 2009
1995 - 2009
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CBS
CBS
CBS
CBS
Ortec
CBS

Nu de variabelen (Tabel 1), het tijdspad
(1995 – 2009) en het aggregatieniveau (ge
meentes) bekend zijn, is het interessant
om enkele resultaten van de beschrijvende
statistiek te bezien. Zien we inderdaad dat
demografische krimp een disproportioneel

figuur 2 ▶ inwonersontwikkeling en aanbodsontwikkeling

0,9

Verband tussen inwonersontwikkeling (horizontale as)
en aanbodsontwikkeling
(vertikale as) tussen 1995 en
2009 per gemeente (dot).
De normaal curve is tevens
gepresenteerd.

0,7
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0,3
0,1
-0,3 0,1
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Variabele

Nederland heeft als geheel geen last gehad
van demografische krimp in haar moderne
geschiedenis. Op COROP niveau is er maar
één regio geweest (Delfzijl en omgeving)
die demografische krimp heeft gezien.
Wel weten we dat er op gemeenteniveau
problemen zijn met demografische krimp.
Francke (2010) heeft eenzelfde soort onder

zoek gedaan voor de SEV op gemeentelijk
niveau, maar kreeg geen significante resul
taten (al vond de auteur wel dat leegstand
een negatief effect heeft op woningprijzen
op COROP niveau)3. De reden moet vooral
gezocht worden in het feit dat de gemeente
grenzen over de periode 1995 – 2009 veel
vuldig zijn veranderd. Wanneer hiervoor
niet gecorrigeerd wordt, ontstaan er proble
men met de interpretatie van de resultaten.
Zo is bijv. de gemeente Medemblik in een
jaar tijd verdrievoudigd, door samengaan
met andere gemeentes. In dit onderzoek
is dit zoveel mogelijk gecorrigeerd. De data
van sommige gemeentes waren echter on
bruikbaar, omdat er gemeentes zijn die in
delen opgesplitst zijn en toegevoegd zijn
aan andere gemeentes. Van de 441 gemeen
tes (census 2009) zijn er 402 gebruikt in dit
onderzoek.

onderzoek

Uit het eerste gedeelte van deze paragraaf
viel op dat woningaanbod volledig inelas
tisch is als er sprake is van demografische
krimp. Immers, de woningprijzen dalen
in deze situatie, maar het aanbod past zich
niet aan (lees: er wordt nauwelijks gesloopt).
Wanneer er echter sprake is van meer vraag
zijn er twee opties: er is sprake van veel re
gulatie op de woningmarkt of er is sprake
van weinig regulatie op de woningmarkt.
Het een en ander wordt samengevat in Fi
guur 1.

Data, beschrijvende statistiek en opzet van
het onderzoek
Enkele belangrijke variabelen voor dit on
derzoek zijn al in de tekst gevonden. In
Tabel 1 is een compleet overzicht van de
gebruikte variabelen (inclusief de controle
variabelen).

Aanbodsontwikkeling

P

endogeniteitsproblemen met prijsontwik
keling (Börsch-Supan 1986 en Börsch-Su
pan & Pitkin 1988). In verdere analyses ne
men we enkele keren wel huishoudgrootte
op als een van de verklarende variabelen.
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figuur 1 ▶ Vraag- en aanbodcurve

0,9

-0,3
Inwonersontwikkeling
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Tabel 2 ▶ Top 5 van best en slechtst presenterende gemeentes
tussen de periode 1995 – 2009

Woningprijsontwikkeling

	Gesorteerd als best presterende; woningprijzen		
Gemeente
Woningprijs
Woningaanbod	Inwoners
0,6

0,3

-0,3

0

0

0,3

0,6

0,9

Verband tussen inwonersontwikkeling (horizontale as)
en prijsontwikkeling als
deviatie van het Nederlandse
gemiddelde (vertikale as)
tussen 1995 en 2009 per
gemeente (dot).

1
1
1
1
1

-0,6
Inwonersontwikkeling

2,17%
2,17%
2,03%
1,86%
1,63%

0,17%
-0,56%
-0,28%
-0,79%
-0,77%

0,25%
-0,34%
-0,09%
-0,42%
-1,23%

	Gesorteerd als slechtst presterende; woningprijzen		
Gemeente
Woningprijs
Woningaanbod	Inwoners
1
2
3
4
5

-0,3

Edam-Volemdam
Bloemendaal
Amsterdam
Laren (NH)
Blaricum
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figuur 3 ▶ Inwonersontwikkeling en prijs	ontwikkeling als
	deviatie van het Nederlandse gemiddelde

Kerkrade
Vaals
Landgraaf
Heerlen
Brunssum

-3,36%
-2,90%
-2,15%
-2,03%
-2,01%

-0,57%
-0,49%
-0,47%
-0,46%
-0,34%

-1,06%
-1,21%
-0,85%
-0,94%
-0,63%

	Gesorteerd als best presterende; inwoners		
Gemeente
Woningprijs
Woningaanbod	Inwoners
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Ter illustratie worden in Tabel 2 de gemeen
tes gesorteerd op woningprijsontwikkeling
en inwonersontwikkeling. Telkens wordt de
top 5 best en slechtst presterende gemeente
gepresenteerd. Alle cijfers zijn als afwijking
in %-punten van het gemiddelde per jaar. In
Tabel 2 zien we dat gemeentes als Bloemen
daal, Amsterdam, Laren en Blaricum een
relatief hoge gemiddelde jaarlijkse prijsont
wikkeling hebben gezien voor de periode
1995 – 2009. Tegelijkertijd hadden deze ge
meentes ook een inwonersontwikkeling die
achterbleef bij het gemiddelde. Kerkrade
en Vaals komen beide terug in de slechtst
presterende gemeentes qua prijsontwikke
ling en in de lijst met slechtst presterende
gemeentes qua inwonersontwikkeling. Bla
ricum komt overigens ook in deze laatste
lijst voor. Bij gemeentes die wel een hoge
inwonersontwikkeling hadden, zien we een
prijsontwikkeling die achterblijft bij het

1
2
3
4
5

Barendrecht
Almere
Zeewolde
Houten
Albrandswaard

-0,83%
-1,68%
-1,39%
-1,01%
-0,71%

4,56%
3,24%
2,78%
2,68%
2,33%

4,97%
3,80%
3,08%
2,73%
2,64%

	Gesorteerd als slechtst presterende; inwoners		
Gemeente
Woningprijs
Woningaanbod	Inwoners
1
2
3
4
5

Delfzijl
Rozenburg
Blaricum
Vaals
Kerkrade

	Gemiddeld Nederland	

-0,78%
-0,03%
1,63%
-2,90%
-3,36%

-1,61%
-1,08%
-0,77%
-0,49%
-0,57%

-1,39%
-1,28%
-1,23%
-1,21%
-1,06%

7,50%

1,00%

0,41%

De percentages zijn als afwijking van het gemiddelde van Nederland voor de periode 1995 - 2009.
Alle cijfers zijn jaar-op-jaar gemiddelden.

gemiddelde van Nederland. Dit zijn vooral
de gemeentes die bekend staan als groei
kernen: Barendrecht, Almere, Zeewolde en
Houten.
De jaarlijkse procentuele prijsveranderin
gen (∆p) per gemeente worden in ons mo
del verklaard aan de hand van de jaarlijkse

procentuele bevolkingsmutaties per gebied.
Dit is mogelijk, omdat het model geformu
leerd is in natuurlijke logaritmen. Het mo
del houdt rekening met een algemene prijs
ontwikkeling (voor Nederland) door naar de
prijsontwikkeling als deviatie van gemid
deld in Nederland te kijken (∆p_dev)3. Een
belangrijk thema in dit artikel is de asym
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Figuur 2 laat zien dat de verhouding tus
sen bevolkingsgroei en woningaanbod
bijna 1 op 1 is. Bovendien zien we dat er
maar zeer weinig gemeentes zijn waar ge
sloopt is / woningaanbod is afgenomen
(Delfzijl, Diemen en Rozenburg zijn overi
gens de uitzonderingen). Figuur 3 laat zien
dat gemeentes met demografische krimp
inderdaad de laagste woningprijsontwik
keling hebben gehad. Bij gemeentes met
demografische groei, lijkt het tevens zo te
zijn dat een gemeente of hard groeit (qua

inwoners), maar een lage prijsontwikkeling
kent, of niet hard groeit (qua inwoners) en
een hoge prijsontwikkeling kent.

onderzoek

groot effect heeft op woningprijzen? En zijn
er inderdaad verschillen te zien tussen ge
meentes met een relatief elastisch aanbod
en gemeentes met een relatief inelastisch
aanbod? Figuur 2 en Figuur 3 (allebei scat
terplots, waarbij elke ‘dot’ een gemeente is)
zou het een en ander moeten verduidelij
ken. Figuur 2 laat het verband zien tussen
inwonersontwikkeling en aanbodsontwik
keling en Figuur 3 laat het verband zien tus
sen inwonersontwikkeling en woningprijs
ontwikkeling ten opzichte van gemiddeld.

Regressie		
1995 & 2009

I

II-a

II-b

Bevolking PLUS
∆b+
-0,26
-0,17
0,34
		
(-4,15)*** (-2,76)***
(1,77)*
Interactie term
∆b+ * dummy_w			
-0,50
				
(-2,81)***
Bevolking MINUS
∆b1,73
1,88
1,68
		
(6,82)***
(7,16)***
(6,24)***
Huishoudgrootte
∆g
0,96			
		
(5,70)***			
Leegstand
∆(w – hh)				
					
Werkloosheid
∆ww
-0,08
-0,08
-0,08
		
(-4,11)*** (-4,11)*** (-4,01)***
Methode		
OLS
OLS
OLS
observaties		
396
401
400
S.E. of regression		
0,088
0,090
0,091
Adj.R²		
0,23
0,16
0,18
Noot: Coëfficiënt
(t_Statistic)					

1,16
(6,64)***
-0,81
(-4,16)***
-0,12
(-5,99)***
OLS
395
0,090
0,16

Significantie P < 0.01 				
Significantie P < 0.10 				

∆p_devjt = ∆b+jtß1 + ∆b-jtß2 + ∆xjtß3 … + ∆xjtßk
+ εßjt4
Waarbij ε de storingsterm is. ß staat voor de
beta’s die geschat gaan worden en de varia
belen x zijn verscheidene controle variabe
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len. Het subscript t geeft de tijd aan en het
subscript j de gemeente.
Het is belangrijk om naar langere tijds
intervallen te kijken. Uit de data blijkt dat
ruim 90% van alle gemeentes in Nederland
tussen 1995 – 2009 minimaal één keer een
bevolkingkrimp hebben gehad. De bevol
kingskrimp moet echter langdurig zijn wil
het de woningprijzen negatief beïnvloeden.
Om deze reden is er gekozen om te mode
leren naar het langst mogelijke tijdsinterval:
15 jaar5.
Resultaten
De resultaten zijn gepresenteerd in Tabel 3.
Omwille van robuustheid en compleetheid
zijn in totaal 3 Regressies gedaan. In de
eerste Regressie (I) wordt gekeken naar de

In Regressie I en II-a zien we dat bevol
kingsgroei een licht negatieve invloed heeft
op woningprijzen (bij 1% demografische
groei, dalen woningprijzen met -0.26%).
Dit lijkt eerder om een aanbodszijde-ef
fect te gaan, dan om een vraagzijde effect
door de algemene aanbods-inelasticiteit in
Nederland. Wanneer er woningen in een
aanbods-inelastische markt worden bij
gebouwd heeft dit een algemene woning
prijsdaling in diezelfde markt als gevolg
(Van de Minne 2011). Gemeentes met een
restrictief beleid hebben hoge woningprijs
ontwikkelingen gerealiseerd (bijvoorbeeld
Amsterdam), terwijl gemeentes waar veel
bijgebouwd is (bijvoorbeeld Almere) een

Slotbeschouwing
De focus van dit artikel is gelegen in het
asymmetrische effect dat bevolkingsmuta
tie heeft op prijsontwikkeling. Hiervoor is
empirisch bewijs gevonden. Voor elke 1%
demografische krimp daalt de woningprijs
1.73%. Voor elke 1% demografische groei
daalt de woningprijs 0.26%, ceteris paribus.
Dat de woningprijzen dalen bij demogra
fische groei lijkt meer een aanbodszijde
effect dan een vraagzijde effect. Wanneer
er woningen in een aanbods-inelastische
markt, zoals in Nederland, worden bijge
bouwd heeft dit een algemene woningprijs
daling in diezelfde markt als gevolg.
Aanbodselasticiteit laat zich moeilijk me
ten. Meer onderzoek op dit veld verdient
daarom zeker de aandacht in de toekomst.
Daarnaast is leegstand in dit artikel bere
kend door het aantal huishoudens in een
gemeente te delen door de woningvoorraad.
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metrische relatie tussen bevolkings- en
prijsmutatie. Om deze reden wordt de va
riabele bevolkingsmutatie (∆b) opgesplitst
in een variabele met bevolkingstoenames
(∆b+) en in een variabele met bevolkingsaf
name (∆b-). Als er in gemeente j sprake is
geweest van een bevolkingstoename (∆b+)
wordt nul ingevuld voor de variabele ∆b- en
wanneer er sprake is geweest van een bevol
kingsafname (∆b-) in gemeente j dan wordt
nul in gevuld bij variabele b+. Het algemene
model wordt wiskundig als volgt uitgedrukt;

In Tabel 3 zien we dat de eerste Regressie
de hoogste verklaringskracht heeft (Adj.R2).
Daarbij is de standaard error van de regres
sie ook het laagst. De asymmetrische relatie
tussen bevolkings- en prijsmutatie is hier
duidelijk zichtbaar. Het effect van krimp
op woningprijzen is inderdaad disproporti
oneel groot. We zien dat voor elke 1% be
volkingskrimp woningprijzen met 1.73%
dalen, ceteris paribus. Voor elke 1% meer
leegstand (Regressie III) vinden we dat
woningprijzen met 0.81% dalen. Francke
(2010) vond in zijn analyse dat voor elke 1%
meer leegstand woningprijzen met 1.05%
dalen op COROP niveau.

relatief lage prijsontwikkeling hebben
gekend. Deze aanbods-(in)elasticiteit of
restrictief beleid laat zich echter moeilijk
meten6. Wel kunnen we een interactie term
introduceren (zie Regressie II-b). Eerst
wordt een dummy aangemaakt (dummy_w)
voor gemeente die gemiddeld jaar op jaar
meer dan 1% aanbodsgroei7 hebben gezien
tussen 1995 – 2009. Deze nieuwe variabele
wordt vermenigvuldigd met de bevolkings
groei variabele (∆b+ * dummy_w). Nu zien
we dat bevolkingsgroei inderdaad tot wo
ningprijsstijgingen leiden (voor elke 1%
demografische groei gaan woningprijzen
0.34% omhoog), tenzij men een hoge aan
bodsontwikkeling heeft gekend (meer dan
1% per jaar). In dit laatste geval gaan wo
ningprijzen juist omlaag met (0.34 – 0.50 =)
-0.16% voor elke 1% demografische groei.
Dit lijkt het idee te bevestigen dat de nega
tieve beta die gevonden werd in Regressies I
en II-a voor demografische groei, meer een
aanbodszijde effect vertegenwoordigen dan
een vraagzijde effect.

onderzoek

***
*

III

effecten van bevolkingskrimp (∆b-) en be
volkingsgroei (∆b+) op woningprijzen (∆p_
dev), samen met huishoudgrootte (∆g) en
werkloosheid (∆ww) als controle variabelen.
In de tweede Regressie (II-a) wordt huis
houdgrootte weggelaten omwille van even
tuele endogeniteitsproblemen. De derde
Regressie (III) kijkt naar het effect van leeg
stand (∆(w – hh)) op woningprijzen, samen
met huishoudgrootte (∆g) en werkloosheid
(∆ww) als controle variabelen. Deze laatste
regressie is overigens hetzelfde als Francke
(2010) op COROP niveau heeft gedaan voor
zijn SEV publicatie.
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Tabel 3 ▶ Resultaten tijdreeks. Effecten van bevolkingskrimp en
– groei op woningprijzen

Over de auteur
ir. Alex van de Minne werkt aan zijn
promotieonderzoek als Assistent in
Opleiding bij de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast werkzaam als
zelfstandig onderzoeker en consultant
op het gebied van de woningmarkt.

¯¯ Van de Minne, A., 2011. Working paper: The Effects of Demografic Changes and Supply Constraints on Dutch Housing
Prices, Amsterdam, paper presented at the ERES Conference, 15-18 June 2011, Eindhoven
¯¯ NVM, 2010, ‘Krimpgebied = Kansgebied. Visie Bevolkingskrimp’, NVM i.s.m. Bureau Stedelijke Planning bv.
¯¯ Rabobank, 2010. Demografische Krimp. De nieuwe realiteit in perspectief, 1st ed., Amsterdam.
¯¯ Verbruggen, J. & Kranendonk, H. & van Leuvensteijn, M. & Toet, M., 2005. CPB Document: Welke factoren bepalen de
ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland?, 1e ed., Den Haag
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Probleem is dat onder woningvoorraad ook
wooneenheden horen. Meerdere huishou
dens kunnen echter in een wooneenheid
wonen, waardoor (vooral studentensteden)
sommige gemeentes een negatieve leeg
stand hebben. Op dit moment is het CBS
bezig met nieuwe leegstandcijfers. Deze
cijfers waren echter niet beschikbaar op het
moment van schrijven.

¯¯ Vermeulen, W. & Rouwendal, J., 2007, ‘Housing Supply in the Netherlands and land use regulation in the
Netherlands.’ CPB Discussion Paper, 87, CPB, Den Haag.

voetNOTEn
1. Met menselijk kapitaal wordt in dit geval inkomen en opleidingsniveau van de persoon bedoeld.
2. De aanvraag moet om een project gaan met minimaal 10 woningen erin. Bouwaanvragen worden in het VK
behandeld door Local Planning Authorities (LPA).
3. Glaeser & Gyourko (2005) en Francke (2010) gebruiken een zelfde soort model, maar deze auteurs gebruiken
periode dummies om rekening te kunnen houden met de algemene prijsontwikkelingen (trend).
4. Tijdens presentaties werd geopperd dat werkloosheid en huishoudgrootte ook gesplitst zouden moeten worden
net zoals bij bevolkingsgroei gebeurd. Er zijn echter te weinig observaties waarbij de huishoudgrootte is gestegen
tussen 1995 – 2009 (behalve Amsterdam) of waar de werkloosheid is gestegen.
5. Er op meerdere jaarsintervallen gemodelleerd. Bij korte tijdsintervallen werd echter autocorrelatie in de error terms
geconstateerd (lage DW statistiek). Om deze reden worden deze resultaten niet in dit artikel gepubliceerd.
6. Hilber en Vermeulen (2010) meten restrictief beleid door te kijken naar het aantal afgewezen bouwaanvragen ten

onderzoek

opzichte van het totaal aantal aanvragen. Er zijn echter endogeniteitsproblemen met deze methode. Immers:
Wanneer men weet dat er veel restricties zijn in een gemeente ten aanzien van bouwaanvragen zal men de aanvraag
waarschijnlijk niet indienen, tenzij men grote zekerheid heeft. Daarbij is een gemeente niet compleet aanbodsinelastisch of compleet aanbodselastisch en hebben we niet zulke data in Nederland. In het paper waard dit artikel
op gebaseerd is wordt hier meer aandacht aan besteedt.
7. 1% aanbodsgroei is als grens gekozen, omdat gemiddeld het aantal huishoudens met 1% per jaar zijn gegroeid in
Nederland tussen 1995 – 2009. Elke gemeente die meer dan 1% aanbodsgroei heeft gezien, heeft dus relatief teveel
aanbodsontwikkeling gekend.
Referenties
¯¯ Börsch-Supan, A., 1986. ‘Household Formation, Housing Prices, and Public Policy Impacts’, Journal of Public
Economics, 30, 145 – 164.
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figuur 1 ▶ Structureel Leegstaande Kantoren (2003-2007)

Door leegstand verlaagde huren
bij de buren

2003

2004

thema: eres special 2011

HEDONISCHE PRIJSANALYSE

Vaak wordt aangenomen dat een ruimtelijke concentratie van structureel leegstaande kantoren resulteert in een verpaupering van het gebied (Remøy 2010).
Verondersteld wordt dat dit de aantrekkelijkheid van de locatie als vestigingsplaats
voor kantoorhoudende organisaties negatief beïnvloedt, waardoor de ‘willingnessto-pay’ afneemt. De relatie tussen leegstand (marktverhouding), op regionaal en
nationaal niveau, en huurprijsindexen is uitgebreid onderzocht. De negatieve externaliteiten van structurele leegstand daarentegen worden vaak verondersteld, maar
niet gekwantificeerd. Deze studie verkent de mogelijkheid om deze externaliteiten
te kwantificeren met behulp van hedonische prijsanalyses.

2005

2006

door drs. Philip Koppels, dr. Hilde Remøy MSc en Sabira el Messlaki MSc

verhoudingen. De veronderstelde negatieve
externaliteiten worden gemeten door middel van een ruimtelijke gewogen en tijdsafhankelijke structurele leegstandsvariabele:
de RGSLV.
Aan de specificering van de RGSLV ligt
een aantal aannames ten grondslag. In dit
onderzoek wordt een gebouw als structureel leegstaand aangemerkt indien het voor
3 jaar aaneengesloten voor minimaal 50%
leegstond. Daarnaast wordt de impact van
structurele leegstand afhankelijk verondersteld van de gebouwgrootte (BVO m2). Een
structureel leegstaand kantoor van 10.000
m2 heeft waarschijnlijk een grotere negatieve impact dan een kantoor van slechts 2.500
m2. Naast de twee voorgaande aannames
verschillen de gehanteerde specificaties in
de gemaakte veronderstellingen ten aanzien van het type afstandsrelatie (constant

2007

Aantal Structureel Leegstaande Kantoren
Minimaal 50% procent niet verhuurd voor
3 aaneengesloten jaren.
40
30
service
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onderzoek

D

e ontwikkeling van het aantal en de
locatie van structureel leegstaande
kantoren in Amsterdam voor de periode 2003-2007 is weergegeven in figuur 1.
Het aantal structureel leegstaande kantoren
stijgt duidelijk en houdt ongeveer gelijke
tred met de veranderende marktcondities
op de Amsterdamse kantorenmarkt. Daarnaast is er ook sprake van een ruimtelijke dimensie: structurele leegstand concentreert
zich op bepaalde locaties in de stad. De negatieve impact van structurele leegstand op
de gerealiseerde huurprijzen onderscheidt
zich van normaal veronderstelde leegstandhuurprijsrelatie (marktverhoudingen) op
basis van zijn locatiegebondenheid: het
is een ‘lokaal’ effect waarbij de leegstand
‘zichtbaar’ is en langdurig aanhoudt. In dit
onderzoek wordt geprobeerd de negatieve
externaliteiten te onderscheiden van effecten gerelateerd aan veranderende markt-

20
10
0

2003

2004

2005

2006

2007
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Data en Operationalisatie
GIS applicaties (Geografische Informatie
Systemen) bieden veel mogelijkheden om
op een efficiënte manier locatie- en gebouweigenschappen te achterhalen (bijvoorbeeld
de afstand tot stations en snelwegen), maar

maken ook het construeren van een ruimtelijk gewogen variabele mogelijk, zoals bij dit
onderzoek gehanteerd. Daarnaast is gebruik
gemaakt van verscheidene databronnen en
veldwerk. Dit heeft geresulteerd in een database die gedetailleerde informatie over zowel het gebouw als de locatie bevat. Tabel 1
bevat de definities van de in de hedonische
prijsvergelijking opgenomen variabelen en
beschrijvende statistische maatstaven, exclusief de ruimtelijk gewogen structurele
leegstandsvariabele (RGSLV).
De onderstaande variabelen dienen in dit
onderzoek als controlevariabelen en zijn te
relateren aan de belangrijkste huurprijsbe-

Tabel 1 ▶ Beschrijvende Statistiek Steekproef
Min.

Max.

Huur per m
Geb. leeftijd

Reële huur (euro’s) in prijspeil 2007
Gebouw ‘leeftijd’:
- bouw/renovatiejaar

61,0
0,0

370,9
30,0

Reistijd snelweg
Afst. tram of metro

Reistijd tot dbz. op/afrit snelweg (min.)
Afstand tot dbz. tramhalte of metrostation
(meters x100)

Aantal voorz.
dagelijks

2

182,8
9,3

57,8
6,5

2

3

4

5

6

7

8

11

12

59
47,6

33
26,6

15
12,1

7
5,6

3
2,4

1
,8

2
1,6

2
1,6

1
0,8

1
0,8

palende factoren. Op basis van transactiedatabases van verschillende vastgoedadviseurs
zijn 272 huurtransacties in de periode 20032007 gekoppeld aan de in totaal 124 geïnventariseerde kantoorgebouwen. Voor elk
onderzocht gebouw is minimaal 1 transactie bekend en maximaal 12. De transacties
kunnen betrekking hebben op het totale
verhuurbare vloeroppervlak (single-tenant
gebouwen) of op kantooreenheden (multitenant gebouwen).

database van Bak. Aan de hand hiervan,
in combinatie met de aanboddatabase van
DTZ Zadelhoff, is bepaald welke kantoorpanden kampen met structurele leegstand.
De gehanteerde voorraaddatabase voor Amsterdam omvat 1205 kantoorgebouwen met
een totaal oppervlak van 5.635.000 m2 in
2007.
Ruimtelijk Gewogen Structurele Leegstandsvariabele (RGSLV)
De voorraaddataset in combinatie met aanbodgegevens is gebruikt voor het samenstellen van de RGSLV. Deze variabele dient

N
272
272

figuur 2 ▶ Construeren van de RGSLV

1,6
4,27

Aantal winkels dagelijkse behoefte
en horeca (r=500m)

18,57

44,04

Werkgelegenh.
Industrie/logistiek

Aantal banen industrie en logistiek
(x1000, r=500m)

1,02

0,84

0,02

3,61 124

Werkgelegenh.
zakelijke dv

Aantal banen zakelijke dienstverlening
(x1000, r=500m)

3,73

2,82

0,08

11,54 124

Parkeernorm
Entree opp. %

Inverse van de parkeernorm (1:VVO, x100)
Entree oppervlak als percentage van het
gebouwoppervlak (VVO)

1,27
0,02

0,87
0,02

0,00
0,00

4,76 124
0,12 124

7,4 124
26,53 124

2007

0,00 258,00 124

Percentage		

N

Geen intercity stationslocatie (r=250m)
Intercity stationslocatie (r=250m)

116		
8		

93,55		
6,45		

124
-

Overdekte park.
gelegenheid:

Overdekte parkeergelegenheid aanwezig
Overdekte parkeergelegenheid afwezig

48		
78		

62,9		
37,1		

124
-

Gevel materiaaltype

Beton/kunststof panelen/bakstenen
Natuursteen/glas

85		
39		

68,55		
31,45		

124
-

Bedrijfslogo

Bedrijfslogo of naam op gevel aanwezig
Bedrijfslogo of naam op gevel afwezig

60		
64		

48,39		
51,61		

124
-

j=5
Kantoorgebouw in gebruik

i=1

Structureel leegstaand
kantoorgebouw

j=1

Geïnventariseerd
kantoorgebouw

j=2

Gebouwgrootte (BVO)

r=500m
150m

j=4
300m
j=3

40.000 m2

service

IC station locatie
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Frequentie
Percentage

1

Naast de zojuist beschreven dataset is gebruik gemaakt van de kantorenvoorraad-

2,0
4,51

Continue variabelen		Frequentie		

0,1
0,28

Aantal transacties

onderzoek

Variabel	
Omschrijving
Continue variabelen		Gem. Std Dev

Tabel 2 ▶ Aantal transacties per gebouw
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of lineair), de maximale afstand van het
effect (250, 500, 750) en of de gehanteerde
weging afhankelijk is van de kantorendichtheid op de locatie (relatieve impact). Door
het op verschillende manieren specificeren
van de RGSLV, wordt geprobeerd inzicht te
krijgen in de negatieve externaliteiten gerelateerd aan structurele leegstand en het onderliggend ruimtelijk proces.

500 m2

Afstandmatrix gebouw i=1
Voorraad gebouw j=
1
50m
Afstand

2
150m

3
250m

4
350m

5
450m
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Tabel 3 ▶ Frequenties RGSLV specificaties
RGSLV: r=…m

Afstandsrelatie
Constant

Maximale afstand (r=...)
250/500/750

Kantorendichtheid
Nee

RGSLV = 0
RGSLV > 0

150m

250m

500m

750m

93,80%
6,20%

85,30%
14,70%

69,50%
30,50%

57,70%
42,30%

Wegingsfactor 1

0

Afstandsrelatie
Constant

r=250m

r=500m

r=750m

Maximale afstand (r=...)
250/500/750

Afstand

Kantorendichtheid
Nee

Wegingsfactor 1

r=250m

als een proxy voor de veronderstelde negatieve externaliteiten van structureel leegstaande kantoren. Voor het construeren van
RWGSLV wordt de afstand tot alle kantoren
in een straal rondom de geïnventariseerde
kantoorgebouwen bepaald, maar alleen de
structureel leegstaande panden worden ‘gewogen’ opgenomen in de RGSLV variabele.
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r=750m

Afstand

nabijheid (r=500m) van vijf andere kantoorgebouwen(j=1,2,…,5), waarvan 2 met structurele leegstand kampen (j=2,4). De waarde
van de RGSLV kan voor elk geïnventariseerd
kantoorgebouw worden bepaald op basis
van verschillende aannames ten aanzien
van het verwachte (negatieve) effect: tot
welke maximale afstand beperkt het effect
zich (r=250-750m), het type afstandsrelatie
(lineair of constant) en of de impact wel of
niet ‘relatief’ is ten opzichte van de kanto-

De term Wij is de ‘wegingsterm’ en wordt
bepaald door de zojuist behandeld aannames. Figuur 3 illustreert deze ‘ruimtelijke
weging’.

Voor dit onderzoek zijn 4 verschillende
RGSLV variabelen gespecificeerd. De specificaties zijn alle intuïtief en theoretisch
te verklaren. De verdeling van de variabele vertoont een erg scheef patroon, ‘nul’
waardes overheersen. Dit is zoals verwacht,
want lang niet alle geïnventariseerde gebouwen zijn gelegen op een locatie met
structurele leegstand. Tabel 3 rapporteert de
frequentie per gehanteerde straal van ‘nul’
waardes.

De eerste specificatie veronderstelt dat
de impact binnen de gehanteerde straal
(r=250-750m) constant is, elk structureel
leegstaand pand heeft een weging van ‘1’.
De tweede specificatie veronderstelt dat de
‘impact’ van negatieve externaliteiten lineair afneemt met de afstand. Kantoorgebouw
j=4 heeft nu slechts de helft van de impact
van kantoorgebouw j=2. Daarnaast zijn er
versies van de variabele RGSLV gespecificeerd waarbij een hogere kantorendichtheid resulteert in een lagere weging van de
structureel leegstaande panden. Conceptueel kan dit verbeeld worden als een ‘derde
as’ in figuur 3, waarbij de weging afneemt
bij een toename van het aantal kantoren in
de gehanteerde straal. Dit gebeurt door een
gestandaardiseerde wegingsfactor te hanteren. De individuele wegingen voor elk kantoor, een ‘1’ bij de eerste specificatie, wordt
gedeeld door de som van de rij, in dit geval
‘5’ (vijf kantoorgebouwen zijn gelegen in
r=500m). Deze specificatie impliceert nog

Methode
Om het effect van structureel leegstaande
kantoren op de huurprijsniveaus van nabijgelegen kantoren te bepalen wordt gebruik
gemaakt van de hedonische prijsmethode.
In de Nederlandse context is de methode
recentelijk toegepast voor het meten van
de waarde van de kantooromgeving, imagoeffecten en duurzaamheid (Koppels 2009;
Weterings 2009; Kok 2011). De hedonische
prijsmethode wordt toegepast om op basis
van de gerealiseerde huren (huurtransacties) de impliciete prijs van de afzonderlijke
gebouw- en locatie-eigenschappen te bepalen. De hedonische vergelijking voor dit onderzoek heeft de volgende vorm:
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Figuur 2 visualiseert een fictieve situatie,
waarbij kantoorgebouw i=1 gelegen is in de

r=500m

steeds dat beide panden een even sterke
impact hebben, maar de sterkte van het effect is nu mede afhankelijk van de kantorendichtheid.

onderzoek

0

rendichtheid van de locatie. Bovenstaande
formule demonstreert hoe de waarde van
de variabele voor gebouw i=1 in 2007 wordt
bepaald.

thema: eres special 2011

figuur 3 ▶ Afstandsrelaties

Tabel 5 ▶ Resultaten

Type RGSLV				RGSLV Parameter		Basis model
							
+ RGSLV
Afst.
Max.
Kant.
Coëfficiënt Std. Fout Sig
-2 Log
aic
Relatie
Afstand Dichtheid				
Likelihood
Specificatie 1

Specificatie 2

Specificatie 3

Specificatie 4

Constant
Constant
Constant
Constant
Constant
Constant
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

250
500
750
250
500
750
250
500
750
250
500
750

Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

-0,004
-0,016
-0,004
0,007
-0,210
-0,093
0,151
-1,538
-0,794
-0,006
-0,107
-0,090

-294,9
-298,2
-295,2
-294,8
-296,0
-294,9
-294,8
-295,6
-295,1
-294,8
-295,2
-295,0

-260,9
-264,2
-261,2
-260,8
-262,0
-260,9
-260,8
-261,6
-261,1
-260,8
-261,2
-261,0

De term αi symboliseert het random gebouweffect - een gebouwspecifieke constante
term - en corrigeert voor ontbrekende locatie- en gebouweigenschappen. Het is bij
hedonische prijsanalyse voor vastgoedobjecten niet de vraag of het model ‘verkeerd’
gespecificeerd is – variabelen die van invloed zijn op de huurprijs ontbreken - maar
of ondanks deze incomplete specificatie
nog betrouwbare parameters (coëfficiënten)
geschat kunnen worden.
Resultaten
Uit de analyses (tabel 5) blijkt dat het basismodel goed corrigeert voor de economische
trend en de tijdsonafhankelijke ruimtelijke
dimensie van de data. Niet onverwacht
blijkt dat slechts een klein deel van de huurprijsvariantie aan de economische trend is
gerelateerd. Geen van de geschatte trend
coëfficiënten is significant verschillend van
nul. De korte analyseperiode en de relatief
constante marktcondities dragen hieraan
bij. Ondanks dat maar een klein deel van
de huurprijsvariantie gerelateerd blijkt te
zijn aan de economische trend, blijkt uit
een ‘likelihood ratio’ test dat een model met
random effectspecificatie voor de economische trend meer huurvariantie verklaart dan

Constante
nvt.
nvt.
5,473
0,148
<,0001
5,471
0,148
<,0001
Geb. leeftijd
Continue Log
-0,080
0,023
0,001
-0,078
0,023
0,001
Reistijd snelweg
Continue Log
-0,035
0,025
0,165
-0,030
0,025
0,237
IC stationsDummy nvt.
-0,113
0,078
0,152
-0,101
0,079
0,206
locatie: Nee
IC stationsRef. cat.
nvt.
locatie: Ja
Afst. tram of
Continue Log
-0,033
0,030
0,277
-0,037
0,031
0,229
metro
Aantal voorz.
Continue Log
0,057
0,017
0,001
0,053
0,018
0,004
dagelijks
Werkgelegenh. In- Continue Log
-0,097
0,023
<,0001 -0,095
0,023
<,0001
dustrie/logistiek
Werkgelegenh.
Continue Log
0,083
0,026
0,002
0,089
0,026
0,001
zakelijke dv.
Parkeernorm
Continue Log
0,168
0,054
0,003
0,173
0,055
0,002
Overdekte park.
Dummy nvt.
-0,134
0,042
0,002
-0,132
0,042
0,003
gelegenheid: Nee
Overdekte park.
Ref. cat.
nvt.
gelegenheid: Ja
Gevel materiaalDummy nvt.
-0,134
0,044
0,003
-0,137
0,044
0,003
type: laag/std.
Gevel materiaalRef. cat.
nvt.
type: hoog
Bedrijfslogo: Nee
Dummy nvt.
-0,097
0,036
0,008
-0,096
0,036
0,009
Bedrijfslogo: Ja
Ref. cat.
nvt.
Entree opp. %
Continue Log
0,036
0,021
0,079
0,037
0,021
0,075
m2 struct. leegst.
Continue Geen
-0,016
0,009
0,080
(x10.000, r=500m)
								
Economische trend parameter		
∂
Std. fout Pr > |t|
∂
Std. fout Pr > |t|
2003			
0,027
0,020
0,232
0,020
0,019
0,356
2004			
0,012
0,019
0,567
0,004
0,019
0,832
2005			
-0,017
0,021
0,448
-0,015
0,020
0,492
2006			
0,006
0,018
0,760
0,015
0,018
0,467
2007			
-0,028
0,020
0,220
-0,024
0,019
0,265
								
Variantie parameter		
Variantie			
Variantie		
∆ Var.
Gebouw			
0,179			
0,181		
0,79%
Transactiejaar			
0,027			
0,024		
-11,16%
Residue			
0,088			
0,087		
-1,01%
								
‘Fit’ statistiek: Maximum Likelihood (lager is beter)						
-2 Log Likelihood			
-294,8			
-298,2		
AIC			
-262,8			
-264,2		
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0,831
0,078
0,588
0,960
0,286
0,791
0,941
0,394
0,649
0,954
0,573
0,713

onderzoek

waarbij de index i het gebouw aanduidt uit
de steekproef (124 gebouwen) en index t het
jaar van de transactie (2003-2007). De ß ’s
zijn de impliciete prijzen voor de locatie- en
gebouweigenschappen, Xit. De afhankelijke
variabele, de transactiehuur per m2, en de
continue onafhankelijke variabelen zijn in
dit model logaritmisch getransformeerd. Dit
vereenvoudigt de interpretatie; de coëfficiënten kunnen geïnterpreteerd worden als
prijselasticiteiten. De variabelen aan de rechterzijde van de vergelijking zijn de geoperationaliseerde variabelen van de locatie- en
gebouweigenschappen. De coëfficiënten – de
impliciete prijzen van de attributen – in het
model worden statistisch bepaald aan de
hand van maximum likelihood. Naast deze
cross-sectie dimensie vereist de gehanteerde
dataset dat de tijdsdimensie wordt gespecificeerd. De tijdsdimensie is van belang
omdat de steekproef meerdere jaren omvat
(2003-2007) waardoor een correctie voor
de marktcondities wenselijk wordt geacht.
Traditioneel gezien wordt dit in hedonische
prijsanalysis vaak gedaan door het opnemen
van dummy-variabelen voor het totaal aantal
beschouwde jaren, min 1 periode. Voor dit
onderzoek wordt een random effect specificatie voor de economische trend gehanteerd, ∂t.

0,018
0,009
0,007
0,128
0,196
0,351
2,017
1,801
1,743
0,107
0,189
0,245

Resultaten
Variabel	 Trans-	Basis Model		Basis Model +
	type
formatie				
Structurele Leegstand
Variabel			
ß
Std. fout Pr > |t|
ß
Std. fout Pr > |t|
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Tabel 4 ▶ Vergelijking RGSLV specificaties

Locatie -en gebouweigenschappen variabelen	Aangenomen waarde
Leeftijd gebouw
Reistijd tot snelweg op/afrit
Intercity stationslocatie (r=250m)
Afstand tot Tram of Metro halte
Aantal voorzieningen dagelijkse behoeftes (r=500 )
Werkgelegenheid Industrie en logistiek. (r=500)
Werkgelegenheid zakelijke dienstverlening (r=500)
Parkeernorm (1: VVO)
Overdekte parkeergelegenheid:
Type gevelmateriaal
Bedrijfslogo/naam op gevel aanwezig
Entree oppervlak (opp. entree m2 / tot. BVO m2)
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Significante variabele
De toevoeging van de RGSLV verklaart relatief weinig additionele huurprijsvariantie,
maar de variabele is significant en demonstreert het verwachte verband: een toename
van de structurele leegstand leidt tot een
reductie van de huurprijzen van nabijgelegen kantoren. De vraag blijft of de variabele daadwerkelijk meet wat we denken
te meten, de negatieve externaliteiten van
structurele leegstand, of dat een andere on-

0
10000
20000
30000
40000
50000

142,97
140,70
138,46
136,26
134,10
131,97

bedoeld effect wordt gemeten. De RGSLV
vertoont voldoende variantie binnen 1 jaar
waardoor het economische trendeffect goed
gescheiden kan worden van de veronderstelde negatieve externaliteiten. Daarnaast
corrigeren de gespecificeerde random gebouweffecten voor niet opgenomen maar
wel relevante locatie en gebouweigenschappen. Echter voor elk kantoorgebouw zijn
gemiddeld slechts 2 transacties bekend om
dit effect te schatten. De gespecificeerde
random gebouweffecten omvat daardoor
nu waarschijnlijk ook een deel van de negatieve externaliteiten en andere gespecificeerde effecten. De gerapporteerde coëfficiënten en significantie normen kunnen dan
ook als conservatieve schattingen worden
beschouwd. De modelprestaties verbeteren
door de toevoeging van de RGSLV, en deze
verbetering is significant bij een 92% norm.
Om een goed beeld van de mogelijke impact van structurele leegstand op de huurprijs te krijgen, wordt in tabel 7 de huurprijs (in 2007) gerapporteerd voor een fictief
kantoorgebouw. Tabel 6 beschrijft de locatie
en gebouweigenschappen, waarbij de aangenomen waardes typerend zijn voor een
relatief ‘laagwaardig’ kantoor gelegen in
Amsterdam Zuidoost (Paalbergweg, Paasheuvelweg, …). De gehanteerde range – 0
tot 50.000m2 structurele leegstand in een
straal van 500m – is overeenkomstig met de
waargenomen range in de dataset.

n.v.t.
1,59%
3,15%
4,69%
6,20%
7,69%

Conclusie
De leegstandsproblematiek krijgt de laatste
tijd veel aandacht van zowel marktpartijen,
onderzoeksinstituten/universiteiten als de
landelijke en lokale politiek. Alle partijen
lijken zicht bewust van de noodzaak dit
probleem aan te pakken, maar de neiging
bestaat met de beschuldigende vinger naar
elkaar te wijzen. Dit onderzoek geeft een
eerste kwantitatieve aanwijzing dat niet
alleen de eigenaren van structureel leegstaande panden hier financieel onder lijden,
maar ook de eigenaren van nabijgelegen
(nog) verhuurde panden. Een toename van
de structurele leegstand met 10.000m2 leidt
tot een daling van 1,6% van de huurprijs in
een straal van 500m. Mogelijk ontstaat hierdoor een negatieve spiraal waardoor een
gebied steeds minder aantrekkelijk wordt
als vestigingsplaats. Het probleem van de
buurman is dus een maatschappelijk probleem.
De gevonden constante afstandsrelatie met
een maximale afstand van 500m is intuïtief
en theoretisch te verklaren, maar een met
afstand afnemende relatie is dat ook. Analyses die een (ruimtelijke) weging toepassen zijn conditioneel op de gehanteerde
weegmatrix, zoals ook in deze studie wordt
aangetoond. Door het analyseren van de
verschillende specificaties is duidelijk geworden dat het effect ‘begrensd’ is tot circa
500m. De korte maximale afstand van het
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Over het algemeen zijn de waargenomen
coëfficiënten negatief, zoals verwacht, maar
slechts 1 van gespecificeerde RGSLV variabelen is significant bij een liberale significantienorm van 92%. Deze variabele gaat
uit van een maximale afstand van 500m,
een constante afstandsrelatie en onafhankelijk van de kantorendichtheid. Opvallend is
dat voor alle vier de specificaties geldt dat de
deelspecificaties die uitgaan van een maximale afstand van 500m het best presteren
in termen van significantie en de AIC criteria. De korte maximale afstand van het effect verklaart waarschijnlijk ook gedeeltelijk
de aangetroffen constante afstandsrelatie:
een constante afstandsrelatie is realisti-

scher voor korte afstanden dan lange. Mogelijk wordt het effect gekenmerkt door een
‘zone of indifference’ waarbij de weging op
korte afstanden constant is en daarna snel
afneemt. De relatief goede performance van
de inverse afstand relatie is daar een aanwijzing voor (specificatie 3, r=500m). Deze
relatie veronderstelt nu mogelijk een te
snelle afname met afstand. In tabel 5 worden de resultaten van het basismodel met
het uitgebreide model vergeleken. Hierbij
wordt de eerste specificatie met een straal
van 500m gehanteerd. De interpretatie van
deze coëfficiënt is eenvoudig: een toename
van 10.000 m2 structurele leegstand in de
omgeving leidt tot een huurprijsreductie
van 1,6%.

Structurele leegstand	Huurprijs	Percentage verandering t.o.v.
(m2 r=500m)
(euro’s per m2)
geen structurele leegstand

onderzoek

zonder deze specificatie. Uit een ruimtelijke
analyse van de residuen van het basismodel,
blijkt dat er geen sprake is van ruimtelijke
autocorrelatie (Global Moran’s i) en dat er
geen duidelijk ‘hot’ of ‘cold’ spots waar te
nemen zijn (Local Moran’s i). Dit impliceert dat het gespecificeerde model goed
corrigeert voor de ruimtelijke relaties: de
opgenomen variabelen verklaren de huurprijsverschillen zeer goed. De resultaten
van de verschillende specificaties laten een
wisselend patroon zien (tabel 4).

5 jaar
1,7 minuten
Nee
600 meter
Geen
800 banen
2400 banen
1 pp. per 50m2 VVO
Nee
Beton/kunststof/bakstenen
Ja
1%

Tabel 7 ▶ Voorspelde huurprijzen IN
Amsterdam Zuidoost
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Tabel 6 ▶ Locatie- en gebouwtypering fictief gebouw
	in Amsterdam Zuidoost

effect verklaart waarschijnlijk ook gedeeltelijk de aangetroffen constante afstandsrelatie. Een met afstand afnemende relatie blijft
intuïtief en theoretisch ook goed verdedigbaar. De resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek naar het exacte ruimtelijke
proces. Mogelijk wordt het effect gekenmerkt door een ‘zone of indifference’ waarbij de weging op korte afstanden constant is
en daarna snel afneemt.
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Een huurprijsindex voor Vlaanderen
Vlaanderen heeft geen betrouwbare informatie over de ontwikkeling van huur

thema: eres special 2011

Ontwikkeling en toepassing

prijzen. Huurcontracten in Vlaanderen hebben veelal een looptijd van één, drie of
negen jaar. Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst kan de verhuurder
vrij de huurprijs bepalen. Vanaf 2007 is gestart met het registeren van deze over
eenkomsten en is een inventarisatie gemaakt van lopende overeenkomsten. Dit
artikel beschrijft de ontwikkeling van een huurprijsindex voor Vlaanderen en geeft
een beeld hiervan over het laatste decennia.
door dr. Paul de Vries en ir. Frank Vastmans

In het verleden was er geen betrouwbare
informatie aangaande ontwikkelingen in
de huurprijs, aangezien huurcontracten
niet werden geregistreerd1. Deze situatie
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is de gezondheidsindex, die grosso modo de
consumentenprijsindex (CPI) volgt, waarbij
schadelijke producten als tabak en benzine
niet mee in de mand zijn opgenomen. Aangenomen wordt dat het grootste gedeelte
van de huurovereenkomsten jaarlijks met
deze index wordt geïndexeerd. Wanneer het
contract teneinde loopt, kan dit verlengd
worden onder dezelfde voorwaarden. Indien de verhuurder echter met een nieuwe
huurder een contract aangaat, zijn de voorwaarden, en dus ook de huurprijs, veelal vrij
te bepalen. Over de huurprijsstijgingen van
deze nieuwe contracten is echter weinig bekend. Dit artikel beschrijft een methode om
een huurprijsindex te berekenen die hiermee rekening houdt.

onderzoek

I

n Vlaanderen woont ongeveer 20%
van de bevolking in een privaat huurhuis en nog eens een bijkomende 5%
in een sociale huurwoning, wat inhoudt dat
ongeveer 25% van de bevolking huurders
zijn. Tot op heden is er echter geen betrouwbare informatie beschikbaar over de
ontwikkeling van de huurprijs die, anders
dan in Nederland, het resultaat is van contractonderhandelingen tussen de huurder
en verhuurder. De huurovereenkomsten in
Vlaanderen hebben historisch een wettelijke looptijd van negen jaar. Korte termijn
contracten zijn nu ook mogelijk en in de
praktijk blijkt dat de meerderheid (53%)
van de afgesloten huurovereenkomsten
kortlopend zijn met een contractduur van
drie jaar of minder. Ondanks het meerjarige karakter van huurovereenkomsten, kan
de huurprijs jaarlijks geïndexeerd (inflatie)
worden (Figuur 1 geeft dit schematisch
weer). De inflatie-index die gebruikt wordt

Tabel 1 ▶ Mediane huur per jaar
Jaar van het contract

440 €
contract drie jaar
gezondheidsindex
huurprijsindex

430 €
420 €
410 €

2006

NIEUW
CONTRACT

2005

VOORTZETTING

VOORTZETTING

390 €

NIEUW
CONTRACT

400 €

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Mediaan
457
458
475
482
496
484
488
470
497
545
550

%-verandering
0.22
3.71
1.47
2.90
-2.42
0.83
-3.69
5.74
9.66
0.92
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figuur 1 ▶ Schematische weergave van een huurovereenkomst

380 €
2007

2008

Bron: AAPD, Steunpunt Ruimte en Wonen (Tratsaert 2010)

figuur 2 ▶ De ontwikkeling van de gezondheidsindex en de
	huurprijsindex, 2000=100

140
130
120
110
100
90
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2009

2008

2007

2006

ciën. Eerdere huurovereenkomsten werden
eveneens aangeboden. Deze huurovereenkomsten bevatten echter weinig woning
kenmerken. Er is enkel informatie beschikbaar met betrekking tot de huurprijs en
de duur van de huurovereenkomst2.
De geregistreerde huurovereenkomsten
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is echter recentelijk gewijzigd. Sinds 2007
zijn private verhuurders in Vlaanderen wettelijk verplicht elke huurovereenkomst te
registreren. Het register wordt bijgehouden
door het AAPD/FOD Financiën (Algemene
Administratie der Patrimoniumdocumen
tatie), een onderdeel van de FOD Finan-

2005

2004

2003

2002

2001

2000

80

Methodologie
Het Vlaams Steunpunt Ruimte en Wonen
concludeerde in 2010 dat de mediaanprijs
ongeschikt is voor het in kaart brengen
van stijgingen in de huurprijs in Vlaanderen (Tratsaert, 2010), omdat geen rekening
wordt gehouden met mogelijke veranderingen in de samenstelling van verhuurde huizen over de verschillende perioden (analoog
aan Bourassa et al., 2006). Hierdoor valt
deze klassieke methode om de huurprijsontwikkelingen te volgen af en is op zoek
gegaan naar een alternatieve methodologie
voor het schatten van een huurprijsindex.

Internationaal meer gangbare methoden
zijn de hedonische prijsanalyse, de herhaalde waarnemingen (repeat sales) of een combinatie van beide (hybride modellen). De
keuze van de methode hangt mede af van de
kenmerken van de beschikbare databestanden. De hedonische prijsanalyse kan alleen
toegepast worden als er op het moment van
verhuur voldoende informatie over de woningkwaliteit aanwezig is, bijvoorbeeld aantal kamers, woonoppervlakte, de aanwezigheid van een bad of tuin (Rosen, 1974). Een
vereiste voor een hedonische prijsanalyse is
een ruime set van verklarende variabelen
(Wang en Zorn, 1997). Aangezien het huurovereenkomstenbestand van het AAPD/FOD
Financiën geen informatie bevat over de
woningkarakteristieken (grootte, aantal kamers, enz.) valt een hedonische analyse (en
dus ook een hybride model) af. Daarentegen
bevat het bestand wel actuele en betrouwbare
informatie van alle huurovereenkomsten, inclusief het tijdstip van contractverlening en
de huurprijs. Deze structuur sluit naadloos
aan op de voorwaarden voor het gebruik van
de methode van herhaalde waarnemingen.
Doordat de (huur)prijs van dezelfde woning
in de tijd wordt vergeleken, wordt (deels) gecorrigeerd voor pakketsamenstelling.

onderzoek

index
2000 = 100

huurovereenkomst
gezondheidsindex

werpen licht op de evolutie van de huurprijzen. Tabel 1 toont aan dat de toename
van de mediaanprijs in enkele jaren hevig is
geweest (2008, 2009), maar in andere jaren
zelfs negatief (2005, 2007). Het gaat hier
dus om huurcontracten die nieuw zijn afgesloten. Figuur 2 toont aan dat de huurprijs
de gezondheidsindex niet in alle jaren volgt.
In dit artikel beschrijven wij de methode
van herhaalde waarnemingen om de ver
anderingen in de huurprijs in beeld te
brengen. De gebruikte data zijn afkomstig
van het dataregister van huurovereenkomsten.

Tabel 2 ▶ Aantal herhaalde huurovereenkomsten
	Eerste jaar	Laatste jaar

140,0
130,0

index
2000 = 100

120,0
110,0
100,0
90,0
80,0

niet gewogen model
gewogen model

70,0
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prijsindex door de exponentiële waarde te
berekenen en de index te vermenigvuldigen
met 100. De indexcoëfficiënt voor de 1e
(basis) periode wordt dan 100. We gebruiken dezelfde methode bij het construeren
van de huurprijsindex.
Data
De database van de AAPD/FOD financiën
bevat alle huurovereenkomsten geregistreerd sinds 1 januari 2007 en alle lopende
contracten die van toepassing waren op 1
januari 2007. Voor die datum was registratie
niet verplicht. Daarnaast is een zeer beperkt
aantal contracten vanaf 1990 ingevoerd. We
zien dit terug in tabel 2; er zijn slechts 325
herhaalde contracten afgesloten en in de periode voor 2007. Voor de periode van 1990
tot eind 2009 zijn er in totaal 34.791 bruikbare paren van herhaalde waarnemingen.
Het aantal herhaalde waarnemingen met

34791

2009

2008

2007

2006

2004

2005

2003

2002

2001

1

325

1
3
2
3
5
7
14
74
215
1769
14892
17805
34791

een looptijd van minder dan 3 jaar is 26.095
(tabel 3), oftewel 75% van alle herhaalde
waarnemingen.
Omdat slechts 53% van alle huurovereenkomsten in de database van het AAPD/FOD
financiën een looptijd heeft van minder dan
3 jaar is er sprake van een sterke oververtegenwoordiging van huurovereenkomsten
met een looptijd van minder dan 3 jaar. We
verwachten dat deze oververtegenwoordiging snel zal afnemen wanneer contracten
met een looptijd langer dan 3 jaar worden
toegevoegd aan deze database (registratie
van huurovereenkomsten in de nabije toekomst). Verder blijkt dat een huurprijsindex
geschat op basis van gegevens uit de steekproefperiode tot en met 2007 slechts gebaseerd is op 2.094 paren en dat dit aantal
sterk toeneemt wanneer we de jaren 2008
en 2009 toevoegen. Voor de steekproefperiode 1990-2009 hebben we uiteindelijk
34.791 paren van observaties. We schatten
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Methode van herhaalde waarnemingen
De methode van herhaalde waarnemingen
is veelvuldig beschreven in de literatuur.
De belangrijkste referenties zijn Bailey et
al. (1963) en Case en Shiller (1987, 1989).
Voor dit artikel volstaan we met een zeer
beperkte beschrijving van de methode.
Hoewel de methode van herhaalde waarne-

mingen vooral wordt gebruikt voor het in
kaart brengen van evoluties in de prijs van
huizen in de secundaire woningmarkt, verwachten wij dat het gebruik van de methode
evenzeer bruikbaar is voor de huurprijs van
huurwoningen.
In essentie schat het model de evolutie van
de huurprijzen vanuit een verzameling
van huurprijzen betaald voor een pand op
verschillende tijdstippen, waarbij de ‘optimale’ huurprijsindex diegene is die zo goed
mogelijk de volgende huurprijs schat van
een woning gegeven de voorgaande huurprijs (gepaarde waarneming). Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de kleinste kwadratenschatter met als afhankelijke variabele
de logaritme van de ratio van de tweede
huurprijs over de eerste huurprijs. Deze
afhankelijke variabele wordt dan geregresseerd op een set van dummyvariabelen die
correspondeert met de verschillende tijdsperioden. De coëfficiënten die met behulp
van de regressie analyse worden geschat
voor elke periode vormen de logaritmische
waarden van de indexcijfers. De coëfficiënten worden getransformeerd naar een huur-

19244

37
65
63
80
89
130
157
246
287
446
519
673
941
1357
2420
4391
7343
10698
4849
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De repeat sales methode werd voor het eerst
in 1927 toegepast (zie Bailey et al 1963). Zij
waren de eersten die een woningprijsindex ontwikkelden die is gebaseerd op de
regressie-methode van herhaalde waarnemingen (Repeat Sales). Het grootste nadeel
aan het gebruik van deze methode is dat ze
een grote dataset vereist omdat alleen gebruik gemaakt kan worden van huurovereenkomsten die verlengd zijn. Onze dataset bevat echter alle huurovereenkomsten
vanaf januari 2007 in Vlaanderen (meer
dan 461.000 huurovereenkomsten, waarvan
34.769 herhaalde3) en is daardoor voldoende groot voor het model van de herhaalde
waarnemingen om de huurprijsindex voor
Vlaanderen te construeren.
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figuur 3 ▶ Ontwikkeling van de huurprijsindex
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1,2 of 3 jaar
Meer dan 3
jaar

figuur 5 ▶ De huurprijsindex en het 95%-betrouwbaarheidsinterval, 2000=100
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2001
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Aantal (paren) herhaalde overeenkomsten
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2000

Lengte
in jaren

figuur 4 ▶ Mediane huurprijs, de gezondheidsindex en de
	huurprijsindex, 2000=100
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Tabel 3 ▶ Lengte van de huurovereenkomst in jaren

index
2000 = 100

120,0
110,0
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Huurprijsindex
Zoals vermeld in de introductie is het doel
van de huurprijsindex het volgen van de
evolutie van de gemiddelde huurprijs van
een huurwoning in de bestaande woningvoorraad in Vlaanderen. Het is aannemelijk te stellen dat huizen met verschillende
huurprijzen verschillende appreciaties hebben gekend. De huurprijs is echter onbekend tot het moment waarop de huurovereenkomst wordt geregistreerd. Een ander
element is dat de evolutie van de huurprijs

verschillend is naargelang de regio waarin
een pand zich bevindt. Huizen in de verschillende regio’s/provincies zijn mogelijk
niet gelijk vertegenwoordigd in de dataset
ten opzichte van de bestaande woningvoorraad. Het is omwille van deze reden dat we
besloten hebben de data te wegen naar de
vijf provincies in Vlaanderen, zodanig dat
het overeenkomt met de huurwoningvoorraad in 2009 waardoor de database waarmee
de index geschat wordt, representatief is
voor de voorraad. De provincie Antwerpen
krijgt in 2005 bijvoorbeeld een gewicht van
0,49 (zie tabel 4) wat erop duidt dat Antwerpen oververtegenwoordigd is in onze

1990

dus de ontwikkeling van de huurprijs voor
deze periode.

steekproef in 2005 in vergelijking met de
geregistreerde data in 2009. West-Vlaanderen is in 2005 ondervertegenwoordigd
(gewicht van 4,96) in onze steekproef. Een

hoger gewicht duidt op een hogere impact
op de resultaten. Bemerk dat aan elk jaar in
onze steekproef nieuwe gewichten worden
toegewezen.
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	Antwerpen	Limburg	Oost-	Vlaams	West
			Vlaanderen	Brabant	Vlaanderen
2005
2006
2007
2008
2009

0,49
0,49
0,92
1,14
1,16

6,96
0,81
1,23
0,84
0,77

2,19
2,68
1,02
0,89
0,83

0,73
1,24
1,00
1,17
1,63

4,96
4,80
1,02
0,93
0,86

Effecten van revisies
Een nadeel van de methode van herhaalde
waarnemingen is het effect van revisie. Een
hernieuwing van een driejarig huurcontract
in 2010 zal niet eerder dan in 2010 toegevoegd worden aan de database en daarmee
pas in 2010 informatie toevoegen over elk
van de jaren tussen 2007 en 2010. Hierdoor
zal de huurprijsindex over de jaren vanaf
2007 wijzigen (Baroni, 2004) en wint de index aan precisie door toegenomen efficiëntie in de schatters (Shiller 1991). Dit wordt
revisie genoemd en veroorzaakt mogelijk
problemen aangaande de interpretatie van

Conclusie
Vanaf 2007 worden alle huurovereenkomsten in Vlaanderen opgeslagen in een centrale database. Meer dan de helft van alle
huurovereenkomsten worden na drie jaar
vernieuwd. Er is een wettelijke maximale
looptijd van negen jaar. Na een uitgebreide
literatuurstudie en gebaseerd op de eigenschappen van deze dataset (zeer veel observaties, maar zonder karakteristieken)
en het doel van de huurprijsindex, kozen
we voor de methode van herhaalde waar
nemingen (analoog aan repeat sales method) voor het schatten van jaarlijkse indices
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

99.6
96.0
99.6
116.8
102.7
111.7
85.9
101.1
101.8
97.5
100.0
107.5
111.6
114.3
118.1
121.5
124.4
128.2

79.2
85.2
97.1
94.9
100.4
93.2
92.2
95.5
97.5
96.0
100.0
103.9
106.7
110.3
114.0
117.0
120.1
123.2
127.7

2009
79.9
86.0
91.3
93.4
96.0
93.3
93.1
95.2
96.5
96.5
100.0
103.3
106.6
110.1
113.3
116.8
119.9
123.1
127.6
129.8

PERIODE
2000
2007
2008

100.0
106.6
111.0
113.8
118.3
121.3
124.2
128.0

voor huurovereenkomsten in Vlaanderen
De ontwikkeling van de mediane huurprijs geeft geen betrouwbare informatie over
de ontwikkeling van de huurprijs doordat de
mediaan, net als het gemiddelde, geen rekening houdt met mogelijke veranderingen in
de samenstelling van verhuurde huizen over
de verschillende perioden.
De ontwikkeling van de mediane huurprijs wijkt sterk af van de index. De mediaan
daalt bijvoorbeeld in 2005 en 2007, terwijl
de gezondheidsindex toeneemt. De index
daarentegen volgt een gelijke trend, waarbij
de jaarlijkse stijgingen sinds 2000 wel systematisch hoger liggen dan de stijgingen
van de gezondheidsindex. Een vergelijking
met een stijging van het inkomen van de

100.0
104.3
107.2
110.6
114.4
117.4
120.4
123.6
128.1

2000
2009

100.0
103.3
106.5
109.9
113.2
116.7
119.8
123.0
127.4
129.6

100.0
103.3
106.5
109.9
113.2
116.7
119.8
123.0
127.4
129.6

1995
2009

93.2
93.3
95.5
96.4
96.4
100.0
103.3
106.5
110.0
113.2
116.7
119.8
123.1
127.5
129.6

1990

79.9
86.0
91.3
93.4
96.0
93.3
93.1
95.2
96.5
96.5
100.0
103.3
106.6
110.1
113.3
116.8
119.9
123.1
127.6
129.8

huurders zou interessant zijn en een licht
werpen op de betaalbaarheid. Helaas is deze
tijdreeks niet voorhanden.
De huurprijsindex is gebaseerd op 34.791
herhaalde huurovereenkomsten. Met een
nauwkeurigheid (breedte van het 95%-betrouwbaarheidsinterval gedeeld door de indexwaarde) tussen de 4 en 5% menen we dat
deze huurprijsindex voldoende nauwkeurig
is. De revision volatility voor de huurprijsindex is klein en dus acceptabel.
Concluderend kunnen we stellen dat, ge
geven de karakteristieken van de beschikbare data en het door ons gestelde doel, de
methode van herhaalde waarnemingen een
adequate methode is om de huurprijsindex
voor Vlaanderen te berekenen.
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de index. De nieuwe indexwaarden voor een
bepaald jaar verschillen dus van de oude,
eerder berekende indexwaarden.
Teneinde een beeld te krijgen van deze herzieningen voor de huurprijsindex zijn in
tabel 5 de evolutie van de huurprijsindex
gegeven voor de periodes tot en met 2007,
2008 en 2009. Hieruit blijkt dat er geen
grote verschillen bestaan tussen de indices
van 2008 en 2009. De index op basis van informatie tot en met 2007 vertoont wel verschillen, wat te verwachten is aangezien het
aantal observaties zeer gering is. We concluderen dat een huurprijsindex gebaseerd
op de gepaarde waarnemingen methode
mogelijk is voor de periode vanaf 1990. Echter, bijkomend onderzoek is gewenst, en we
zijn overtuigd dat de toevoeging van huurcontracten afgesloten in 2010 de huurprijsindex zal verbeteren. Een andere conclusie
is dat de revisie klein is en acceptabel.

JAAR

1990
2007
2008
Index 2000 = 100

onderzoek

Verder hebben wij paren van observaties
weggelaten waar de geannualiseerde huurstijging meer dan 5 standaarddeviaties afwijkt van de gemiddelde geannualiseerde
huurstijging. Dit om eventuele random bias
door bijvoorbeeld typefouten te verwijderen
uit onze steekproef. In de nationale steekproef werden ongeveer 0,5% van de observaties (n=160) verwijderd en 34.631 paren van
huurovereenkomsten bleven voor gebruik in
de regressieanalyses. Tot slot, toont Figuur 4
de mediaan van geregistreerde huurprijzen,
de huurprijzen geïndexeerd met de gezondheidsindex en de huurprijsindex. De figuur
toont aan dat de mediane huurontwikkeling
minder sterk stijgt dan de huurprijsindex.
Verder is ook het 95%-betrouwbaarheidsinterval berekend (Figuur 5). De breedte van
het interval is afhankelijk van het jaar en ligt
tussen de (plus en min) 4 en 5% van de geschatte indexwaarde.

Tabel 5 ▶ Huurindex berekend op basis van verschillende
perioden, 2000 = 100
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Tabel 4 ▶ Wegingsfactoren per provincie per jaar

Over de auteurs
Ir. Frank Vastmans is als woningmarkt econoom verbonden aan de Universiteit van
Leuven. Hij publiceerde over onder andere het Vlaams woningmarktmodel en is nauw
betrokken bij de invoering van nieuwe huurprijsindex.
Dr. Paul de Vries is sinds 1988 als senior onderzoeker verbonden aan het Onderzoeks
instituut OTB, TU Delft. Hij doet voornamelijk onderzoek naar prijsvorming op de
woningmarkt en een deel van zijn onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Vlaams
steunpunt Ruimte en Wonen.

voetNOTEn
1. Er bestaat enkel een onderzoek voor het jaar 2005; de gemiddelde maandelijkse huurprijs bedroeg €453,-.
2. Survey 2005: €453,3. Omwille van de nieuwe registratie, kunnen we enkel nieuwe contracten volgen. De hernieuwde contracten kunnen
niet worden onderscheiden op dit punt.
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Verzakelijking op de markt voor
bedrijventerreinen

thema: eres special 2011

VERTICALE RELATIES IN DE PRODUCTIEKETEN

Verzakelijking van de markt voor bedrijventerreinen is één van de meest genoemde
oplossingen voor de matige kwaliteit van bedrijventerreinen. Een grotere betrokkenheid van private partijen – projectontwikkelaars en beleggers - zou moeten leiden tot meer kwaliteit. In dit artikel worden de kansen en bedreigingen van verzakelijking voor kwaliteit in beeld gebracht. Uit een analyse van bedrijventerreinen waar
verzakelijking reeds is toegepast, blijkt dat de gewenste uitkomst minder vanzelfsprekend is als gedacht.
door drs. R.G. Fleurke MSRE

Kortom, verzakelijking zou op korte termijn
moeten leiden tot meer kwaliteit en op lange
termijn tot een beter behoud daarvan. In dit
artikel wordt het verschijnsel verzakelijking
in een wetenschappelijk kader geplaatst, en
wordt beschreven hoe verzakelijking in de
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In de genoemde adviesrapporten worden
redenen genoemd waarom verzakelijking

tot meer kwaliteit zou leiden. Ten eerste kan
vraaggestuurd worden ontwikkeld, doordat
private partijen meer kennis van de markt
hebben. Ook kan gebiedsgericht worden
ontwikkeld, doordat openbare ruimte en
vastgoed integraal ontwikkeld worden. Ten
derde hebben vooral beleggers een langjarig perspectief op rendementsontwikkeling
en zijn daarom bereid om op korte termijn
meer te investeren in kwaliteit. Ten slotte
kan versnippering van eigendom worden
voorkomen, waardoor beheer eenvoudiger
wordt.

onderzoek

B

edrijventerreinen in Nederland hebben een gebrek aan duurzame kwaliteit, wat vooral zichtbaar is op de
vele herstructureringslocaties. De oorzaken
worden onder meer gezocht in een te groot
aanbod van locaties, een gebrek aan functiemenging en ook vooral in de manier waarop
private partijen actief zijn in de productieketen. De VROM-raad pleitte daarom al in
2006 voor een grotere toekomstige rol voor
marktpartijen, waarna de Taskforce herontwikkeling bedrijventerreinen in 2009 de
term ‘verzakelijking’ op de kaart heeft gezet.
Verzakelijking betekent dat private partijen
een grotere (financiële) betrokkenheid krijgen bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen (VROM, 2010).

A

B

C

Grondexploitatie
GE
GE
GE
Ontwikkeling bedrijfspand
EG
PO
PO
				
Exploitatie bedrijfspand
EG
EG
BL

D

E

GE
GE + PO
PO
PO
bouwclaim
BL
BL

figuur 1 ▶ verticale integratie strategie gekoppeld aan
	organisatiemodellen productieketen
F

G

PO
PO

BL
BL

BL

BL

GE = grondexploitant, PO = projectontwikkelaar, BL = belegger, EG = eindgebruiker
Bron: Louw et al 2004

praktijk wordt vormgegeven. Op basis hiervan ontstaat een genuanceerder beeld van
de kansen en bedreigingen van verzakelijking voor kwaliteit.

Buyer-Seller
Partnership

VOLLEDIGE INTEGRATIE

Strategic
Alliance

Vertical
Integration

VERZAKELIJKING

Model A, B, C

Model D

Model E

Model F, G

Bron: Webster 1992, Mason 2006

De roep om verzakelijking kent twee dimensies. Allereerst wordt gepleit voor het
terugdringen van de activiteiten van de
eindgebruiker als ontwikkelaar (model B)
en als beheerder/exploitant van het eigen
pand (model C), waardoor de eindgebruiker
huurder in plaats van eigenaar wordt. De
tweede dimensie van verzakelijking betreft
een grotere betrokkenheid van private partijen (projectontwikkelaars en beleggers) bij
de activiteiten van de grondexploitant, welke
in 80% van de gevallen een publieke partij
(gemeente) is (Needham, 2006). De ultieme
vorm van verzakelijking die door de VROMraad (2006) wordt bepleit, is ‘een grotere toekomstige rol voor marktpartijen die zich toeleggen op het in één hand ontwikkelen en
beheren van werklandschappen.’ (vgl. model F en G in tabel 1). Dit artikel richt zich
op de tweede dimensie van verzakelijking
en heeft in het vervolg ook die betekenis.
Verzakelijking is tot nu toe beschreven als
het overnemen van activiteiten van de ene
actor door de andere actor. Vanuit een bedrijfseconomisch perspectief gaat het om

het anders organiseren van transacties. De
manier waarop transacties in de productieketen worden georganiseerd, is de uitkomst
van een verticale integratie strategie.
Overname of samengaan
Bij verticale integratie wordt vaak gedacht
aan overname of samengaan van bedrijven,
waardoor transacties niet langer op de markt
maar intern worden uitgevoerd (vgl. model
F en G in tabel 1). Deze strategie is echter
een uiterste op een continuüm van integratie strategieën (Webster 1992, Mason 2006).
Aan het andere uiterste staat de rechttoe
rechtaan markttransactie (vgl. model A,B en
C). Tussen deze uitersten (volledige en nonintegratie) staat quasi-integratie (Porter,
1985): ‘the establishment of a relationship
(…) that is somewhere in between long-term
contracts and full ownership.’ Transacties
worden zodanig vorm gegeven dat bedrijven elkaars productieprocessen beïnvloeden en afhankelijk van elkaar worden, maar
zonder dat ze hun autonomie verliezen.
Voorbeelden hiervan zijn bouwclaimmodel-

len en joint-ventures (vgl. model D en E),
welke veelal worden genoemd in de context
van publiek-private samenwerking.
Verzakelijking – een grotere (financiële)
betrokkenheid van private partijen – wordt
zichtbaar in model D t/m G. Deze organisatie van de productieketen kan alleen tot
stand komen wanneer private partijen een
quasi- of volledige integratie strategie toepassen (zie figuur 1).
Waarom kiezen bedrijven überhaupt voor
ingewikkelde contractvormen of zelfs het
internaliseren van transacties door volledige integratie? De reden is dat daardoor
marktimperfecties kunnen worden opgelost, waardoor een bedrijf meer waarde voor
zijn aandeelhouders kan creëren.
Vanuit een neoklassiek perspectief (Diamantopoulos 1987, Joskow 2006) ontstaat markt
imperfectie, door uitoefening van (monopolie)macht. Grondexploitanten werken vanuit hun machtspositie als eigenaar van
grond weinig samen met private partijen,
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(Repeat)
Transactional

QUASI-INTEGRATIE

onderzoek

Verzakelijking
De productieketen van een bedrijventerrein
wordt gevormd door een aantal schakels,
namelijk grondexploitatie, ontwikkeling
bedrijfspand en exploitatie bedrijfspand.
In de keten zijn een viertal partijen actief,
namelijk grondexploitanten (meestal gemeenten), projectontwikkelaars, beleggers
en eindgebruikers. Louw et al (2004) beschrijven hoe de productieketen op verschillende manieren georganiseerd kan worden,
waarbij wordt aangegeven dat model A het
meeste voorkomt in Nederland (zie tabel
1). Met name de grote rol van de eindgebruiker in de productieketen, is afwijkend
ten opzichte van die van andere typen vastgoedontwikkeling. In model A ontwikkelt
de eindgebruiker zelf zijn bedrijfspand en
exploiteert deze vervolgens ten behoeve van
de eigen bedrijfsvoering. In model B wordt
een projectontwikkelaar ingeschakeld voor
de ontwikkeling, maar blijft de eindgebruiker, vaak met het oog op pensioenvoorziening, eigenaar van het bedrijfspand. In
model C is de rol van de eindgebruiker in
de productieketen beperkt tot de huur van
een bedrijfspand van een belegger. Model
D is een samenwerking in de keten tussen
grondexploitant en projectontwikkelaar in
de vorm van een bouwclaim. Model E is

een vergaande vorm van samenwerking
tussen laatstgenoemde partijen door gezamenlijk risicodragend te participeren in
de grondexploitatie. In model F neemt de
projectontwikkelaar de activiteiten van de
grondexploitant over en in model G is het
de belegger die alle activiteiten in de productieketen over neemt.

NON-INTEGRATIE
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Tabel 1 ▶ Modellen voor organisatie van productieketen
bedrijventerrein

	IJsseloord 2
Hoek-Noord	
			

Prisma	
Bedrijvenpark

Gemeente	Arnhem
Haarlemmermeer
Ha bruto / netto
60,7 / 33,0
31,0 / 11,0
Planning
1995-2020
2005-2020
Partijen
(A) Giesbers Ge(C) SEGRO,
biedsontwikkeling
(D) Kuiper Groep,
(B) Ballast
(E) MRT	
	Nedam Bouw		
			
Grondexploitatie	A, B	C, D, E
Ontwikkeling	A, B	C, D, E
bedrijfspanden
Exploitatie
?	C	
bedrijfspanden

Lansingerland
Haarlemmermeer
139,0 / 80,0
15,0 / 11,1
1999-2021
2006-2018
(F) Maasstede,
(I) DuraVermeer
(G) ASR Vastgoed
Vastgoed (100%)
Ontwikkeling,
(H) Bedrijvenschap
Hoefweg
F, G, H
F, G	I

Verzakelijking betekent dat private partijen
een verticale integratie strategie moeten uitvoeren. Het doel van verzakelijking is het
verhogen van kwaliteit. Het doel van verticale integratie is echter het oplossen van
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marktimperfectie. De vraag is of beide doelen verenigd kunnen worden.
Verzakelijking in de praktijk
Er zijn een viertal bedrijventerrein geselecteerd (zie tabel 2) waar sprake is van verzakelijking, doordat private partijen een volledige integratie strategie hebben toegepast
(vgl. model F en G in tabel 1). In totaal zijn
zeven gestructureerde interviews gehouden
met directeuren van de betrokken private
partijen, om hun motieven voor deze strategie te onderzoeken. Daartoe zijn eerst op
basis van een literatuuronderzoek (Porter
1985, Harrigan 1983, Mahoney 1992 en
Joskow 2006), motieven voor verticale integratie gegroepeerd in categorieën. Vervolgens is de integrale tekst van de interviews
geanalyseerd en is gekeken of en hoe vaak
bepaalde motieven werden genoemd.
Opvallend is dat bij drie van de vier terreinen sprake is van een combinatie van
verticale integratie en het aangaan van partnerships. Deze laatste zijn niet het gevolg
van een positieve keuze, maar veeleer ontstaan vanuit grondposities. Bij Hoek-Noord
en Prisma is de ketenintegratie het verst

V

VI	

VII	

Totaal

%

Productdifferentiatie
Kostenreductie realiseren
Coördinatie / tegengestelde belangen vermijden

8
4
1

9
2
2

1
8
1

25
1
2

5
2
1

9
1
1

13
8
11

70
26
19

44%
16%
12%

Concurrentiepositie
versterken

3

3

0

2

4

1

3

16

10%

1
0
1
17

3
3
1
23

2
1
1
14

2
0
0
32

0
3
0
15

4
3
0
19

1
0
1
37

Economies of Information
Vraag / aanbod verzekeren
Winstrealisatie

doorgevoerd, met SEGRO en Maasstede als
belangrijke partijen in alle drie de schakels
van de kolom. Op alle onderzochte terreinen bleek echter dat ondanks de volledige
integratie, ruimte wordt geboden aan derden om bedrijfspanden te ontwikkelen en te
exploiteren. Dit gebeurt vooral om te voorkomen dat een eindgebruiker als gevolg van
gedwongen winkelnering een andere locatie zoekt. Gevolg is dat op terreinen waar
al een vergaande vorm van verzakelijking
is toegepast, toch het in één hand beheren
in de exploitatiefase niet gaat lukken. Bij
de onderzochte bedrijventerreinen is geen
zuivere vorm aangetroffen van volledige
verticale integratie, d.w.z. het in één hand
ontwikkelen. Het theoretische onderscheid
tussen model C (non-integratie) en modellen F en G (volledige integratie) is derhalve
in de praktijk minder helder.
Aan de geïnterviewden is de stelling voorgelegd of de kwaliteit van hun bedrijventerrein
lager zou zijn, wanneer deze niet geïntegreerd ontwikkeld zou worden. Men blijkt
het overwegend eens te zijn met deze stelling. Of de gerichtheid op het creëren van extra kwaliteit ook daadwerkelijk leidt tot meer
kwaliteit, is niet onderzocht. Enerzijds vanwege de gekozen scope, anderzijds vanwege
methodologische problemen die het meten
van kwaliteit met zich mee zou brengen. Wel

13
8%
10
6%
4
3%
158 100%

is gekeken welke marktimperfecties worden
opgelost of juist optreden bij verzakelijking
en hoe deze kwaliteit beïnvloeden.
Oplossen van marktimperfectie
In tabel 3 is weergegeven of en hoe vaak
bepaalde motieven voor verticale integratie
strategie werden genoemd.
Het belangrijkste motief om verticaal te
integreren betreft de mogelijkheid tot
productdifferentiatie: het toevoegen van
waarde aan ‘an otherwise indistinguishable product by creating special qualities
that command premium prices (Harrigan, 1983, p.4)’. De private partijen willen
grip houden op alle onderdelen die kwaliteit beïnvloeden en willen niet afhankelijk
zijn van een grondexploitant cq. gemeente.
Dit wordt met name gedreven door de
angst dat grondexploitanten met hun korte
termijn horizon, de kwaliteit van vastgoedontwikkeling onvoldoende waarborgen.
Met andere woorden: men wil niet afhankelijk zijn van een grondexploitant en actief sturen op het hele gebied cq. concept
door inzet van kennis van eindgebruikers
(economies of information). Een ander belangrijk motief is de mogelijkheid om de
grondexploitatie, vastgoedontwikkeling en/
of belegging gecoördineerd aan te pakken
en tegengestelde belangen te vermijden.
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Vanuit het perspectief van de nieuwe
institutionele economie (Coase 1937,
Williamson 1985, North 1990) ontstaat
marktimperfectie door het optreden van
transactiekosten. Partijen moeten kosten
maken om een transactie tegen een gunstig
resultaat te laten slagen. Het gaat bijvoorbeeld om contractvorming om zekerheid te
krijgen over naleving van afspraken en om
het verzamelen van informatie. Door te integreren wordt meer zekerheid verkregen,
waardoor transactiekosten kunnen worden
verlaagd. Vanuit beide paradigma’s ‘the
question always is, will it pay to bring an
extra exchange transaction under the organising authority?’ (Coase, 1937, p.404).

?

	I	II	III	IV

onderzoek

waardoor snelle verkoop van kavels centraal staat en weinig gebiedsgericht wordt
ontwikkeld. Wanneer private partijen deze
macht willen doorbreken, kunnen zij integratie strategie toepassen.

F

De Liede

Tabel 3 ▶ motieven voor verticale integratie
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Tabel 2 ▶ bedrijventerreinen waar sprake is van verzakelijking

Het realiseren van kostenreductie is ook
vaak genoemd als motief voor integratie.
Het beeld leeft dat private partijen goedkoper een zelfde kwaliteit kunnen leveren.
Opvallend is dat het verzekeren van vraag
en aanbod voornamelijk betrekking heeft
op het genereren van omzet voor gelieerde
bouwbedrijven (vgl. Ballast-Nedam, Giesbers en DuraVermeer). Winstrealisatie, als
gevolg van volledig inzicht in kosten, is
zeer beperkt genoemd als motief. Tot slot
is aangegeven dat de concurrentiepositie
versterkt kan worden door integratie. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid
om klanten sneller te bedienen met een totaaloplossing.

Het verdwijnen van zuivere marktwerking
door het internaliseren van transacties, is
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Een derde nieuwe marktimperfectie is het
risico op het uit elkaar vallen van de productieketen. De lange tijdshorizon van investeringen in bedrijventerrein (15 tot 25 jaar),
is een groot risico voor private partijen. Zo
wordt een verticaal geïntegreerd bedrijf in
meerdere schakels van de keten getroffen
door verminderde vraag. Veel projectontwikkelaars hebben grondposities moeten
verkopen en beleggers als ASR en ING
hebben hun rol als projectontwikkelaar afgebouwd. Discontinuïteit in betrokkenheid
van private partijen, is een risico voor de
succesvolle ontwikkeling van terreinen alsmede voor sturing op kwaliteit.

De vraag is of verzakelijking van een klein
deel van de markt voor bedrijventerrein
überhaupt kan leiden tot een hogere kwaliteit. Immers marktimperfectie blijft dan
structureel aanwezig: gemeenten blijven
te veel en te goedkope kavels aanbieden,
meestal met het oog op stimulering van
economische groei. Zo concludeert de Adviescommissie Plabeka (2011) dat er sprake
is ‘van een imperfect en instabiel marktmechanisme met een beperkt zelfcorrigerend
vermogen.’ Een dergelijke marktstructuur
beperkt de maximaal te realiseren waarde.
Ook op terreinen waar verzakelijking is toegepast. Daardoor is de mogelijkheid om te
investeren in kwaliteit beperkter.

van quasi-integratie strategieën. Voordeel
daarvan is dat de genoemde nieuwe marktimperfecties die ontstaan bij volledige
integratie, minder zullen optreden. Daartoe moeten coalities in de productieketen
worden gevormd, waarbij de kracht van
grondexploitanten, projectontwikkelaars en
beleggers worden gebundeld in plaats van
uit de keten wordt verwijderd. Een voorbeeld daarvan is een zogenaamd open gebiedsfonds (vgl. ‘strategic alliance’ figuur
2), welke onderdeel is van de ‘pilot verzakelijking’ van de Rijksoverheid. Op initiatief
van Schiphol Area Development Company
en Buck Consultants International wordt
samen met verschillende beleggers, onderzocht of dit model financieel, juridisch en
organisatorisch haalbaar is. In de toekomst
zal moeten blijken of quasi-integratie modellen ook weer nieuwe markimperfecties
met zich mee brengen, waardoor kwaliteit
op korte en/of lange termijn onder druk
komt te staan.
Het volledige onderzoek is te downloaden
via http://bit.ly/verzakelijking

Op de onderzochte bedrijventerreinen is
sprake van de ultieme vorm van verzakelijking: volledige integratie oftewel het in
één hand ontwikkelen. Een alternatief voor
succesvolle verzakelijking is het toepassen

Over de auteur
Drs. R.G. Fleurke MSRE is werkzaam
als senior projectmanager voor
Schiphol Area Development Company
N.V.
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Door verzakelijking, het uitvoeren van integratie strategie, worden marktimperfecties
opgelost waardoor meer ruimte ontstaat
voor kwaliteit. Uit de interviews is echter
gebleken dat tegelijk nieuwe marktimperfecties ontstaan. Dit leidt er toe dat er minder waarde wordt gerealiseerd in de productieketen, waardoor er minder financiële
ruimte is voor kwaliteit.

Er kan ook bewust voor worden gekozen
om minder waarde in de productieketen
(vgl. tabel 1) te realiseren door de prijs van
kavels of bedrijfspanden te verlagen. Dit
wordt vervolgens gecompenseerd door activiteiten die buiten de productieketen vallen,
zoals aanleg van infrastructuur en bouw
van het bedrijfspand. Eén van de geïnterviewden verwoordt dit als volgt (Fleurke,
2010): ‘Wij willen over het totaal aan activiteiten een bepaald rendement hebben en
dat is minder dan de optelsom van die drie
verschillende onderdelen: infra, bouw en
ontwikkeling.’ Op deze manier kan de aandeelhouderswaarde van het private bedrijf
toenemen, terwijl de gerealiseerde waarde
in de productieketen van het bedrijventerrein afneemt.

moeten private bedrijven een verticale integratie strategie uitvoeren. Omdat deze
strategie primair gericht is op het creëren
van aandeelhouderswaarde, is het belangrijk om inzicht te hebben in hun motieven.
De gerichtheid van private partijen op het
realiseren van kwaliteit door de gehele productieketen is een kans. Ook is benoemd
dat terwijl marktimperfecties worden opgelost, tegelijk nieuwe ontstaan. Dat zijn de
bedreigingen van verzakelijking voor kwaliteit.

onderzoek

Nieuwe marktimperfecties?
Op basis van de opgegeven motieven ontstaat het beeld dat private partijen vooral
streven naar meer kwaliteit om zodoende
meer winst te maken. Dit doen zij door een
betere coördinatie tussen grondexploitatie
en vastgoedontwikkeling en het inzetten
van kennis van eindgebruikers. Andere
motieven zoals reduceren van kosten en
winstrealisatie, kunnen bijdragen aan meer
kwaliteit wanneer de extra winst wordt ingezet om het kwaliteitsniveau te verhogen.
Dit is uiteraard voor een privaat bedrijf niet
vanzelfsprekend.

een eerste nieuwe marktimperfectie. Wanneer werknemers van hetzelfde bedrijf met
elkaar in onderhandeling treden, is de kans
groter dat geen maximaal resultaat wordt
behaald dan wel minder waarde wordt gerealiseerd.
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Dit maakt het gebiedsgericht ontwikkelen
eenvoudiger.
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De vermogensstructuur van
vastgoedondernemingen
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IS DE SCHULDRATIO TE HOOG?

De financiering binnen de vastgoedsector lijkt een wereld van uitersten. Veel vast
goedondernemingen hebben in de hoogtijdagen tot wel 90 procent met vreemd
vermogen gefinancierd, maar er zijn ook enkele witte raven die volledig met eigen
vermogen financieren. Het is derhalve de vraag welke factoren van invloed zijn op
de vermogensstructuur van vastgoedondernemingen in Nederland.
door Martin Langerak MSc

gen een betere keuze kunnen maken over
de samenstelling van hun vermogensstructuur. Dit artikel gaat eerstens in op de twee
voornaamste financieringstheorieën en
hieruit te distilleren factoren, vervolgens op
data en methodologie en tot slot op de resultaten en conclusies.
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Financieringstheorieën
De moderne financieringsliteratuur wordt
gedomineerd door een tweetal theorieën,
namelijk de trade-off theorie en de pecking order theorie. De trade-off theorie van
Myers (1984) gaat uit van een afweging tussen het fiscale voordeel van vreemd vermogen enerzijds en de faillissementskosten
anderzijds. Ondernemingen profiteren van
een belastingvoordeel doordat rentelasten
aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat.
Met de oplopende rentelast neemt de kans
op een faillissement echter toe. Daar zijn
kosten aan verbonden. Met faillissementskosten wordt eveneens gedoeld op de meer

onderzoek

D

e samenstelling van de vermogensstructuur is om meerdere redenen
van belang. Ten eerste is het algemeen geaccepteerd dat de vermogensstructuur van invloed is op rendement,
risiconiveau en efficiency. Daarnaast hechten kredietverleners waarde aan een gunstige verhouding tussen eigen vermogen
en vreemd vermogen. Een ondoordachte of
verkeerde samenstelling van de vermogensstructuur kan leiden tot verregaande negatieve gevolgen voor de bouw- en vastgoedsector. Het is dan ook niet opmerkelijk dat
veel vastgoedondernemingen met een hoge
leverage zich als gevolg van de crisis hebben
teruggetrokken uit de beleggingsmarkt of
hun ontwikkelingsprojecten voorlopig in de
ijskast hebben moeten zetten. Uit het voorgaande volgt de vraag of ondernemingen
zich bij de keuze tussen eigen vermogen en
vreemd vermogen door de juiste factoren
laten leiden. Inzicht in deze determinanten
is noodzakelijk opdat vastgoedondernemin-

Winstgevendheid
Hoeveelheid vaste activa
Belastingschild
Ondernemingsgrootte
Groeimogelijkheden
Bedrijfsrisico
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de vastgoedsector is het namelijk onwaarschijnlijk dat ingehouden winsten voldoende zijn om de totale financieringsbehoefte
in te vullen. Volgens de genoemde theorie
krijgt bij externe financiering vreemd vermogen de voorkeur boven hybride effecten
en in de laatste plaats nieuw eigen vermogen. In deze situatie zal de schuldratio juist
toenemen. Ten slotte kan ook worden beargumenteerd dat informatieasymmetrie
slechts een beperkte rol speelt. Bepaalde
vastgoedondernemingen hebben namelijk
een grote hoeveelheid materiële activa op
de balans staan en deze activa zijn beduidend minder gevoelig voor informatieasymmetrie dan immateriële activa. Het uitgeven
van nieuw aandelenkapitaal leidt dan niet
tot het probleem van een lagere waardering,
waardoor de schuldratio kan afnemen. De
pecking order theorie veronderstelt geen
optimale vermogensstructuur aangezien
geen duidelijk omschreven schuldratio
is vast te stellen. Er bestaan immers twee
typen eigen vermogen – intern en extern –
met de ene soort aan de top van de pikorde
en de andere soort aan het uiteinde.
Determinanten
Onder vooraanstaande wetenschappers bestaat consensus over enkele kernfactoren die
van invloed zijn op de vermogensstructuur
(onder meer Harris en Raviv, 1991). Dit
zijn de volgende bedrijfsspecifieke factoren: winstgevendheid, hoeveelheid vaste activa, belastingschild, ondernemingsgrootte,

Tot op heden is weinig onderzoek gedaan
naar factoren die van invloed zijn op de
kapitaalstructuur van vastgoedondernemingen. Dit geldt in het bijzonder voor nietbeursgenoteerde ondernemingen. Eén van
de weinige uitzonderingen hierop is het
onderzoek van Westgaard et al. (2008) naar
vastgoedondernemingen in het Verenigd
Koninkrijk. De resultaten uit dit onderzoek
duiden dat de invloed van significante factoren zowel de trade-off theorie als de pecking
order theorie ondersteunen.

Figuur 1 ▶  De schuldratio per type vastgoedonderneming
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Volgens de pecking order theorie laten ondernemingen zich in de financieringskeuze
leiden door een zekere pikorde die is gebaseerd op de aanwezigheid van informatieasymmetrie (Myers en Majluf, 1984; Myers,
1984). De theorie veronderstelt namelijk
dat het bestuur van een onderneming enkel
nieuwe aandelen uitgeeft op het moment
dat deze zijn overgewaardeerd, ofwel op
het moment dat het bestuur minder optimistisch is over de vooruitzichten van de
onderneming dan investeerders. Het probleem ontstaat vervolgens dat investeerders de aankondiging van nieuw aandelenkapitaal altijd opvatten als een ongunstig
signaal over de toekomst, en bijgevolg het
aandelenkapitaal lager waarderen. Volgens
de pecking order theorie kan dit probleem
worden vermeden door intern te financieren met niet-uitgekeerde winsten. Toch is
het effect op de schuldratio niet evident.
Gezien de omvang van investeringen in

+		
+		
+		
+		
−		
−		

Data en methodologie
Het onderzoek is gebaseerd op boekhoudkundige gegevens in de jaarverslagen van
166 Nederlandse vastgoedondernemingen
over de periode 1996-2008 en afkomstig
uit de commerciële databank AMADEUS.
In totaal is sprake van 859 observaties. Op
basis van het vermoeden dat er verschillen
bestaan in de vermogensstructuur per type
vastgoedonderneming is een viertal datasets
opgesteld: (1) ontwikkelaars; (2) ontwikkelende bouwers; (3) vastgoedfondsen; (4) woningbouwcorporaties. Bij elke dataset is aan
de hand van ruim 200 observaties door middel van meervoudige lineaire regressie getoetst of factoren in samenhang van invloed
zijn op de vermogensstructuur. Op basis
van automatische modelselectie is het tevens mogelijk om het best passende regressiemodel te achterhalen, dat wil zeggen het
model met de hoogste verklaringskracht.
Als afhankelijke variabele is de schuldratio
van de onderneming gehanteerd. De schuldratio kan immers als geschikte weerspiegeling van de vermogensstructuur worden
gezien doordat de schuldratio ook is geba-

onderzoek

subtiele agentschapskosten, zoals omschreven door Jensen en Meckling (1976), en die
tot stand komen als gevolg van belangentegenstellingen tussen management, aandeelhouders en kredietverleners. Volgens
de trade-off theorie is sprake van een optimum in de vermogensstructuur als de contante waarde van het belastingvoordeel van
additioneel krediet gelijk is aan de contante
waarde van de toename in faillissementskosten. De marktwaarde van de onderneming wordt dan maximaal verondersteld.

Pecking order theorie

Schuldratio

Trade-off theorie

groeimogelijkheden en bedrijfsrisico. De trade-off theorie en pecking order theorie hebben veelal tegenovergestelde verwachtingen
over de invloed van deze factoren (tabel 1).
Omdat de vastgoedsector als conjunctuurgevoelige sector kan worden getypeerd, zijn
naast voornoemde factoren op microniveau
tevens algemene factoren op macroniveau
van invloed. Hierbij kan worden gerefereerd
aan de stand van de economie, rente en inflatie. Ten slotte gelden de eventuele beursnotering of status van fiscale beleggingsinstelling
als mogelijk bepalende factoren.
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Tabel 1 ▶ De veronderstelde invloed van factoren op de
	vermogensstructuur
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Ondernemingsgrootte		
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Groeimogelijkheden
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Volatiliteit
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Beursnotering
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Fiscale beleggingsinstelling			
Conjuncturele fluctuatie		
+
Inflatie
+
Rentestand

seerd op de tweedeling eigen vermogen en
vreemd vermogen. In dit onderzoek wordt
de schuldratio gedefinieerd als de verhouding tussen het vreemd vermogen en het
totale vermogen.
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van maximaal 60% aan vreemd vermogen.
Desondanks noteren ook vastgoedfondsen
zonder voornoemde status met 62% een
lagere schuldratio dan de andere typen vastgoedondernemingen. In de periode 19982008 fluctueren de gemiddelde schuldratio’s
niet hevig van jaar tot jaar. Echter, in 2008
is voor alle typen vastgoedondernemingen
een daling zichtbaar in de schuldratio. Dit
is ontegenzeggelijk een direct gevolg van de
krappe financieringmarkt. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de daling van de schuldratio zich de afgelopen twee jaar doorgezet
als gevolg van de beperkte beschikbaarheid
van vreemd vermogen en minder gunstige
financieringsvoorwaarden.
Tabel 2 geeft de resultaten weer van de uitgevoerde regressieanalyses. Hierin staat (+)
voor een significant positieve invloed en (−)
voor een significant negatieve invloed op de
vermogensstructuur.
Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat
de factoren die van invloed zijn op de schuldratio c.q. vermogensstructuur per type vastgoedonderneming verschillen. Hetzelfde
geldt voor de richting van de verbanden.
Dit rechtvaardigt de keuze voor de verde-

Op basis van de resultaten kan een tweetal
generalisaties worden voorgelegd. In de
eerste plaats spelen algemene of macroeconomische factoren enkel een rol bij de
financiering van ontwikkelingsprojecten,
en geenszins bij beleggingsactiviteiten of
de verkrijging van vastgoed. In de tweede
plaats zijn deze factoren dermate beperkt
in hun invloed op de vermogensstructuur,
dat een groter belang kan worden gehecht
aan bedrijfsspecifieke factoren. Hierbij valt
echter op te merken dat de factoren winstgevendheid en belastingschild geen verklaringskracht hebben. Mogelijk speelt de
winstgevendheid geen rol vanwege het kapitaalintensieve karakter van vastgoed. Investeringen betreffen immers vaak miljoenen
euro’s, waardoor ingehouden winsten als
financieringsmiddel niet sufficiënt zijn en
omvangrijke additionele financiering noodzakelijk is. Opvallender is dat het belastingschild niet van invloed is op de hoeveelheid
vreemd vermogen die een onderneming
aantrekt. Klaarblijkelijk ontbreekt de urgentie tot het profiteren van de aftrekbaarheid van rentekosten. Uit het onderzoek
kan nochtans niet worden geconcludeerd
dat alternatieve fiscale voordelen, zoals met
betrekking tot afschrijvingen, hiervoor als
verklaring dienen.
Wat betreft de aard van de activa kan worden opgemerkt dat ondernemingen in de
ontwikkelingstak (materiële) vaste activa
beschouwen als een goed onderpand voor
leningen. Dit resulteert in een positief verband. Echter, vanaf een bepaald niveau aan
vaste activa lijkt informatieasymmetrie een
belangrijker rol te spelen. De meest plausi-

bele verklaring voor de vastgoedfondsen ligt
dan ook in de pecking order theorie. Met
gemiddeld meer dan 80% vaste activa op de
balans zijn deze ondernemingen namelijk
relatief ongevoelig voor informatieasymmetrie. Dit stelt potentiële aandeelhouders in
staat om een concrete beoordeling te geven
over de onderneming in kwestie. Het verschaffen van eigen vermogen vormt om die
reden in hogere mate een veilige investering. Hieraan draagt ook de ondernemingsgrootte van vastgoedfondsen bij. Over het
algemeen hebben grote ondernemingen
namelijk meer naamsbekendheid en worden zij strikter door analytici geobserveerd.
Maatschappelijk rendement
Bij de woningbouwcorporaties, met eveneens een grote hoeveelheid vaste activa,
wordt het effect van een geringe informatieasymmetrie tenietgedaan door het nastreven van maatschappelijk rendement. Als gevolg hiervan is het rendement op het eigen
vermogen relatief laag, waardoor schuldfinanciering interessanter is. Dit effect wordt
versterkt doordat woningcorporaties dankzij
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw tegen gunstiger voorwaarden kunnen lenen
dan bijvoorbeeld ontwikkelaars en vastgoedfondsen. Dat de factor ondernemingsgrootte een positief effect heeft op de schuldratio
van ontwikkelende bouwers en corporaties
ligt in lijn der verwachting. Grote bedrijven
zijn namelijk in hogere mate gediversifieerd, wat tot minder volatiele kasstromen
leidt, en hebben daarnaast gemakkelijker
toegang tot kapitaalmarkten.
Bij de groeimogelijkheden die een bedrijf
ondervindt, valt een opmerkelijke tweedeling vast te stellen. Zo zijn ondernemingen
in de ontwikkelingstak van de vastgoedsector eerder geneigd tot het financieren met
vreemd vermogen, vermits interne middelen in tijden van groei schaars zijn en
vreemd vermogen vervolgens het meest
veilige alternatief vormt. Vastgoedfondsen
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Resultaten
In figuur 1 staat de gemiddelde schuldratio per type vastgoedonderneming weergegeven. Hieruit komt naar voren dat de
ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en
woningbouwcorporaties in totaal met meer
dan 70% vreemd vermogen financieren.
Met 58% ligt het gemiddelde schuldniveau
voor vastgoedfondsen lager, hetgeen wordt
verklaard door de status van fiscale beleggingsinstelling van sommige vastgoedfondsen. Deze instellingen worden namelijk
geconfronteerd met een financieringsgrens

corporaties

ling naar type onderneming in plaats van de
vastgoedonderneming in brede zin in ogenschouw te nemen, zoals in het onderzoek
van Westgaard et al. (2008). De verschillende resultaten duiden immers op afwijkende
voorkeuren in de vermogensstructuurbeslissing van vastgoedondernemingen.

onderzoek

Het empirisch onderzoek is nochtans niet
vrij van haken en ogen. Mogelijke tekortkomingen zijn gerelateerd aan de betrouwbaarheid van de data uit AMADEUS en het
aantal observaties van bepaalde financiële
gegevens. Daarmee kan de kwaliteit van het
onderzoek zijn beïnvloed. Het is om deze
reden van belang de resultaten met enige
voorzichtigheid op te vatten.

Vastgoed	Woningbouw-
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Tabel 2 ▶ De determinanten van de vermogensstructuur

Het bedrijfsrisico of de volatiliteit vormt
de meest bepalende determinant. Blijkbaar
willen ondernemingen hun bedrijfsrisico
beperken door met minder vreemd vermogen te financieren, terwijl mogelijke schuldverleners zich van tevoren indekken door
een relatief hoog rendement te eisen. Beide
effecten leiden tot een lagere schuldratio.
Na de volatiliteit komt de aard van de activa
als meest invloedrijke factor naar voren. De
overige determinanten zijn gematigder in
hun invloed, maar ten opzichte van elkaar
min of meer gelijkwaardig. Macro-economische factoren hebben geen of slechts een
geringe invloed op de vermogensstructuur
van vastgoedondernemingen.

Het is opmerkelijk dat alle significante
factoren voor ontwikkelende bouwers een
positief effect hebben op de hoeveelheid
vreemd vermogen, terwijl voor de vastgoedfondsen enkel sprake is van negatieve
invloeden. Voor de ontwikkelende bouwers
leidt dit echter niet tot een extreem hoge
schuldratio, hetgeen een indicatie is dat andere factoren, die niet in het onderzoek zijn
meegenomen, een drukkend effect op de
schuldratio hebben. Anders gezegd, de variantie in schuldratio’s lijkt niet volledig door
algemene en bedrijfsspecifieke factoren
verklaard te worden. Dit vermoeden wordt
versterkt door het gegeven dat sommige
modellen een matige verklaringskracht
hebben. In aanvulling op de beschouwde
kernfactoren kunnen daarom ook culturele, institutionele en behaviorale factoren
van invloed zijn op de vermogensstructuur.
In de wetenschappelijke literatuur is hieraan tot op heden weinig aandacht besteed,
mede doordat dergelijke factoren niet al-

tijd eenvoudig van geschikte proxies zijn
te voorzien. Een voorbeeld is de bedrijfscultuur. Zo zal een onderneming met een
grotere hoeveelheid eigen vermogen financieren indien sprake is van een sterke zucht
naar risicovermijding of een harmonieuze
werkrelatie bestaat tussen aandeelhouders
en bestuur. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat instituties en wet en regelgeving
van invloed zijn op de vermogensstructuur.
Dit geldt in het bijzonder voor de corporatiesector, die onder grote invloed van wet
en regelgeving staat. Ten slotte zijn ook
psychologische factoren van belang aangezien bestuurders nimmer volledig rationele beslissingen nemen en worden geconfronteerd met onzekerheden. Kortom, het
aantal kernfactoren moet wellicht worden
uitgebreid. Het is derhalve primair de aanbeveling kwalitatief onderzoek te verrichten naar andere factoren die mogelijk van
invloed zijn op de vermogensstructuur van
vastgoedondernemingen.
Over de auteur
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Geen enkel type onderneming financiert
volledig naar de veronderstellingen van de
trade-off theorie of pecking order theorie.
Over het algemeen is wel een tweedeling te
maken. Enerzijds vertonen de ontwikkelaars
en vastgoedfondsen de meeste overeenkomsten met de pecking order theorie, anderzijds de ontwikkelende bouwers en woning-
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Conclusies
Uit de resultaten komt naar voren dat bij de
totstandkoming van de vermogensstructuur
per type vastgoedonderneming duidelijk
verschillende factoren bepalend zijn. Weliswaar laten de verschillen zich verklaren,
toch zijn deze zodanig groot dat het niet
eenvoudig is om abstracties te maken over
de vastgoedsector in het algemeen. Slechts
kan worden opgemerkt dat de gemiddelde
schuldratio van 70% in de vastgoedsector
circa 20 procentpunt hoger uitvalt in vergelijking met ondernemingen in andere bedrijfstakken (cf. Van Dijk en De Jong, 1998).

corporaties met de trade-off theorie. Gezien
het feit dat een aantal factoren geen significante invloed toont, betreft deze tweedeling
een generalisatie. Dat voor vastgoedondernemingen geen algemeen coherente financieringstheorie kan worden opgesteld, is
niet merkwaardig te noemen. Immers, de
wetenschappelijke discussie over het financieringsgedrag van ondernemingen is tot op
heden dermate groot en gefragmenteerd dat
hierover geen uitsluitsel valt te geven.

onderzoek

In tegenstelling tot voornoemde factoren,
schetst de factor volatiliteit een helder beeld.
Als gevolg van een hoge variatie in het bedrijfsresultaat, neemt de kans op een faillissement toe. Teneinde dit bedrijfsrisico te
reduceren zal een onderneming met minder
vreemd vermogen financieren. Dit heeft uiteraard een drukkend effect op de schuldratio tot gevolg. De resultaten omtrent
beursnotering en de status van fiscale beleggingsinstelling zijn eveneens weinig opmerkelijk. Het hebben van een beursnotering of
FBI-status is namelijk negatief van invloed
op de schuldratio. Een verklaring hiervoor
is dat deze ondernemingen zonder al te veel
moeite aandelen kunnen uitgeven op een effectenbeurs, terwijl dit voor niet-beursgenoteerde bedrijven een gecompliceerdere optie
is. Daarenboven worden FBI’s beperkt in het
aantrekken van vreemd vermogen. Immers,
niet meer dan 60% van het onderliggende
onroerend goed mag met vreemd vermogen
worden gefinancierd. Het is nochtans onduidelijk waarom ontwikkelende bouwers met
een beursnotering vreemd vermogen prefereren boven eigen vermogen. Wellicht heb-

ben zij een dermate gemakkelijke toegang
tot kapitaalmarkten dat het voordeel van een
ongecompliceerde aandelenuitgifte grotendeels wegvalt. Bij de factor ondernemingsgrootte kwam een dergelijke verklaring voor
de bouwers ook al naar voren.
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en corporaties reduceren daarentegen hun
schuldratio. Voor vastgoedfondsen kan dit
worden verklaard uit het feit dat positieve
toekomstverwachtingen in een stijgende
aandelenkoers resulteren, waardoor de uitgifte van nieuwe aandelen interessant wordt.
Een andere verklaring is dat schuldverleners
zich indekken tegen het risico dat groeiopties niet worden omgezet in concrete en rendabele projecten. Omgekeerd geredeneerd,
schuldverleners hebben meer vertrouwen in
de ontwikkelingstak wanneer het gaat om
de werkelijke benutting van groeimogelijkheden. Het negatieve effect van de groeimogelijkheden op de schuldratio van woningcorporaties kan worden verklaard uit het feit
dat deze ondernemingen in sommige situaties genoodzaakt zijn tot het financieren met
eigen vermogen indien kredietverleners niet
in onrendabele projecten willen investeren.

Call for papers voor december 2011

Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedmarkt. De uitgave biedt steeds
opnieuw een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen aan
de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.

Voor de editie december 2011 roept de redactie auteurs op rond het thema:

Duurzaam Vastgoed
Duurzaamheid is een ‘gewoon’ woord geworden. Ook in de vastgoedwereld. Toch
worstelt de sector nog met het toepassen
van duurzaamheidsprincipes op de gebouwen en gebieden die ze ontwerpt en realiseert. Enerzijds zijn er normen (bijvoorbeeld t.a.v. energie) die gehaald moeten
worden maar anderzijds lijken consumenten en gebouwgebruikers niet veel belangstelling voor duurzaam vastgoed te hebben.
De vraag is hoe waardevol de normen voor
een duurzame bouw zijn en hoe groot de
vraag naar duurzame gebouwen is? Zijn de
kansen voor duurzame gebouwen voor alle
typen bouwwerken even groot of zijn er enkele zeer kansrijke sectoren?
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De redactie daagt academici en praktijkonderzoekers uit artikelen in te sturen die
ingaan op de kansen en mogelijkheden van
duurzaam vastgoed. De artikelen moeten
zijn gebaseerd op wetenschappelijk of toegepast onderzoek.
Auteurs die een bijdrage willen leveren, kunnen voor 15 oktober een korte opzet (abstract) van een artikel inzenden. Het definitieve artikel dient uiterlijk 13 november 2011
binnen te zijn bij de redactie.
Correspondentieadres:
vogon@propertynl.com
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Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland

Het jaarlijkse VOGON symposium
in het teken van de toekomst van de
kantorenmarkt
onderzoek

Hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, is er wel degelijk behoefte om vooruit te
kijken. Er zijn momenteel grote ontwikkelingen gaande op het gebied van communicatie,
mobiliteit, verstedelijking, nieuwe werkvormen en duurzame gebouwen. Waar staan we
met de Nederlandse kantorenmarkt in 2020? En kunnen of willen we die weg nog beïnvloeden? Het doel van dit 20e VOGON symposium is om inzicht te krijgen in de vraag hoe onze
toekomstige werklocaties, werkconcepten en gebouwen eruit zullen zien. Nationale en
internationale sprekers geven deze middag hun visie op de toekomst van de kantorenmarkt.
Daarnaast zal tijdens het symposium de uitreiking van de jaarlijkse VOGON PropertyNL
Research Award plaatsvinden. Deze award is de prijs voor de meest waardevolle publicatie
op het gebied van vastgoed in het afgelopen jaar.
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Het VOGON symposium vindt plaats op vrijdag 11 november 2011 in het WTC te Amsterdam en begint om 14.00 uur. Houd uw e-mail, brievenbus en www.vogon.nl in de gaten
om u in te schrijven.

ag e n d a
EXPO REAL
4-6 oktober 2011, New Munich Trade Fair Centre, München
Informatie: www.exporeal.net
10e Nationaal Symposium Woningcorporaties
12/13 oktober 2011, NBC, Nieuwegein
Informatie: www.symposiumwoningcorporaties.nl
Symposium Duurzaam Erfgoed
12 oktober 2011, De Doelen, Rotterdam
Informatie: www.cultureelerfgoed.nl
INREV Workshop
20 oktober 2011, Frankfurt
Informatie: www.inrev.org
Congres 110 jaar Woningwet
1 november 2011, Het Sieraad, Amsterdam
Informatie: www.nirov.nl
Congres Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming
3-4 november 2011, MECC, Maastricht
Informatie: www.herbestemming.nu
CFO Conference
9-10 november 2011, Madrid
Informatie: www.inrev.org
VOGON SYMPOSIUM
11 november 2011, Amsterdam
Informatie: www.vogon.nl
MAPIC
16-18 november 2011, Palais des Festivals, Cannes
Informatie: www.mipim.com
Investor Platform & Committees meeting
7 december 2011, London
Informatie: www.inrev.org
ICSC European Conference
18-20 april 2012, Berlijn
Informatie: www.icsc.rg/2012EU
ERES (European Real Estate Society) 19e jaarlijkse congress
13-16 juni 2012, Nottingham Trent University, Edinburgh
Informatie: www.eres2012.com
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Het kennisinstituut voor vastgoedkunde
De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) biedt een samenhangend
pakket aan hoogwaardige opleidingen voor professionals met 2 tot 5 jaar
werkervaring. Er zijn 3 opleidingsformules afgestemd op een specifieke
opleidingsbehoefte van werkgevers in het werkveld en hun werknemers.
In januari 2012 starten de volgende opleidingen:
•   de Masteropleidingen MRE en MSRE
•   de Specialistische opleidingen Investeringsanalyse, Marktanalyse, Beleggingsanalyse, Projectontwikkeling en
Gebiedsontwikkeling
•   de Sectoropleidingen Corporatie & Vastgoed en Winkelmarkt

Bent u niet op zoek naar een opleiding, maar bent u op zoek naar
kennis, breng dan een bezoek aan:
• d
 e grootste vastgoedbibliotheek van Europa in
het Vastgoedinformatiecentrum van de ASRE
• www.vastgoedkennis.nl, de digitale catalogus van
het Vastgoedinformatiecentrum
• www.vastgoedmonitor.nl, kengetallen van de vastgoedmarkt

Amsterdam School of Real Estate
Bezoekadres: Jollemanhof 5, 1019 GW Amsterdam
website:
www.asre.nl
Email:
info@asre.uva.nl
Tel:
020 - 668 11 29

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

