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INLEIDING OP HET THEMANUMMER

Structurele kantelingen
op de vastgoedmarkt
Zoals u in het colofon kunt lezen, heeft Real Estate Research Quarterly een adviesraad. Deze raad heeft als taak de redactie scherp te houden op de kwaliteit en haar
van aanbevelingen te voorzien voor thema’s die wij aan de orde kunnen stellen.
Uiteraard speelt in discussies met de adviesraad en redactie de laatste jaren de economische crisis een prominente rol, die zich ook uit in turbulente ontwikkelingen
op de vastgoedmarkt.
door prof. dr. ir. Vincent Gruis en dr. ir. Rianne Appel

D

e vraag die bij ons opkwam is welke
veranderingen tijdelijk zijn, gebonden aan de conjunctuurgolf, en welke
veranderingen structureel zijn. En wat zegt
vastgoedonderzoek hier eigenlijk over? In de
discussie over de laatste vraag, kwamen we
tot de conclusie dat het ontbreekt aan een
goed overzicht van de state-of-the-art van vastgoedonderzoek. Ook betwijfelden we of de
vele vastgoedinstellingen hun onderzoek wel
voldoende aan elkaar verbinden en op elkaar
afstemmen. Zou daar geen winst te behalen
zijn? Deze discussie was aanleiding om met
de VOGON en PropertyNL het initiatief te nemen voor een werkconferentie over structurele
veranderingen op de vastgoedmarkt en de rol
van vastgoedonderzoek. Dit idee bleek breed
gedragen en op 10 april 2014 is een groot (en
misschien wel nooit eerder vertoond) aantal
vastgoedonderzoekinstellingen bij elkaar gebracht om de volgende vragen te bespreken:
Wat zegt vastgoedonderzoek over veranderingen op de vastgoedmarkt, zijn deze structureel
of niet? Welk vastgoedonderzoek vindt plaats
dat effecten en oplossingen adresseert op deze
veranderende vastgoedmarkt? Welke vastgoed-

onderzoeksvragen blijven hierbij onbelicht,
welke kansen voor samenwerking in onderzoek zijn er? Welke kennis kan worden uitgewisseld, gebundeld en in co productie worden
ingebracht? Hoe en welk vastgoedonderzoek
kan worden gespiegeld aan de behoefte vanuit de maatschappij? Welke kansen liggen er
voor synergie en het duiden van hiaten in het
onderzoek? Welke mogelijkheden zijn er tot
binding van het vastgoedonderzoek aan de
maatschappelijke en politieke discussie en de
besluitvorming over vastgoedvraagstukken en
knelpunten op de vastgoedmarkten?
Om vooraf al een beeld te krijgen van de stateof-the-art van vastgoedonderzoek heeft Stichting Interface in opdracht van de VOGON een
quick-scan gemaakt van lopende programma’s
aan universiteiten en grote kennisinstellingen.
Vers ‘voor’ de pers mogen wij u al een kleine
blik geven op de resultaten op basis van het
concept rapport van Jos Smeets en Marieke
Leussink. Eén van de dingen die opvalt, is
dat er consensus lijkt te bestaan over de grote
thema’s. Zaken die in het rapport worden genoemd door de vertegenwoordigers van de
onderzoeksinstellingen zijn onder meer: de

4 | april 2014 | Real Estate Research Quarterly

PNL14-RERQ1-004-VINCENTGRUIS.indd 4

18-03-14 14:59

onderzoek

zich mee. Eén risico is dat we elkaar teveel na
gaan praten en daarmee blinde vlekken creëren. Lastig te voorkomen, dat wel. Een ander
risico is dat we ons allemaal met hetzelfde bezig gaan houden. Het optreden van dat laatste
risico wordt enigszins bevestigd door de quick
scan. De onderzoekers hebben aan de instellingen gevraagd om hun onderzoek langs diverse assen te positioneren, met vragen als:
richt u zich vooral op de beleggingswaarde of
gebruikswaarde, kwantitatief of kwalitatief onderzoek, beheer of ontwikkeling, profit of nonprofit, gebouw of stad? Wat blijkt, de meeste
partijen positioneren zich op de meeste assen
ergens in het midden. Dit is enerzijds logisch,
want ‘vastgoedkunde’ is een multidisciplinair
vak, waarbij alle aspecten in onderlinge samenhang moeten worden bezien. Maar anderzijds kan een focus op de breedte leiden tot
onvoldoende onderscheidend en verdiepend
vermogen van onze onderzoeksinstellingen.
Uiteraard, enige overlap is goed, zowel voor
de kansen op samenwerking als voor gezonde
concurrentie. Maar Nederland is nou ook weer
niet zo groot en heeft waarschijnlijk baat bij
een meer complementaire positionering van
verschillende instellingen. Dan kunnen we
met dezelfde capaciteit veel meer betekenen.
We willen hiermee vooral zeggen: wat goed dat
de instellingen op 10 april het gesprek aangaan
over hun onderzoeksagenda - en misschien
draagt dit ook wel bij aan een structurele kanteling van vastgoedonderzoek in Nederland.
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omslag naar de vragersmarkt, optimalisatie
van de vastgoedvoorraad, verduurzaming als
blijvende opgave, nieuwe condities voor kapitaalverschaffing, het belang van transparantie
en toezicht, etc.
Deze uitdagingen komen ook aan bod in dit
themanummer, waarmee wij een klein voorschot nemen op de werkconferentie en ingaan
op enkele van deze structurele veranderingen
en uitdagingen voor vastgoedonderzoek. Ed
Nozeman noemt in zijn bijdrage vijf structurele veranderingen met de omslag naar een
vraaggestuurde vervangingsmarkt markt als
overkoepelend thema. Hij constateert dat we
nog maar weinig weten van hoe dit uitwerkt op
het verloop van de vastgoedcyclus en hoe actoren in een dergelijke markt kunnen sturen. Bij
die laatste vraag beveelt Dirk Brounen aan ons
meer te verdiepen in de gedragsaspecten van
actoren op de vastgoedmarkt. Omdat vastgoedsturing uiteindelijk mensenwerk is, is het van
groot belang de juiste prikkels te vinden om de
noodzakelijke aanpassingen te stimuleren. Zo
is een belangrijke vraag hoe we omgaan met
de weerstand tot afschrijven van vastgoed en
het remmend effect dat dat heeft op de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. Huizinga
en Osskina geven daarbij in overweging om
een statiegeldregeling te introduceren. Door
een premie te heffen op nieuwbouw kan een
remmend effect ontstaan op ‘bouwen voor de
leegstand’ en door deze premie tegelijkertijd te
gebruiken voor cofinanciering van sloop, zou
afschrijven van niet levensvatbaar vastgoed
makkelijker kunnen worden. Van Dinteren
en Keeris, ten slotte, combineren de thema’s
vastgoedmarkt en vastgoedonderzoek heel letterlijk door het belang en kansen van vastgoed
voor Research & Development activiteiten te
belichten. Zij constateren dat beleggers nog
veel te terughoudend zijn met investeren in
dergelijk vastgoed, terwijl de ontwikkeling van
een op innovatie gebaseerde kenniseconomie
baat heeft bij dergelijk vastgoed en vice versa.
De algemene opgaven lijken duidelijk in beeld
te zijn bij onderzoekers. Maar, de consensus
daarover brengt wellicht ook wat risico’s met
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NIEUWE PRIKKELS KUNNEN ONS HELPEN

Nieuw Gedrag, Nieuwe Kansen
Zicht op structurele kantelingen op de vastgoedmarkt. Dat is het thema van VOGON’s werkconferentie. Duidelijk is dat tijden veranderen, en zeker de laatste jaren
is dat niet altijd voordelig geweest voor vastgoed minnend Nederland. De opkomst
van digitalisering, de demografische krimp, de steeds verder terugtrekkende (semi)
overheid, en de nieuwe focus op risico en transparantie van banken en toezicht,
zomaar wat kantelingen waar menig vastgoedondernemer vandaag de dag de effecten voelt.
door prof. dr. Dirk Brounen

T

enminste wanneer men afwacht en
liever klaagt dan onderneemt! Locus
of control noemen psychologen dat1.
Wanneer deze extern is, dan geloof je dat de
omgeving en het lot je toekomst en geluk bepalen. Kantelingen zijn dan altijd verrassend
en allesbepalend. Wanneer de locus of control
intern is, dan geloof je in het nemen van regie en het creëren van nieuwe kansen. Dan zie
je kantelingen als de uitkomst van een trend,
en zoek je zelf naar mogelijkheden om hierop
in te spelen. Kortom, graag ga ik uit van een
interne locus of control, waardoor wij de uitkomsten van morgen als maakbaar ervaren.
Wat kunnen wij, de vastgoedmarkt, doen om
nieuwe kansen te creëren? Het antwoord
op deze vraag zoek ik niet in nieuwe ideeën,
business modellen, of investeringsproposities,
maar in ons gedrag. Welk gedrag is nodig om
nieuwe kansen te zien en te verzilveren? In dit
artikel verken ik de mogelijke positieve rol van
gedrag binnen de vastgoedmarkt, waarbij ik
elementen uit de psychologie literatuur betrek.
Gedrag van huurders, bankiers, ontwikkelaars, kopers, makelaars, overheden, en beleggers. Kortom menselijk gedrag dat elke lezer
bekend zal voorkomen. Daarbij is het niet de

kunst om te benoemen welk gedrag debet was
aan de recente tegenspoed, maar om te zoeken
naar gedrag dat kan helpen in de toekomst. Dit
doe ik aan de hand van drie thema’s, over onze
voorkeuren, over onze beperkingen, en over
onze angsten, uitmondende ineen oproep om
te leren van aanpalende vakgebieden - zoals gedragseconomie en cognitieve psychologie.
Liftmuziek - over onze voorkeur voor routine
Feit: de Nederlandse beroepsbevolking krimpt.
Geen schokkend feit, maar een simpel gevolg
van demografische trends. De aanwas van
nieuwe jongeren slinkt al decennia en de grote
na-oorlogse baby-boom generatie heeft inmiddels de veilige pensioenhaven bereikt. Kortom,
de arbeidsmarkt verliest jaarlijks meer aan
pensioengangers dan het wint aan jonge aanwas. Dat is geen probleem, zolang wij zorgen
dat deze voorspelbare trends goed worden
opgevangen. Dat gebeurt dan ook zeker, bijvoorbeeld in ons pensioenstelsel en in onze
zorg. In beide domeinen zijn de effecten van
de vergrijzing inmiddels opgevangen door een
stelselwijziging. De vastgoedmarkt lijkt meer
moeite te hebben met deze trendbreuk. Na een
jarenlange bevolkingsgroei - in 1950 telde ons
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Maar wat kunnen wij leren van dit soort voorvallen? Nooit meer op routines vertrouwen is
ondoenlijk. Wij kunnen niet door het leven
gaan zonder af en toe op gevoel te beslissen.
Routines afleren is lastig. Richard Thaler en
Cass Sunstein schreven hierover in 2009 hun
boek ‘Nudge’ vol met herkenbare voorbeelden
en nuttige tips om eigen gedrag te zien en bij
te stellen aan de omstandigheden3. Voor de
vastgoedmarkt specifiek zou het helpen om
naast de automatische piloot een groter radarscherm in te richten, opdat stormfronten eerder opdoemen. De nieuwsgierige blik vooruit
kan helpen om niet verrast te worden door
trends die ongevallig zijn. Er is veel onderzoek
voorradig, onderzoek dat kan helpen om in
scenario’s te denken in plaats van een voortzetting van het verleden. Geen liftmuziek, maar
af en toe eens wat stilte, om te lezen, om te
twijfelen en om na te denken.

service

In het land der bijzienden is niemand koning
- over onze beperkingen.
In 1981 ontdekte Ole Svenson tijdens een studie onder Zweedse automobilisten dat 77%
van de ondervraagden zeker wist te vertellen
dat hij of zij een betere automobilist was dan
gemiddeld4. Een onwaarschijnlijk resultaat,
maar een resultaat dat later nog vele malen
werd bevestigd, ook ten aanzien van de relatieve inschatting van intelligentie, geheugen,
gezondheid en inkomen. Over het algemeen
hebben mensen (mannen nog meer dan vrouwen) geen gebrek aan zelfvertrouwen. Nu is
angst een slechte raadgever, en zou zelfvertrouwen dus heilzaam kunnen werken. Maar
dan moet dat vertrouwen in eigen kunnen wel
terecht zijn. Zeker wanneer het gaat om het
maken van goede inschattingen is gebleken

onderzoek

Wij wennen graag aan vaste patronen, dat
maakt ons leven overzichtelijk. Dat is bekend,
ook bij verkopers. Ons cognitieve systeem
heeft een sterke voorkeur voor de status quo,
zodat beslissingen eenvoudig, snel en routinematig kunnen worden gemaakt. Een soort
automatische piloot die bij lange afstanden en
stabiel weer de zorgen uit handen neemt. Maar
wat als dat weer plots omslaat? Net als alle andere markten kent ook de vastgoedmarkt haar

patronen en routines. Zo is groei en nieuwbouw vanzelfsprekend geweest. Waarde was
lang een uitkomst van locatie, locatie, locatie
en BAR was in veel gevallen voldoende voor de
onderbouwing van een investering. Deze automatische piloot is echter inmiddels uitgeschakeld, althans bij de meesten.
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land nog amper 10 miljoen inwoners - lijkt de
aangekondigde krimp velen te verrassen. Dat
terwijl er in andere sectoren zoals de automobielindustrie en de levensmiddelenindustrie
al jarenlang subtiel wordt ingespeeld op deze
demografische omslag. Vreemd, want dergelijke producten kennen een relatief korte
levensloop, terwijl de gemiddelde woning of
kantoortoren toch enkele decennia mee moet
gaan. Met andere woorden, de langere termijn is toch zeker voor vastgoedondernemers
relevant.
Toch kreeg het artikel ‘Vastgoedmarkt kraakt
onder demografische druk’ uit 2004 weinig
bijval. De auteurs wezen op de lange termijn
perspectieven waarin krimp de vraag naar
vierkante meters zou doen afnemen2. Lezers
wezen de auteurs op hun beurt op het belang
van optimisme. Ja, 2004 was een lastig jaar
met leegstand, maar na regen komt altijd zonneschijn. Dergelijke tijdelijke dipjes vormden
een normaal onderdeel van de varkenscyclus,
een eenvoudige groeivertraging die snel weer
plaats zou maken voor het gebruikelijke herstel. Die varkenscyclus is een vertraagde vastgoedreactie op de economische trend, een
trend die sinds 1950 vooral groei heeft gekend.
Deze lange termijn golf werd als het ware de
zachte muziek die soms te horen is in liften
of toiletten. Aangenaam op de achtergrond,
maar echt luisteren hoeft men niet. Maar wat
nu als deze muziek gradueel verandert, van
stijl en volume. Wat als de zwoele jazz wordt
ingewisseld voor funky uptempo soul, bij hoeveel decibellen gaan wij dat echt opmerken en
reageren?
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dat onze zintuigen bijzonder onbetrouwbaar
zijn. Onze ogen zijn eenvoudig te misleiden
door optische illusies en ons gehoor blijkt selectiever dan wij zouden willen. Ons geheugen
is beperkt en ons vermogen tot reflectie kent
ook haar grenzen. Kortom, puur biologisch gezien is er alle aanleiding om wat meer te twijfelen aan onze eigen inschattingen.
Een domein waarin onze misvattingen steeds
weer opdoemen, is dat van investeringsanalyse. Al op middelbare school maken wij kennis met de tijdswaarde van geld. Zo blijkt dat
de intrinsieke waarde van een investering
bestaat uit een verdisconteerde optelsom van
toekomstige kosten en baten. Een concept dat
ons gegeven is in 1938 door het promotieonderzoek van John Burr Williams. Nu, ruim 76
jaren later, is het alleszins fair om toe te geven
dat hoewel contante waarde berekeningen populairder zijn dan ooit, ze grote inschattingsfouten niet hebben kunnen voorkomen. Net
als in de voorgaande sectie speelt de langere
termijn ons hier parten. De mens is namelijk
mentaal bijziend. Hoewel wij leren dat een
15-jarig contract in haar geheel moet worden
doorgerekend, blijken echte mensen grote
moeite te hebben met analyses van meer dan
3 jaar vooruit. Na 3 jaar lijkt er een mist te ontstaan, die het zicht belet en verder rekenen
bijna onmogelijk maakt. Zo kan het dat er jarenlang grote delen van huizenkopers zonder
NHG garantie hun huis hebben gekocht, terwijl de lage (en inmiddels verhoogde) afsluitpremie al heel snel door de rentekorting werd
gecompenseerd. Het toekomstige voordeel
werd simpelweg niet gezien. Ook in de duurzaamheids discussie speelt onze bijziendheid
ons parten. Ook hier gaan de kosten voor de
baten uit, en doordat de lange termijn vervaagt
in ons oordeel worden rendabele keuzes vaak
niet gemaakt. Onze korte termijn focus speelt
ons parten.
Nieuwe prikkels zouden ons kunnen helpen.
Prikkels die de lange termijn voordelen op korte termijn zichtbaar maken. Zo bestaan er in
de Verenigde Staten zeer succesvolle ESCO’s
(Energy Service Companies) die panden ener-

getisch renoveren in ruil voor de toekomstige
energiebesparingen. Zij leven op het feit dat
de lange termijn voordelen vaak niet worden
gezien. Met nieuwe financiële arrangementen
waarin de lange termijn vandaag voelbaarder
wordt kan een hoop gedrag worden bijgesteld.
Failure changes for the better, success for
the worse – over onze angsten
“Ruim 25% was het unanieme oordeel. Reken
maar op tenminste 25% waardeverlies in deze
crisis, en stel je nu de vraag: wat ga ik daarna
doen om dit weer goed te maken?” Dat was
de openingsopmerking van het Amerikaanse
Homer Hoyt congres 2009. Een groep Amerikaanse vastgoedonderzoekers en ondernemers
zat bijeen en zouden een lange dag gaan brainstormen over hoe om te gaan met de effecten
van de financiële crisis. Er was geen discussie
over of er wel een crisis was, en of de crisis de
vastgoedmarkt zou raken. Daarvoor leek geen
tijd. De eerste spreker startte met een kleine
samenvatting van eerdere dieptepunten uit
de Amerikaanse vastgoedgeschiedenis, projecteerde dat op de impact op huur en discontovoeten en kwam zo tot de inschatting van
‘25%’. Het congres was 10 minuten oud, en de
vastgoedmarkt was al 25% kwijt. De rest van de
dag is gebruikt om te praten over oplossingen
voor herstel, over harde geleerde lessen en over
nieuwe manieren van werken. Een goede dag,
met veel ideeën en positieve energie.
Terug in Nederland vertelde ik over het bovenstaande en stuitte op veel misbaar. Een uit het
verband gerukt citaat hierover zorgde enkele
dagen later zelfs voor headlines bij RTL-Z en
het FD “Hoogleraar Brounen voorspelt 25%
waardedaling vastgoedmarkt” en een rijke verzameling aan professionele feedback was mijn
deel. In tegenstelling tot hun Amerikaanse
collega’s bleken Nederlandse vastgoedondernemers nog niet klaar om te praten over de
periode na het verlies.
Loss aversion noemen psychologen dit5. Een
bekend fenomeen dat laat zien dat de pijn van
verlies ongeveer twee maal zwaarder weegt dan
de vreugde van een vergelijkbare winst. Dat
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Conclusies
Vastgoedondernemen is mensenwerk. Steeds
vaker zien wij hoe technologie kan helpen bij
het maken van keuzes over de optimale beleggingsmix, het schatten van risico-scenario’s en
het implementeren van ketenintegratie in de
bouwkolom. Maar de echte eindoordelen wor-

den nog steeds door echte mensen geveld. Dat
laat dus ook genoeg ruimte voor gevoel, sentiment en stijl, en dat zal niet snel anders worden. De kernboodschap van dit artikel is een
oproep tot zelfreflectie. Vastgoedondernemers
kunnen veel winnen met extra zelfkennis,
zeker wanneer het gaat om het keuzegedrag.
Ingeslepen patronen, angst voor verlies en
een fixatie op de korte termijn zitten ons allemaal regelmatig in de weg. In een markt die
bijna dagelijks lijkt te veranderen, is het zaak
om onze reactiesnelheid te verkorten. Sneller
reageren op de omstandigheden is van veel
waarde, maar vereist dat wij oude gewoontes
en gedrag afleren.
Dit artikel biedt helaas geen oplossing, maar
wel ingangen tot leesstof uit andere domeinen.
Zo zijn er concreet drie onderzoeksvragen die
een wetenschappelijke studie verdienen: (1)
met welke nudges kunnen vastgoedroutines
worden verlicht?, (2) met welke nieuwe prikkels worden vastgoedbeslissers lange termijndenkers, (3) hoe kan de beklemmende pijn van
verlies worden psychologisch worden verlicht,
opdat de stap vooruit weer gemaakt wordt? Er
zit veel psychologie in de markt, het is tijd dat
ook het vastgoedonderzoek daar haar voordeel
mee gaat doen!
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soort pijn wordt graag vermeden, of zelfs ontkend. Zo verkopen beleggers liever geen aandelen voor een koers lager dan hun aanvankelijke aankoopkoers. Vreemd, want een aandeel
moet enkel worden aangehouden of verkocht
op basis van de verwachtingen ten aanzien van
de verdere toekomst. Zijn die gunstig, houd je
je aandelen aan, zijn deze ongunstig dan laat je
ze gaan. Maar verkopen onder de aankoopprijs
betekent toegeven dat je verliest, dus houd je
liever nog even aan in de hoop dat de aankoopkoers toch weer gehaald gaat worden. Logisch
vanuit gevoel, vreemd vanuit het verstand.
Toch is het vaker dan gedacht heilzaam om
sneller verlies te nemen, zodat er tijd en
ruimte ontstaat om over het herstel te denken.
Failure changes for the better is een typisch
Amerikaanse leus, waarin falen gezien wordt
als onderdeel van een pad tot succes. Makkelijk
gezegd wanneer er geen banen en inkomens
op het spel staan uiteraard. Maar er zijn wel degelijk lessen te leren uit dit soort gedrag. Met
een snellere reactiesnelheid verlies accepteren
is niet hetzelfde als failliet willen gaan. Het is
eerder een manier om mentaal sneller op te
schakelen naar plan B wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Over de auteur
Prof. dr. Dirk Brounen is hoogleraar
vastgoedeconomie aan TiasNimbas
Business School

voetNOTEn
1 	Locus of control werd geïntroduceerd in 1954 door de psycholoog J.B. Rotter (zie Rotter, J.B. (1954). Social learning and
versus external control of reinforcement: A review”. Psychological Bulletin 65 (4): 206–20)
2 	Vastgoedmarkt kraakt onder demografische druk” (with P.M.A. Eichholtz) Economisch Statistische Berichten (ESB) nr
4430. (2004)
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clinical psychology. NY: Prentice-Hall) en werd later uitgewerkt door H,M. Lefcourt (zie Lefcourt, H.M. (1966). “Internal

3 	 Thaler, Richard H.; Sunstein, Cass R. (2009). Nudge: naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart.
4 	Svenson, O. (February 1981). “Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers?”. Acta Psychologica 47(2):
143–148.
5

Kahneman, D. and Tversky, A. (1984). “Choices, Values, and Frames”. American Psychologist 39 (4): 341–350.
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TERUG- EN VOORUITBLIK

De vastgoedonderzoekagenda
De vastgoedmarkt en het daarmee verbonden krachtenveld zijn de afgelopen decennia en vooral sinds de financiële crisis ingrijpend veranderd. Dat heeft ook implicaties voor het onderzoek. De gewijzigde context, bereikte successen en de verbeterpunten bevatten essentiële ingrediënten voor inhoud en organisatie van de
toekomstige onderzoekagenda.
door prof.dr. Ed Nozeman

E

r zijn meerdere redenen om terug- en
vooruit te blikken op het vastgoedonderzoek in Nederland. Reflecties over
de bereikte resultaten van het totnutoe verrichte onderzoek en de richting die dat onderzoek zou moeten of kunnen inslaan zijn
in ieder geval dun gezaaid1. Een discussie
daarover in gang zetten kan dus allerminst
kwaad. Doel van deze bijdrage is het uitzetten van onderzoekslijnen voor de toekomst.
Daar de VOGON werkconferentie in april
van dit jaar gewijd is aan het thema Vastgoedonderzoek, mag deze bijdrage als een
voorzet beschouwd worden. Bovendien viert
de Amsterdam School of Real Estate dit jaar
haar 25jarig jubileum. Gezien haar ambitie
vastgoedkennis samen te brengen en uit te
dragen, past een evaluatieve bijdrage over
onderzoek ook binnen dat kader. Naast eigen inzichten is het onderstaande mede gebaseerd op daartoe gevoerde discussies met
een aantal vastgoedexperts2.
Over het begrip Vastgoedonderzoek dient
vooraf geen misverstand te bestaan. In deze
bijdrage wordt daaronder al het onderzoek
begrepen dat zich richt op kennisverwerving binnen het gecombineerde domein
van bedrijfskunde, economie en ruimtelijke
wetenschappen met behulp van daartoe geëigende methoden waarbij de fysieke neer-

slag en bijbehorende grond het object van
studie vormen. De bijdrage beperkt zich tot
het (toegepast) wetenschappelijk onderzoek;
het praktijkgericht onderzoek blijft buiten
beschouwing.
Voor onderbouwde uitspraken over de toekomst van het Nederlandse vastgoedonderzoek helpt kennisnemen van wat er de
afgelopen jaren wel en niet bereikt is. Tegelijkertijd zullen externe ontwikkelingen aan
de orde gesteld moeten worden. Onderzoek
functioneert immers in een dynamische
omgeving en laatstgenoemde beïnvloedt
richting en inhoud van eerstgenoemde,
al heeft onderzoek ook een eigenstandige
agenda.
Gezien het voorgaande wordt in deze bijdrage getracht de navolgende vier vragen te
beantwoorden:
• 	Welke veranderingen hebben er in en rond
de vastgoedmarkt plaatsgevonden en in
welke mate hebben die de inhoud van het
vastgoedonderzoek beïnvloed?
• 	Wat is wel en niet bereikt in de afgelopen
25 jaar wat betreft, kwaliteit van de output,
beschikbaarheid van data en institutionalisering van het vastgoedonderzoek?
• 	Welke thema’s bepalen het toekomstig vast-
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Een sterk veranderde vastgoedmarkt
Inhoud en organisatie van vastgoedonderzoek worden in hoge mate beïnvloed door
het maatschappelijke, economische en politieke krachtenveld. Veranderingen in dat
krachtenveld hangen deels samen met de
recente kredietcrisis, andere zijn al langer
aan de orde. Tenminste een vijftal is relevant te noemen (Nozeman 2013):

3 	De wijzigende bestuurlijke verhoudingen en
complexere regelgeving
Dit betreft de verschuiving in regie op bestuurlijk-politiek vlak via decentralisatie

5 	Het opkomend debat over normen en waarden
Er is sprake van een veranderend denken over
economie, samenleving en integriteit (zie
o.a., Hoppe 2013, Zweegers & Karssing 2013).
De invloed van deze veranderingen op inhoud en organisatie van vastgoedonderzoek laat zich met een aantal voorbeelden
illustreren. De omslag naar vraaggestuurde
ontwikkeling van vastgoed weerspiegelt
zich volgens de ondervraagde experts onder
meer in een toenemend belang dat commerciële partijen sinds de crisis hechten
aan gebruiker- en consumentgericht onderzoek voor bestaande en te ontwikkelen vastgoedproducten. De impact van verminderde
financiering weerspiegelt zich in fusies en
samenwerkingsverbanden van onderzoeksinstellingen3. De complexere regelgeving
heeft o.m. geleid tot meer onderzoek naar
de effecten van (supra) nationale regelgeving op de ruimtelijke sturingsmogelijkheden van lokale overheden4. De opmars van
technologie laat zich eenvoudig illustreren
aan de toename van geavanceerde statistiek
en modelberekeningen in dissertaties, wetenschappelijke artikelen en scripties5. Het
actuele debat over integriteit resulteert in
een toevloed aan publicaties over en aangescherpte gedragsnormen binnen geledingen van de vastgoedsector en het wetenschappelijk bedrijf6.

service

2 	De tijdelijk verminderde beschikbaarheid
van financiële middelen
Deze middelen zijn essentieel voor het
functioneren van ondernemingen en instellingen. De verandering betreft de lastiger
geworden financiering met vreemd vermogen, het verhoogd risicomanagement èn
de budgetbeperking bij overheden en nonprofitorganisaties.

4 De opmars van technologie
De miniaturisering van hard- en software en
de doorbraak van internet heeft zowel wijdverbreide toepassing van bewerkelijke methoden en technieken als een brede verspreiding
van kennis en informatie teweeggebracht.

onderzoek

1	De omslag van een aanbod- naar een vraaggestuurde markt
Die omslag weerspiegelt zich in een sterke
oriëntatie op de toekomstige gebruiker van
het vastgoed. Daar komt bij dat wat betreft
het commerciële vastgoed sprake is van een
verschuiving van uitbreidingsmarkt naar
vervangingsmarkt met een lager investeringsniveau in vaste activa. Daarbinnen
richt de aandacht zich vooral op de thema’s
transformatie en duurzaamheid. Naast veroudering van de bevolking is er sprake van
een demografische uitsortering waarbij
veel duidelijker krimp- en groeigebieden
zijn en zullen ontstaan.

van taken en bevoegdheden maar ook de
toevloed van Europese, nationale en lokale
wet- en regelgeving.

t h e m a : c o n f e r e n t i e va s t g o e d o n d e r z o e k

goedonderzoek en welke onderzoekvragen
roepen die op?
• 	Welke gevolgen hebben de onderzoekthema’s
en de gewijzigde vastgoedmarkt voor de
kwaliteiten van onderzoeker en onderzoeksinstellingen?

Bereikte successen
Gegeven de sterk gewijzigde context kunnen
drie positieve ontwikkelingen genoemd wor-
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den als kenmerkend voor het vastgoedonderzoek in Nederland in de afgelopen decennia.
Een aanzienlijke vooruitgang qua wetenschappelijke en praktisch toepasbare kennis en inzichten
Die vooruitgang is gebaseerd op de overweging dat belangrijke inzichten in het functioneren van de vastgoedmarkt pas recentelijk zijn verworven. Exemplarisch daarvoor
is het gegroeide inzicht dat de gebouwde
omgeving ten nauwste verbonden is zowel
met de financiële wereld gezien de kapitaalsintensiteit als met de samenleving gezien
het belang van huisvesting en de kwaliteit
van de gebouwde omgeving. Die beïnvloeding levert relevante inzichten op over waardebeïnvloedende factoren, welke in een
groeiend aantal vak- en wetenschappelijke
maar ook populaire publicaties worden aangetroffen7. Hedonische analyses, zowel van
residentieel als van commercieel vastgoed,
hebben tot een veel beter inzicht geleid in
de (zwaarte van) factoren die de (verschillen
in de) prijs van dat vastgoed verklaren. Dergelijke inzichten waren tot ver in de jaren
negentig niet beschikbaar. De bevraagde
experts bevestigen dat de verworven inzichten de verklaringskracht van onderzoek
aanwijsbaar hebben vergroot. Het gestegen
opleidingsniveau van management en staven van vastgoedorganisaties weerspiegelt
de professionalisering van de sector.
Een forse vooruitgang qua beschikbaarheid
van data
Inmiddels zijn sector en betrokken analisten gewend aan de permanente beschikbaarheid van vastgoedgegevens van het
CBS. Naast data over woningen en bouwproductie zijn dat sinds 1981 de periodiek
verschijnende WOON bestanden. Sinds de
jaren negentig zijn dat de voorraadgegevens
en mutaties qua commercieel vastgoed van
Locatus en Rudolf Bak, de transactiedatabase van de NVM (m.n. wonen), het IBISbestand wat betreft bedrijventerreinen en

last but not least de geautomatiseerde data
van het Kadaster en (sinds kort) de BAG.
Performancemeting van vastgoedbeleggingen wordt aangetroffen in de deels openbare indexen van ROZ-IPD en Aedex, die
dienst doen als benchmarkinstrument.
De grote makelaarskantoren en Strabo beschikken over transactiedatabases met tijdreeksen wat betreft metrage, huren en soms
de yields voor de (primaire) locaties qua
commercieel vastgoed in de belangrijkste
steden.
Verwend als we zijn met deze overvloed
en de mogelijkheden die te koppelen aan
andere databestanden, moet opgemerkt
worden dat veel van eerder genoemde data
25 jaar geleden niet voorhanden waren
dan wel moeizaam handmatig verzameld
en bewerkt moesten worden. De huidige
overvloed kan een vergelijking met menig
buitenland glansrijk doorstaan. Voorraadgegevens over commercieel vastgoed zijn
buiten de landsgrenzen zelden compleet
indien al voorhanden, het nationale WOON
onderzoek is onbekend in Duitsland en
Frankrijk.. Dat voor data betaald moet
(gaan) worden, zeker indien afkomstig van
commerciële organisaties, vormt de prijs
verbonden aan snelle beschikbaarheid.
De toenemende institutionalisering waardoor
belangen langs verschillende lijnen behartigd
worden en die onderzoekinitiatieven direct dan
wel indirect ondersteunt
Die ondersteuning heeft zowel een nationale
als internationale dimensie. Bij de nationale
dimensie valt te denken aan het optreden van
organisaties als IVBN, NEPROM, NEVAP,
NVM, en VOGON. Bij de internationale dimensie moet gedacht worden aan EPRA,
ERES, ERSA en ICSC Research naast vele andere. Zij alle dragen bij aan verspreiding van
vastgoedkennis. Een deel van deze instellingen bestond een kwart eeuw geleden niet eens.
Die institutionalisering heeft ook betrekking op het onderwijs dat de basis legt
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Verbeterpunten
Genoemde successen worden gerelativeerd
door twee fenomenen die nadrukkelijk om
verbetering vragen.

Beperkte samenwerking en afstemming van het
institutioneel vastgoedonderzoek
Er wordt veel onderzoek gepresenteerd,
maar tegelijkertijd beperkt samengewerkt en
afgestemd. Het (toegepast) wetenschappelijk
onderzoek geschiedt, te oordelen naar de
leeropdrachten van vastgoedhoogleraren en
lectoren, aan tenminste negen universiteiten (Nijenrode, RU, RUG, TUD, TUE, UvA,
UvM, uTwente, UvT, VU) en vier hogescholen (Fontys, Hanzehogeschool, Hogeschool
Rotterdam en Saxion). Voorts aan instituten
als de ASRE, CPB, EIB, PBL en TNO. Vermoedelijk gaat het om enkele honderden onderzoekers, los van de onderzoekbijdragen
van studentenzijde. Samenwerking dan wel
afstemming vindt deels informeel tussen
individuele onderzoekers plaats, deels formeel op universitair niveau via strategische
thema’s en onderzoekscholen. Landelijke samenwerking of afstemming beperkt zich tot
de grote (NWO)projecten.

service

De noodzaak tot samenwerking en afstemming is primair gelegen in de ernst van de
vastgoedcrisis en de gebleken maatschappelijke en economische impact. De problematiek heeft meerdere dimensies die niet
monodisciplinair kunnen worden benaderd
noch opgelost. Een tweede overweging
wordt gevormd door de voordelen van het
bundelen van krachten om tot een centre of
excellence vanuit internationaal perspectief
te komen (al dan niet locationeel geconcentreerd)9. Een derde overweging is de
eigenheid van het vakgebied. Dynamiek en
functioneren van vastgoedmarkten en -organisaties kan alleen maar begrepen worden vanuit de integratie van kennis uit een
veelheid van vakgebieden.
Dat brengt ons bij de positie van Vastgoedkunde: in de praktijk volgens de ondervraagde experts onomstreden, maar als

onderzoek

Tekortschietende uniformering en betrouwbaarheid van (commerciële) vastgoeddata
Verschillende (inter) nationale makelaarskantoren rapporteren over de zelfde lokale
dan wel nationale vastgoed-(deel)markten
opvallend verschillende cijfers met mogelijke
gevolgen voor de conclusies. Die hebben betrekking op aantal en prijsniveau van transacties. Netto-opnamecijfers zijn daarbij schaars.
Voorts neemt de representativiteit van de
ROZ-IPD gegevens af en is deelname aan de
Aedex selectief. De transactiedatabases van
Kadaster en NVM kunnen wat de woningtransacties betreft als behoorlijk betrouwbaar
en representatief worden beschouwd. Anders
ligt dat voor het commercieel vastgoed. De representativiteit en betrouwbaarheid zijn wat
betreft de gerapporteerde contracthuren en
yields matig te noemen zowel door de selectieve gegevensverstrekking als door de niet
verwerkte invloed van incentives en sleutelgelden. Dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de sector. Kortom, hier is nog
een slag te winnen.
De verscheidenheid en kwaliteit van een aantal vastgoeddata van het CBS is voor verbetering vatbaar. Gegevens over de vastgoedvoorraad op een lager dan nationaal schaalniveau

worden niet gepubliceerd. Bij de representativiteit van de WOON bestanden kunnen
kritische kanttekeningen geplaatst worden8.

t h e m a : c o n f e r e n t i e va s t g o e d o n d e r z o e k

voor het professioneel kunnen uitvoeren
van onderzoek. Vastgoedonderwijs is een
bestaansvoorwaarde geworden voor de sector. In tegenstelling tot menig buitenland
beperkt zich dat niet tot een enkel instituut
maar wordt gedoceerd aan negen universiteiten en vier hogescholen, overigens ondergebracht bij uiteenlopende faculteiten
of afdelingen. Met een enkele uitzondering
zijn vastgoedopleidingen pas in de jaren
negentig van de grond gekomen. Tot dan
moest de scholing via de praktijk of een incidentele cursus verkregen worden.
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academische discipline nogal ambigue.
Vastgoedkunde is als opleiding erkend in
het Centraal Register Opleidingen Hoger
Onderwijs (CROHO), maar als wetenschapsgebied ontbreekt het in de NWOdisciplinecodelijst10. Het daarmee verwante
vraagstuk is de wenselijkheid van een eigenstandige theorie (-vorming). Vastgoedonderwijs en -onderzoek leunen vooralsnog
stevig op theorieën van de verschillende basisdisciplines. Er zijn nauwelijks theorieën
die inzichten uit die disciplines met elkaar
verbinden. Juist op het scheidsvlak van wetenschapsgebieden worden veelal interessante ontdekkingen gedaan. Voor het ontwikkelen van een eigen (inter)disciplinaire
theorie zou de te vormen onderzoekagenda
ruimte moeten bieden.

ten. De impact van die trends of shocks op
vastgoedgebied is namelijk allerminst duidelijk. Voortbouwend op de gesignaleerde
vijf trends laten zich de volgende inhoudelijke thema’s formuleren met daarmee samenhangende onderzoekvragen

De onderzoekagenda voor de toekomst:
inhoudelijk
De hiervoor bepleite nieuwe theorievorming vraagt, gezien de complexiteit van
vastgoedprocessen, in elk geval duidelijk
aandacht voor de behaviorale invalshoek
en voor de institutionele context. Concreet
betekent dat meer focus op de invloed van
gedrag en motieven van actoren enerzijds,
op de rol van (formele en informele) regelgeving anderzijds. De nieuwe theorie kan
uitspraken bevatten over de eventuele verklaringskracht van het institutionele kader
voor bijvoorbeeld verschillen in vastgoedontwikkeling, in marktwaarde en beleggingsresultaat tussen landen en regio’s.

Onderzoek naar de implicaties van een vraaggestuurde vervangingsmarkt
Dit overkoepelende thema roept tal van vragen op: welke invloed heeft een dergelijke
volwassen markt op de vastgoedcyclus die
van oudsher gekenmerkt wordt door perioden van overaanbod en vraagoverschot? Valt
daarin door partijen te sturen en welke condities veronderstelt dat? Welke voorwaarden
stelt de door tal van experts bepleite transformatie van de bestaande voorraad, waar
liggen de belangrijkste hobbels, in wet-en
regelgeving, in attitudes van partijen, in organisatieprocessen? Welke impact heeft het
ontbreken van consumentendraagvlak voor
specifieke voorzieningenmilieus, voor rendementen? Wat is het effect van demografische veroudering op (aard en performance
van) woningvoorraad en voorzieningen. Als
het aging-in-place-concept snel terrein wint,
welke gevolgen heeft dat dan voor de nog
te realiseren vastgoedvoorraad en voor de
bouwsector (Costa-Font et al, 2009)? Hoe
kunnen krimp- en herontwikkelingsprocessen effectief gefinancierd en gemanaged
worden nu vaststaat dat forse delen van het
nationale territoir met die processen te maken krijgen (Buitelaar 2013)?

Wat het toegepast wetenschappelijk onderzoek betreft staat vast dat de inhoud van de
agenda ten nauwste verbonden zal zijn met
de eerder geschetste externe veranderingen. Er dient een relatie gelegd te worden
met belangrijke (inter)nationale thema’s
zoals klimaatverandering, duurzaamheid
en transformatie, bevolkingsveroudering,
selectieve krimp en groei, de nieuwe institutionele verhoudingen, integriteit en de
invloed van de veranderde financiële mark-

Onderzoek naar de implicaties van tijdelijk
verminderde beschikbaarheid qua financiering
Als financiering met vreemd vermogen
aanmerkelijk teruggeschroefd wordt onder
invloed van Basel III en andere convenanten, welke kansen biedt dat voor alternatieve
financieringsvormen? Welke implicaties
heeft de terugval van vreemd vermogen op
de concurrentie tussen verschillende typen
ontwikkelende partijen? Hoe dient vervanging/herstructurering van vastgoed gefinan-
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Onderzoek naar de implicaties van een andere
taakverdeling tussen overheden en van gewijzigde (ruimtelijke) regelgeving
Decentralisatie van bevoegdheden en taken
roept vragen op over resterende mogelijkheden tot bovenlokale sturing van vastgoedontwikkelingen, al dan niet voorsorterend
op de komende Omgevingswet. Wat is het
effect van de nieuwe Huurwet op vastgoedstrategieën van corporaties en beleggers?
Onderzoek naar de implicaties van voortschrijdende technologie op vastgoedprocessen
Welke technologische ontwikkelingen beïnvloeden de vastgoedmarkt? Welke gevolgen
hebben systemen als BIM voor aspecten als
eigendomsrecht en faalkosten?

Stimuleer de vergroting van de transparantie
Transparantie wordt met de mond beleden
maar als het zo uitkomt met voeten getreden. De (geanonimiseerde) database met
beleggingstransacties is een door de sector
gekoesterde wens, maar jaren overleg heeft
de aarzeling bij de meeste betrokkenen niet
weggenomen. Het moet toch mogelijk zijn
een vertrouwensman of -vrouw te vinden
die partijen zo ver krijgt die gezamenlijke
database tot stand te brengen? Het recente
initiatief van de Stichting Vastgoeddata gericht op transparantere vastgoedmarkten en
verdere professionalisering van vastgoedwaarderingen middels het opbouwen van
een beleggingstransactiedatabase, zij het alleen voor aangesloten leden, vormt een stap
in de goede richting (www.stivad.nl).

service

De onderzoekagenda voor de toekomst:
organisatorisch
De organisatorische component is minstens zo uitdagend als de inhoudelijke. Dat
heeft meerdere oorzaken.
De beroepsgroep van vastgoedexperts is een
veelkleurig gezelschap verschillend qua disciplinaire achtergrond/opleiding, qua organisatiegraad en qua beroepsethiek. Er zijn
grote verschillen in perceptie zowel van de
eigen als van de andere vastgoedprofessies
(Berkhout & Jeurissen 2009). Gezien die
verschillen zal het op één lijn krijgen qua
attitude van betrokken beroepsgroepen een
geweldige tour de force zijn.

Stimuleer de beschikbaarheid van
eenduidige data
De grote makelaarskantoren spreken al jaren met elkaar over het uniformeren van
definities en uitwisseling van transactiedata. Maar tot op heden wordt het zich willen
onderscheiden belangrijker gevonden dan
een representatief marktbeeld. De IVBN
zou samen met de VOGON en de NVM een
commissie uniformering kunnen vormen.

onderzoek

Onderzoek naar de implicaties van een andere
kijk op economie, samenleving en integriteit
Het onderwerp integriteit speelt breed in de
samenleving, al wordt in de media vaak de relatie gelegd met de vastgoedsector naar aanleiding van geruchtmakende zaken. Inmiddels
zijn zowel bedrijven als non-profitorganisaties
elk op hun manier bezig met integriteitsmanagement. Dat stelt in elk geval de effectiviteitsvraag. Zijn er verschillen in resultaat aanwijsbaar en waar worden die door verklaard?

De opgave wordt verder bemoeilijkt door
het gegeven dat de vastgoedsector bestaat
uit bedrijven met commerciële belangen.
Deze kunnen in conflict komen met de
overwegingen van de professional11. De sector en het onderzoekmetier zullen aan deze
ingebouwde spanning de komende jaren
niet voorbij kunnen gaan. Eenvoudige oplossingen zijn niet voorhanden, omdat ook
beoordelingsmethoden niet in beton gegoten zijn.
Gegeven die spanning laten zich op onderdelen wel enkele suggesties formuleren:

t h e m a : c o n f e r e n t i e va s t g o e d o n d e r z o e k

cierd te worden bij dalende rendementen?

Stimuleer samenwerking en afstemming
Waar de actuele vraagstukken veelzijdig
zijn, zal bij de start van nieuw onderzoek
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de nadruk op interdisciplinariteit dienen
te vallen. Zoeken naar nieuwe vormen,
bijvoorbeeld via relaties tussen universiteit
en vastgoedbedrijven, verdient krachtige
aanbeveling. Het blad Real Estate Research
Quarterly kan de daarbij opgedane ervaringen uitdragen.
Wat betekent het voorgaande voor de vastgoedonderzoeker van de toekomst?
Onderzoek zal nodig blijven zowel ter verkrijging van fundamentele kennis als om
beleidsbeslissingen (beter) te onderbouwen.
De vastgoedwereld is vooral sinds 2008 ingrijpend veranderd en blijft dat ook doen.
Dat zal consequenties moeten hebben voor
de opleiding van de onderzoekers en voor
de inrichting van werkverbanden:
- 	Vastgoedmarkten worden internationaler, de commerciële markten waren dat
al, de woningmarkt wordt dat evenzeer.
Internationale beleggers zullen ook die
markt ‘binnendenderen’. Dat betekent
dat de opleidingen daarop moeten inspelen; naast kwantitatieve ook aandacht
voor kwalitatieve methoden en technieken, m.n. gangbaar in de consumentenbusiness. Waar de vraagzijde van de
markt de komende jaren dominant blijft
komt meer nadruk te liggen op het belang van de beleving van vastgoed en dat
betekent meer kennis van de sociaalpsychologische dimensie.
- 	
Waar marktomstandigheden sneller veranderen, zullen doorlooptijden van opdrachten ook korter worden. De onderzoeker zal getraind moeten worden op
het scherp luisteren naar de essentie van
de opdracht, maar tegelijkertijd moeten
waken voor te besliste uitspraken ter wille
van het commerciële belang. Kennis van
de waarde én beperkingen van gedigitaliseerde data kan niet genoeg benadrukt
worden. Tegelijkertijd staat zijn werkgever
bloot aan prijsdumping waardoor haastwerk op de loer ligt.
- 	Er lijkt sprake van een vertrouwensbreuk

tussen bestuur, bevolking en de adviseur
(Raad voor het openbaar bestuur, 2010).
Onderzoekuitkomsten worden niet altijd
meer geloofd, vooral wanneer die voor een
der partijen onwelgevallig zijn. Gezocht
moet worden naar mengvormen waarbij
zowel sprake is van objectivering als van
aandacht voor omgevingsgerichte beeldvorming. Dat vraagt van de onderzoeker
zowel communicatieve als methodische
vaardigheden. Niet de nerds maar juist
de empathische persoonlijkheden beantwoorden het best aan die kwalificaties.
Het bovenstaande betekent een heroriëntatie zowel voor wetenschappelijke instellingen als voor de onderzoek- en adviespraktijk. Er zal een sterke behoefte zijn aan
unieke objectgerelateerde data en kennis,
aan creativiteit, multidisciplinariteit en een
combinatie van vaardigheden. Alleen de
best toegeruste organisaties kunnen dat
leveren. Niet zozeer schaalgrootte maar
een inspirerende leer- en werkomgeving is
daarvoor een essentieel ingrediënt.
Conclusie
De terug- en vooruitblik gericht op de Nederlandse vastgoedonderzoekagenda levert
een uitdaging in veelvoud op. Er is op het
gebied van kennis, inzichten en databeschikbaarheid veel bereikt al blijven er verbeterpunten. De drastische wijzigingen in
en rond de vastgoedmarkt roepen tal van
nieuwe onderzoeksvragen op zowel inhoudelijk als organisatorisch. Een aanscherping
van de institutionele condities, primair een
verantwoordelijkheid van het wetenschapsbedrijf en de vastgoedsector zelf, verhoogt
de kans op een adequaat antwoord.
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hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan
de ASRE en de RUG

16 | april 2014 | Real Estate Research Quarterly

PNL14-RERQ1-010-ED-NOZEMAN.indd 16

18-03-14 14:59

vier titels. Alleen die van De Vries en Uittenbogaard uit 1988 mag beschouwd worden als een ex post evaluatie. Wel
bevatten veel onderzoekrapporten op deelterreinen beoordelingen van verricht onderzoek als suggesties voor vervolgonderzoek
2 	Met dank aan Bert de Graaf, Han Joosten, Arthur Marquard, Jeroen Verwaaijen, Guido Wallagh, Arno van der Vlist en
Cor Worms
3

Te wijzen valt op het ontstaan van Platform31 in 2012, resultante van de fusie tussen KEI, NICIS, NIROV en SEV.

4 Informatie ontleend aan directie ASRE
5

Gebaseerd op de ervaring als docent in de jaren tachtig aan VU en UvA en thans aan ASRE en RUG

6 Zie o.m. de publicatie van Berkhout & Jeurissen (2009)
7 	Van de op de ASRE aanwezige 54 vastgoed- en vastgoedgerelateerde periodieken van Nederlandse bodem anno 2013
dateren er 38 van na 1988, waarvan 26 na 2000. Dat betekent een ruime verdrievoudiging van het aantal journals in
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1 	Raadpleging van de website www.vastgoedkennis.nl met behulp van het trefwoord “vastgoedonderzoek” resulteert in

25 jaar tijd
8 	Selectieve nonresponse wordt door het CBS zelf als een van de oorzaken genoemd voor de afwijkingen tussen de
steekproef van WOON2012 en de werkelijke bevolkingssamenstelling (CBS 2013)
9 Overigens bevat de publicatie van het Bouwteam een aantal ingrediënten daarvoor (2012).
10 	Dat ”lot” deelt ze met andere interdisciplinaire wetenschapsgebieden (zie http://www.nwo.nl/financiering/nwodisciplinecodes)
11 	Te wijzen valt op gerapporteerde klachten over de ondervonden druk van de bedrijfsleiding bij de waardebepaling van de
taxateur, bij de goedkeurende verklaring van de accountant ter zake de jaarrekening en bij de haalbaarheidsanalyses van
de marktonderzoeker.
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KANSEN EN BEDREIGINGEN

Leegstand: een opgave voor beleid?
Veel kantoren en winkels staan leeg. Dat is op zich niets nieuws. De vastgoedmarkt
is een typisch voorbeeld van een varkenscyclus. Op dit moment zou er echter naast
een conjuncturele dip ook sprake kunnen zijn van een structurele daling van de
vraag. Zo’n structurele verandering biedt zowel kansen als bedreigingen. En het
roept de vraag op of er een taak is voor overheidsbeleid. Dit artikel bespreekt deze
punten op hoofdlijnen. De nadruk ligt daarbij op het aanreiken van een structuur of
invalshoek voor discussie, niet op het beslechten ervan.
door dr. Free Huizinga en dr. Ioulia Ossokina

D

e leegstand van commercieel vastgoed
(kantoren en winkels) is in het laatste
decennium aanzienlijk toegenomen1.
Het percentage kantoren in Nederland dat te
huur of te koop wordt aangeboden, is gestegen
van gemiddeld 5% van de voorraad in de periode 1990-2001 naar gemiddeld 11% in de periode 2002-2010 en 16% in 2013. De leegstand
van winkels is gestegen van 6% in 2004 naar
8% in 2013 (zie figuur 1, linkerpaneel).
Deze situatie roept diverse vragen op. Bijvoorbeeld, is het huidige niveau van leegstand een
puur conjunctureel verschijnsel of ligt er een
structurele ontwikkeling aan ten grondslag?
Voor zover er een structurele component aanwezig is, is dat erg, en zo ja voor wie? En ligt
er een taak voor de overheid om een eventuele
structurele verandering (bij) te sturen of te accommoderen via flankerend beleid?
In dit artikel gaan we op hoofdlijnen op deze
vragen in. Ons doel is om daarbij een structuur aan te geven om over deze vragen na te
denken. We beogen daarmee de discussie en
het onderzoek op dit terrein te inspireren. We
geven ook voorbeelden van mogelijk beleid.
Daarbij gaat het ons echter voornamelijk om
de structuur van het betoog. We willen een

denkkader aanreiken voor beleidsopties, maar
geven geen oordeel over concreet beleid.
Fluctuaties in leegstand en hoge pieken zijn
niet buitengewoon2
Een denkkader over beleidsopties begint
meestal met een verkenning van de huidige
situatie. Wat is aan de hand? In dit geval, is er
meer aan de hand dan een conjuncturele golfbeweging, die nu eenmaal inherent onderdeel
is van onze economie?
Deze vraag kunnen we niet met zekerheid beantwoorden. Als we de huidige leegstandcijfers
vanuit internationaal en historisch perspectief
bezien, zijn ze wel hoog, maar niet buitengewoon hoog te noemen. Romijn (2000) meldt
op basis van eigen onderzoek dat de kantorenleegstand in Nederland in de eerste helft van
de jaren tachtig van de vorige eeuw vergelijkbaar was met het huidige niveau. Ook in andere landen komen soortgelijke leegstandscijfers met regelmaat voor. Zo laat rechterpaneel
van figuur 1 zien dat de Verenigde Staten in de
afgelopen 50 jaar meerdere periodes hebben
gekend waarin kantorenleegstand boven het
Nederlandse 2002-2010-gemiddelde van 11%
lag en de winkelleegstand boven het Neder-
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figuur 1 ▶ F
 luctuaties in leegstand en hoge pieken zijn niet
buitengewoon (NL links en VS rechts)

Bron: voor Nederland de database van R.L. Bak; voor de VS Wheaton and Torto (1988), fisher and dierking (2009),
wall street journal july 2013
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Vraag naar commercieel vastgoed daalt
mogelijk structureel
Er zijn echter ook aanwijzingen dat er meer
aan de hand is dan een standaard varkenscyclus en dat de leegstand niet binnen vijf tot
tien jaar vanzelf teruggaat naar gemiddelde
waarden.
Er zijn globaal gesproken twee oorzaken voor
een minder snel stijgende en mogelijk zelfs
dalende vraag naar kantoren en winkels in de
komende jaren. Ten eerste, een minder snel
stijgende, of zelfs dalende totale werkgelegenheid als gevolg van de vergrijzing, waardoor de
vraag naar kantoorruimte daalt. Ten tweede,
technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen (zoals internet, telewerken, groei van
het aandeel niet-op-kantoor werkende zzp-ers
e.d.) die behoefte aan kantoorruimte per werknemer en aan fysieke winkels per inwoner van
Nederland doen dalen.

De eerste trend werd al enige tijd geleden onderkend (zie Huizinga en Smid, 2004). De
tweede trend heeft zich pas in de recente jaren
geopenbaard. Het linker paneel van figuur 2
laat zien dat de vloeroppervlakte per werkplek
bij grotere bedrijven en organisaties tussen
2003 en 2013 met 11,5% is gedaald. Na 2008
lijkt een licht herstel op te treden, maar dit herstel is mogelijk slechts een bijproduct van de
huidige crisis. Bedrijven hebben wel gesneden
in hun personeelsbestand, maar hebben hun
kantoorruimte vanwege de lange contracten
nog niet kunnen aanpassen, (NFC, 2012 en
Romijn, 2000, hoofdstuk 6). De crisis heeft
daardoor mogelijk geleid tot een tijdelijke stijging van de kantoorruimte per werkplek, in
afwijking van de onderliggende trend.
Daar komt de intensivering van het gebruik
van de werkplekken nog bovenop. Het gemiddelde aantal fte’s per werkplek neemt
door het nieuwe werken fors toe. Zo heeft
het Rijk in 2012 besloten om de huisvestingsnormen per medewerker aanzienlijk te verlagen, van 1,1 werkplek per fte (fte is een voltijdbaan equivalent) naar 0,9 werkplek per
fte voor bestaande kantoren en 0,7 werkplek
per fte bij grootschalige renovaties en nieuwbouw (Ministerie van BZK, 2012). Het gevolg
is dat is de daling van de vloeroppervlakte
per medewerker nog veel sterker is dan die

onderzoek

landse 2013-niveau van 8%. Ook in andere
landen kwamen periodes met hoge leegstand in de afgelopen decennia vaker voor3.
De fluctuaties in leegstand zijn kenmerkend
voor de vastgoedmarkten doordat overaanbod en tekort elkaar cyclisch afwisselen (de
zogenaamde varkenscycli). De huidige hoge
leegstand hoeft op zich dus niet noodzakelijk
tot al te grote zorgen te leiden.

Real Estate Research Quarterly | april 2014 | 19

PNL14-RERQ1-018-HUIZINGA.indd 19

18-03-14 16:07

figuur 2 ▶ V
 loeroppervlakte per werkplek bij grote bedrijven
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Nieuwe contracten (2012) met een sterke
daling van gehuurde vloeroppervlakte
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per werkplek, dus veel sterker dan aangegeven in figuur 2. Kantoormarktdeskundigen
onderkennen deze trend en verwachten dat
deze in de komende jaren doorzet (zie o.a. Ossokina, 2012). Immers, veel bedrijven zitten
vanwege de lange huurcontracten nog in een
te ruim jasje en telewerken heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt. Het rechter paneel van
figuur 2 bevestigt dit: bij verhuizing snijden
bedrijven aanzienlijk in hun vloeroppervlakte.
Van sommige kantoorgebruikers is bovendien
al bekend dat ze de komende jaren in kantoorruimte per medewerker gaan snijden.
Ook bij winkels zijn er sterke trends in technologische ontwikkelingen, vooral Internet, die
stijging van de vraag naar winkelruimte beperken. Door de opkomst van digitale dienstverlening (internet bankieren, webwinkels, etc.) zou
de behoefte aan fysieke winkels kunnen dalen.
Figuur 3 laat zien dat de werkgelegenheid in
de bankensector sinds 2000 constant aan het
dalen is. Figuur 4 illustreert dat de verhouding
tussen internetverkopen en verkopen via fysieke winkels tussen 2000 en 2010 fors gegroeid
is. Beleggers in retail vastgoed en winkelketens
laten deze trend niet ongemerkt voorbij gaan.
Recent is bekend geworden dat vastgoedbedrijf
Vastned zijn Nederlandse portefeuille in zes
kernsteden wil concentreren, ten koste van de
beleggingen elders. Het warenhuis Bijenkorf

heeft in augustus 2013 besloten om vijf van
zijn twaalf Nederlandse vestigingen te sluiten
om zich te richten op de kernsteden4.
Er zijn dus aanwijzingen dat er naast een
conjuncturele component ook een structureel
dalende vraag naar commercieel vastgoed is.
Dit is echter niet zeker. Een volledige analyse van de toekomstige vastgoedmarkt zou
daarom ook rekening moeten houden met de
mogelijkheid dat de dip slechts tijdelijk is, bijvoorbeeld via een scenario-analyse. Daarnaast
is inzicht nodig in de werking van het prijsmechanisme dat in principe voor herstel naar
een economisch evenwicht moet leiden, maar
waar merkwaardig weinig over bekend is. Zuidema en van Elp (2013) hebben een empirisch
model gebouwd waarin dit prijsmechanisme
expliciet is gemodelleerd. Zij schrijven tevens
dat de introductie van dit prijsmechanisme
nieuw is voor modellen over de Nederlandse
kantorenmarkt.
Structureel dalende vraag biedt kansen
en vormt bedreigingen
Stel dat de daling van de vraag naar commercieel vastgoed wel structureel is. Wat zou dit betekenen voor de Nederlandse economie en de
welvaart van de Nederlanders? Om dit te analyseren gaan we in de rest van dit artikel uit van
de veronderstelling dat de daling inderdaad
structureel is. Op de lange termijn kunnen
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figuur 3 ▶ A
 antal medewerkers werkzaam in de Nederlandse
bankensector daalt gestaag
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figuur 4 ▶ O
 mzetontwikkeling Nederlandse retailmarkt,
in mld euro (la) en % (ra)
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den ingezet voor bijvoorbeeld extra productie,
extra woningen en extra open ruimte. Onze
welvaart neemt daardoor toe. De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verandert
uiteindelijk waarschijnlijk niet. Deze trend
doet zich immers wereldwijd voor. De kostendaling is wereldwijd. Als Nederland niet mee
zou doen met deze trend zouden de relatieve
kosten van Nederlandse bedrijven dus stijgen.
Door wel mee te doen, blijft onze concurrentiepositie op peil.

service

de structurele ontwikkelingen achter de daling van de vraag naar commercieel vastgoed
verschillende voordelen hebben. Ze kunnen
de economische groei en welvaart bevorderen.
Daarnaast kunnen ze meer gelijke verdeling
van welvaart over Nederlanders teweeg brengen. Een lager kantoorgebruik per werkende
betekent dat bedrijven dezelfde productie met
minder kapitaal en ruimte en dus minder kosten kunnen vervaardigen. Deze vrijgekomen
middelen kunnen elders in de economie wor-
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De factoren achter de daling van de vraag naar
winkelruimte kunnen op lange termijn ook
een positieve uitwerking hebben op de welvaartsverdeling. Internet leidt tot meer keus
in en toegang tot consumptiegoederen. Dit is
relatief belangrijker voor mensen in gebieden
waar het aanbod via traditionele winkels lager
is. Internetaanbod is voor iedereen gelijk ongeacht de woonplaats. Een groei van het aanbod
via internet zorgt dus voor een meer gelijk aanbod voor mensen die in verschillende delen
van ons land wonen.
Daarnaast zou het goed kunnen dat de kostenen prijsdaling de relatieve positie van lagere
inkomens helpt, omdat het vooral goederen
betreft die een groot deel van het consumptiepakket van lagere inkomens uitmaken. Dit
is analoog aan het zogenaamde Walmart effect. De komst van de grote Walmart winkels
in de VS heeft de prijzen van basisgoederen
sterk doen dalen. Broda, Christian en Romalis
(2009) laten zien dat dit in termen van koopkracht tot een sterke nivellering heeft geleid
omdat basisgoederen een relatief groot deel
van het consumptiepakket van mensen met
lage inkomens omvat.
De aanpassingen in de economische structuur kennen echter ook verliezers, vooral op
de korte termijn. Zo worden institutionele
beleggers geconfronteerd met afwaarderingen
op hun beleggingen, en in sommige gevallen
gedwongen verkoop en verlies. Ook kredietverstrekkers (banken) worden gedwongen af
te schrijven op de verstrekte hypotheken. De
verhuurders krijgen te maken met een prijzenslag om de huurder. Fysieke winkels kunnen
financiële verliezen leiden en in het ergste geval failliet gaan. Overtollig personeel wordt geconfronteerd met baanverlies. En gemeenten
moeten sterk afboeken op de grondportefeuilles die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd
met het vooruitzicht op een steeds groeiende
behoefte aan (kantoren)vastgoed.
Daarnaast is de schade regionaal onevenwichtig verdeeld. Figuur 5 laat de leegstand van het
winkel en kantooroppervlak (als percentage
van het totale vloeroppervlak) per gemeente

zien. In beide delen van de figuur is de leegstand hoger in de meer donker gekleurde gebieden. Het linkerpaneel laat zien dat de winkelleegstand zich onevenredig sterk in meer
perifere gebieden concentreert. Verdergaande
concentratie van winkels in de kernsteden (zie
voorbeelden Vastned en Bijenkorf hiervoor) zal
deze trend alleen versterken. Bij kantorenleegstand (figuur 5 rechterpaneel), zijn ook grote
verschillen te zien tussen regio’s, vooral tussen de centraal gelegen en goed met openbaar
vervoer bereikbare A-locaties (zoals Zuidas) en
afgelegen en vooral met de auto bereikbare Clocaties aan de stadsranden. De concentratie
van leegstand kan leiden tot een sterke achteruitgang van de leefomgeving van bepaalde
gebieden, zoals bepaalde binnensteden of
krimpregio’s.
De rol van overheid: juiste prikkels
en mogelijk flankerend beleid
Ontwikkelingen op en rondom de vastgoedmarkt worden met grote aandacht door beleidsmakers en politici gevolgd. Belangrijke
vraag hierbij is of en zo ja, welk beleid de
overheid hier zou moeten voeren.
Creëer de juiste prikkels
Bezien vanuit het welvaartstheoretische oogpunt is overheidsingrijpen in een markt legitiem wanneer er sprake is van externe effecten.
Externe effecten komen voor als een persoon
of een bedrijf positieve of negatieve invloeden
op de welvaart van anderen uitoefent, terwijl
deze invloeden niet in de prijzen van goederen
of diensten worden meegenomen. De beste
manier om met externe effecten om te gaan
is door ze te internaliseren. Dit betekent dat
de positieve of negatieve effecten in rekening
worden gebracht bij de veroorzaker van die effecten. De vervuiler betaalt. Daarmee worden
niet alleen de kosten van het opruimen van de
vervuiling gedekt. Als de vervuiler betaalt voor
de vervuiling, komen de kosten van de vervuiling in de prijs van producten terecht die op
een vervuilende manier tot stand gekomen
zijn. Dit leidt vervolgens tot een optimaal ni-
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panden zullen zich niet uit eigen beweging
aanmelden om de heffing te betalen en zullen dus moeten worden opgespoord. Tenslotte
kan een leegstandsheffing als unfair worden
gezien wat het draagvlak ervoor verminderd.
Eigenaren van leegstaande winkels en kantoren hebben het al moeilijk en om ze ook nog
te laten betalen voor hun leegstand kan overkomen als het straffen van slachtoffers.
Er is echter een alternatief voor een leegstandsheffing die onder bepaalde omstandigheden
exact dezelfde prikkels geeft, maar zonder bovenstaande nadelen. Dit is een vorm van statiegeld5. Dit instrument bestaat uit twee delen:
een heffing op nieuwbouw en een subsidie
voor sloop/herbestemming. Het is alsof je statiegeld betaalt bij de aanschaf van vastgoed en
het vervolgens terugkrijgt als het vastgoed na
gebruik weer netjes afvoert, d.w.z. sloopt dan
wel een nieuwe bestemming geeft. Een heffing
bij nieuwbouw valt makkelijker te regelen en
te monitoren dan een leegstandsheffing en de
opsporingsinspanning bij de sloopsubsidie is
ook gering, omdat eigenaars zich grotendeels
uit zichzelf zullen melden voor een subsidie.
En een statiegeldregeling wordt waarschijnlijk
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veau van de productie van die producten.
Toegepast op de huidige situatie van de kantoren- en winkelmarkt kunnen er externe effecten in het spel zijn wanneer hoge leegstand
een heel gebied in een negatieve spiraal trekt.
In dit geval zou het legitiem zijn om de eigenaar die (hoge) leegstand laat voortbestaan een
heffing op te leggen. Dit levert niet alleen geld
op om bijvoorbeeld sloop te betalen en daarmee de negatieve spiraal om te buigen. Het
creëert tevens een juiste financiële prikkel voor
de vastgoedeigenaar om zijn kantoorpand zelf
tijdig te slopen zodat de negatieve externe effecten van leegstand voorkomen kunnen worden. Een leegstandsheffing heeft echter enkele
belangrijke bezwaren. Bij de implementatie
van de heffing dient goed gedefinieerd te worden op welke vorm van leegstand hij van toepassing is. Een beetje leegstand is niet erg en
zelfs efficiënt voor de instroom van nieuwe
gebruikers op de winkel en kantorenmarkt en
voor een goede doorstroming van winkels bij
veranderende voorkeuren van consumenten.
Vervolgens is het goed monitoren van de leegstand die voor heffing in aanmerking komt
niet eenvoudig. De eigenaren van leegstaande
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meer als fair gezien dan een leegstandsheffing.
Het Regionaal sloopfonds, gefinancierd door
gemeentelijke heffing op vastgoedeigenaren,
komt in de buurt van dit beleid bij de kantorenmarkt. Het in juni 2012 gesloten “Convenant aanpak leegstand kantoren” voorzag
in de mogelijkheid tot het instellen van een
regionaal sloopfonds, gefinancierd door een
gemeentelijke heffing op vastgoedeigenaren.
De opbrengsten van de heffing zouden geoormerkt worden om subsidie voor sloop te verlenen (vermoedelijk in hetzelfde gebied waar de
heffing is opgelegd). Dit beleid is in de werkelijkheid nooit gekomen, wegens het vrijwillige
karakter van het convenant en het gebrek aan
draagvlak voor het instrument.
Mogelijk flankerend beleid
Zoals hiervoor gesteld zorgen economische
structuurveranderingen voor verliezers. Flankerend beleid heeft als doel de al te scherpe
kantjes voor deze verliezers te verzachten,
met name wanneer de ontstane situatie niet
aan hen maar aan externe omstandigheden te
wijten is. Zo zorgt bijvoorbeeld de verplichte
WW-verzekering ervoor dat als iemand in
Nederland buiten zijn schuld om zijn baan
kwijtraakt, hij/zij tijdens het zoeken naar een
nieuwe baan niet teveel in inkomen achteruit
hoeft te gaan.
Mogen alle partijen die wegens de recente
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, verliezen leiden (inclusief beleggers, verhuurders,
gemeenten, etc.) dan op extra steun van overheid rekenen? Het antwoord is nee. Immers,
bij het ondernemen van commerciële activiteiten hoort een risico, een kans op winst maar
ook op verlies. Commerciële partijen houden
rekening met de mogelijkheid van verlies en
bepalen zodanig een optimaal risiconiveau dat
ze willen lopen.
Indien ze bij verlies door de overheid zouden
worden gecompenseerd, ontstaat een zogenaamd ‘moral hazard’ probleem, wanneer
men teveel risico loopt en de gevolgen hiervan
op de maatschappij afwentelt. Ook om deze
reden ligt het niet voor de hand om beleggers

en verhuurders die in goede jaren een te positieve inschatting van de perspectieven op
de kantorenmarkt hadden gemaakt en teveel
hadden geïnvesteerd in kantoorpanden, nu
van overheidswege een hand boven het hoofd
te houden. Een vergelijkbare redenering geldt
overigens voor de gemeenten, die zich door riante grondposities te nemen, als commerciële
partijen hadden gedragen. Het plan van provincie Overijssel om verliesgevend geworden
grondposities van gemeenten over te nemen
creëert zodanig een moral hazard probleem.
Gemeenten krijgen zo verkeerde prikkels om
ook voortaan te risicovolle investeringen te blijven doen, in de wetenschap dat, mochten deze
verliesgevend blijken, ze toch door een hogere
overheid worden gered.
Conclusie
Het is op dit moment niet duidelijk of de huidige hoge leegstaand bij kantoren en winkels
voornamelijk een conjunctureel karakter heeft
en vanzelf weer teruggaat naar normale waarden. Als er sprake is van een structurele daling
van de vraag, is dit op lange termijn gunstig
voor onze economie omdat grond en arbeid
worden vrijgemaakt voor andere activiteiten.
Op korte termijn zijn er echter zowel winnaars
als verliezers. Dit is vooral zorgelijk als de verliezers zich concentreren in specifieke regio’s
die daarmee sterk aan leefbaarheid inboeten.
Met name geconcentreerde leegstand kan
negatieve maatschappelijke effecten hebben.
Een optie om deze effecten met beleid tegen
te gaan is door een heffing op nieuwbouw,
waarbij de opbrengst gebruikt wordt voor een
subsidie op sloop/herbestemming.
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zou best kunnen dat deze sector juist profiteert van de ontwikkelingen die dit artikel beschrijft.
2 	 De bespreking van de kantorenmarkt in deze en volgende paragraaf is ontleend aan Ossokina (2012).
3 	Zie bijvoorbeeld Hendershott et al. (1999) voor Engeland, De Francesco (2008) voor Australia en Zuidema en van Elp
(2010) voor verschillende wereldsteden.
4 	In beide gevallen omvatten de kernsteden: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht. Vastned richt zich verder op
Breda en Den Bosch, en Bijenkorf op Rotterdam, Eindhoven en Amstelveen.
5 Zie bijvoorbeeld Fullerton en Wolverton (2000).
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VERGETEN VASTGOED

Innovatie vraagt om investeren
in R&D-vastgoed
Goede huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde voor innoverende, op R&D
gerichte bedrijven. Vastgoedpartijen zijn bereid om daarin te investeren, maar de
financiële instellingen laten het momenteel afweten. Volgens de auteurs moet die
opstelling veranderen met het oog op het leveren van een - ook voor de financiële
instellingen - belangrijke vergroting van de innovatiekracht van Nederland.
door prof. dr. Jacques van Dinteren en em. prof. ir. Willem Keeris

W

il de huidige economische positie
van Nederland worden versterkt,
dan zal er veel moeten veranderen. Daarbij speelt innovatie een cruciale rol.
De rijksoverheid was zich daar aan het begin
van deze eeuw goed van bewust en richtte
het Innovatieplatform op dat de te ondernemen acties onderzocht. Dat leidde tot de
Kennisinvesteringsagenda 2006 - 2016 (Innovatieplatform, 2006). Door de jaren heen
verschoof de aandacht naar zogenaamde
topsectoren. De ‘Uitwerking Regeerakkoord
voor versterking kenniseconomie’(ministerie
van Economische Zaken, 2013) benadrukte
het belang van de voortzetting van het innovatiebeleid. Echter, de derde voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda
2011-2020 stelt dat Nederland, in vergelijking met de internationale concurrentie, de
afgelopen twee jaar geen echte vooruitgang
heeft geboekt (KIA, 2014). Ook eerdere voortgangsrapportages lieten kritische geluiden
horen (bijvoorbeeld KIA, 2011). Uit de recente
Innovatie Scoreboard publicatie (EC, 2013)
komt evenwel naar voren dat Nederland bezig is aan een inhaalslag. Het beeld wordt
zelfs positiever als op regionaal niveau wordt
gekeken, want dan wordt het westelijke en

zuidelijke deel van Nederland zelfs tot de top
gerekend. Tegelijkertijd past hier de relativerende opmerking dat de uitkomsten van
dergelijke analyses sterk afhankelijk zijn van
de variabelen die in het onderzoek worden
betrokken. Van der Zee c.s. (2013) laten zien
hoe wisselend de positie van Nederland op
verschillende onderdelen is.
Om de positie van Nederland als geheel
te versterken is het innovatiebeleid van
de rijksoverheid van groot belang. Het is
meer dan terecht dat voor dit beleid miljarden euro’s vrijgemaakt worden, ondanks
de huidige economische omstandigheden.
Een succesvol innovatiebeleid is van tal van
factoren afhankelijk, zoals het aanbod van
de juiste faciliteiten. Aandacht voor specifiek vastgoed voor innovatieve bedrijven en
instellingen is een cruciale, voorwaarden
scheppende factor. De verschillende rijksnota’s en voortgangsrapportages over innovatie
besteden hier echter geen enkele aandacht
aan. Op het gemeentelijke niveau ligt dit wat
anders, maar daar heerst soms de waan van
de dag waarbij een science park (of de zoveelste campus) eerder lijkt te worden gezien als
een mogelijkheid om het imago van de stad
te verbeteren dan om de innovatiekracht te
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vergroten (Van Dinteren, 2007a; Van Dinteren en Pfaff, 2011).
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Vraagstelling
Voor een succesvol innovatiebeleid zullen tal van voorwaarden moeten worden
geschapen. Daarbij kan niet voorbij worden gegaan aan de fysieke omgeving die
bedrijven - klein en groot - nodig hebben
om succesvol te kunnen werken aan ideeën
en producten. Doorgaans betreft het zeer
specifieke gebouwen die veelal grote investeringen vragen. Het kan gaan om zowel
kantoren als om laboratoria, clean rooms,
kleinschalige (proef)productie-eenheden,
enzovoort. Voor tal van bedrijven ligt daar
een financieringsprobleem, omdat er een
gat zit (zowel in tijd als in geld) tussen het
doen van investeringen en het moment
waarop de innovaties leiden tot winstgevende producten. Dat geldt eens te meer in de
huidige tijd, terwijl dit nu juist de jaren zijn
dat geïnvesteerd moet worden in innovaties
om de economie van Nederland er bovenop
te helpen. Voor startende en innoverende
bedrijven moeten feitelijk alle beschikbare
financiële middelen worden ingezet in de
bedrijfsvoering, zodat die niet vast komen te

zitten in de ‘bakstenen’ van de huisvesting.
Investeerders in vastgoed (de toekomstige
verhuurders) kunnen daar zorg voor dragen
door het bouwen en verhuren van deze specifieke gebouwen, maar lopen zelf ook aan
tegen het financieringsprobleem. Geluiden
uit de praktijk geven dat aan. Zo stelt Wim
Boers, CEO van Kadans Vastgoed: “Ik zie
een grote toekomst voor het ontwerpen, bouwen
en investeren in geschikte panden voor de nieuwe kennisintensieve economie in Nederland ….
Er is momenteel bijvoorbeeld een enorm tekort
aan goede laboratoria, en voor beginnende bedrijven is het haast onmogelijk om geschikte
bedrijfsruimte te vinden in combinatie met de
noodzakelijke ondersteuning om succesvol te
worden. Wij willen een belangrijke rol spelen bij
het creëren van deze nieuwe werkplekken van
de toekomst. …. Het is frustrerend dat het zo
lastig is om de financiering [daarvan] rond te
krijgen in deze tijd. Banken hebben de neiging
in hun comfortzone te blijven en alleen vastgoed te financieren waar ze mee bekend zijn.
Maar dat is kortetermijndenken, en dat is in
mijn ogen totaal verkeerd” (Boer, 2013).
Het zijn deze geluiden uit de praktijk die
hebben geleid tot de volgende vraagstelling:
is R&D-vastgoed interessant voor de beleg-
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afbeelding 2 ▶ er is een enorm tekort aan goede laboratoria

ger? En zo ja, hoe kunnen we de aandacht
voor dit segment vergroten, zodat daarmee
tevens een bijdrage wordt geleverd aan de
door innovatieve bedrijven gevraagde bedrijfsomgeving?
In het vervolg van dit artikel wordt de term
R&D-vastgoed als verzamelwoord gebruikt
voor de verschillende R&D-concepten (zoals science parks, incubators, laboratoria
en andere specifiek op de R&D-functie toegesneden gebiedsconcepten en gebouwen)
waarbij de gebouwen, voorzieningen, het
parkmanagement en de relatie tot een kennisinstituut centraal worden gesteld. Daar
valt tevens de industriële campus onder,
die meer is gericht op een groot innovatief
bedrijf dan op een kennisinstelling. Denk
daarbij aan de Novio Tech Campus in Nijmegen, of de Biotech Campus van DSM in
Delft.
Aanpak
(Financiële) gegevens over dit onderwerp
liggen niet voor het oprapen. Aangezien de
vraagstelling in eerste instantie werd geleid
door geluiden die in de praktijk zijn te horen, is gekozen voor interviews met sleutelpersonen die vanuit verschillende posities
met het onderwerp te maken hebben. Open

interviews (aan de hand van een topic lijst)
zijn gehouden met Kadans Vastgoed, Zernike Groep, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, gemeente Oss, Universiteit van Wageningen, Hanzehogeschool Groningen /
Zernike Campus, Novio Tech Campus (Nijmegen), SMB (facilities and support in life
sciences), Lead Pharma, DTZ Zadelhoff,
FGH Bank, Jones Lang LaSalle, gemeente
Nijmegen en gemeente Groningen. Vragen
gingen onder meer over de relatie tussen
innovatiebeleid en R&D vastgoed, de investeerders (private partijen in vastgoedfondsen, financiële instellingen), de rol van de
eigenaren van gronden (gemeenten, universiteiten en andere) en de gewenste opstelling van de (rijks)overheid.
Verder is gebruik gemaakt van beperkt voor
handen zijnd statistisch materiaal, want
als het gaat om de bedrijfsruimtenmarkt
wordt alleen het logistieke vastgoed afzonderlijk besproken. Over R&D-vastgoed geen
woord, wat misschien ook weer niet zo onlogisch is omdat we te maken hebben met
een nichemarkt. Niettemin is het door het
ontbreken van die cijfers problematisch
om een goed beeld van de markthuur voor
dat segment te krijgen, ook omdat allerlei
zaken wel of niet in de huurprijs kunnen
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Private investeringen en financiering:
een knelpunt
Science parks en industriële campussen
functioneren vooral dan goed als terrein,
vastgoed en management in één hand zijn

service

In totaal leveren die gecombineerde databestanden 488 transacties op, die betrekking
hebben op 303 vastgoedobjecten, gelegen
op of in de directe omgeving van science
parks. Van dat aantal transacties zijn er 75
niet gebruikt, omdat het verkoop/koopovereenkomsten betreft, of vanwege het
ontbreken van benodigde kerncijfers. Daar
staan 22 gecombineerde transacties voor
beide typen ruimten tegenover. Zodoende
kan geput worden uit een bestand van in
totaal 435 verhuur/huur-transacties gedurende de periode 2006 - 2012 voor de typen
kantoor(achtige)- en onderzoeksruimten.
Het betreft 319 transacties voor kantoorachtige ruimten en 116 transacties voor onderzoeksruimten, inclusief drie ruimten uit de
als ‘overige’ aangemerkte categorie. Van 433
transacties is de transactiedatum bekend.
Dat leidt tot de volgende spreiding: 2006 72; 2007 - 67; 2008 - 89; 2009 - 52; 2010
- 41; 2011 - 39; 2012 – 51 (voor een meer uitgebreide toelichting, zie Keeris, 2013).
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zijn meegenomen. Denk daarbij aan ondersteuning van de ondernemer, extra services,
subsidies en beschikbaar gestelde apparatuur. Verder is het vaak moeilijk de kantoorruimten te scheiden van de meer specifieke
onderzoeksruimten en lopen verrekeningen mank.
Op de tweede plaats moet bij het creëren
van een betrouwbaar beeld van dit marktsegment rekening worden gehouden met
twee te onderscheiden groepen aanbieders,
namelijk de kennisinstellingen en de particuliere vastgoedbeleggers. Voor wat betreft
de eerste groep verhuurders, de kennisinstituten c.s., is voor de data-analyses geput uit
drie bronnen, waaronder BioPartner Center
Leiden. De gegevens van de twee andere
aanbieders in deze categorie zijn anoniem
verwerkt.
Voor wat betreft de tweede categorie verhuurders, de particuliere beleggers, is het
gebrek aan publiek beschikbare data enigszins opgevangen dankzij de eveneens op
vertrouwelijke basis verkregen medewerking van Jones Lang LaSalle, de FGH Bank
en drie private ondernemingen die R&Dvastgoed verhuren. Met de zo verkregen databestanden kan een globale indruk worden
verkregen van dit deel van de aanbieders.
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(Van Dinteren, 2003, 2007; Keeris, 2013).
Dat biedt kansen om te komen tot een verdere verzakelijking van de bedrijfsruimtemarkt, zoals de rijksoverheid die nastreeft.
In die gevallen waarbij een science park
door een vastgoedpartij wordt gemanaged
is het vastgoed- en facilitymanagement geïntegreerd. Aanvullend kunnen diensten
worden aangeboden, flexibel en afgestemd
op individuele behoeften. Dat is een belangrijk voordeel voor bedrijven die snel
kunnen groeien en die wel iets anders aan
hun hoofd hebben dan de huisvestingsproblematiek. Zo weten bedrijven zich steeds
verzekerd van optimale randvoorwaarden
voor hun functioneren. Dit concept kan ook
op een kleiner schaalniveau plaats vinden
(groot gebouw; klein complex van gebouwen), maar de schaalvoordelen zijn dan
minder evident.
In die gevallen waarbij een private vastgoedbeleggingsinstelling een science park (of
een complex van gebouwen) in eigendom
heeft en het daarbij behorende vastgoed
voor eigen rekening en risico exploiteert
moeten wel de middelen beschikbaar zijn
om dit financieel rond te krijgen. In de huidige markt zijn private partijen bereid eigen
vermogen in te brengen voor een vastgoedbeleggingsfonds voor science parks of - in
ruimere zin - R&D-vastgoed. Geïnteresseerde private partijen voor participatie in een
dergelijk fonds weten zich door de aanbieders professioneel bijgestaan voor wat betreft de ontwikkeling en realisering van het
vastgoed en het vereiste parkmanagement
voor de exploitatie ervan. Dergelijke fondsen moeten voldoen aan binnen de vastgoedmarkt geldende criteria en gebruiken,
zoals het verkrijgen van bouwfinanciering
en in te brengen vreemd vermogen. Op weg
naar meer verzakelijking wringt hier de
schoen. De financiële instellingen, die tot
voor kort de bouw van vastgoed financierden en leningen verstrekten aan vastgoedfondsen, onthouden zich in het huidige
economische klimaat van deze noodzakelij-

ke kredietverlening, en dat geldt niet alleen
het R&D gerelateerd vastgoed. Ons concentrerend op dat kennisgerelateerd vastgoed
kan worden gesteld dat die houding schadelijk is voor het maatschappelijk belang,
omdat dit het welslagen van het innovatiebeleid van de overheid blokkeert, aldus het
merendeel van onze gesprekspartners. Eén
van hen stelt het aldus: “Als het gaat om investeren in vastgoed, dan moet je vaststellen dat
daar binnen het topsectorenbeleid weinig aandacht voor is. Een gevolg is bijvoorbeeld dat een
incubatorgebouw voor starters, dat we in onze
plannen hadden voorzien, niet van de grond
komt. Omdat financiering lastig is te krijgen,
loopt de ontwikkeling vertraging op. Dat is echt
een probleem in het huidige klimaat. Banken
zijn erg terughoudend om te investeren in startersvoorzieningen die de kraamkamer vormen
voor innovatie en werkgelegenheid. Op momenten zoals nu, waarop we dat juist broodnodig
hebben, is financiering niet eenvoudig te krijgen.” Een andere respondent: “Momenteel
moet je heel veel geld meenemen, als je zelf gaat
ontwikkelen. Als je vroeger 30% eigen vermogen
had, deden de banken er wel de overige 70% bij.
Tegenwoordig moet je echter 60 à 70% eigen
vermogen meenemen. En dan nog moet je een
goede business case hebben.”
Het is een aangelegenheid voor de financiële
instellingen, maar ook voor de vastgoedsector en de overheden om met R&D-vastgoed
letterlijk en figuurlijk een stevig fundament
onder de innovatie in Nederland te leggen.
Voorkomen moet worden, dat door het
ontbreken van die basale ondersteuning
R&D-activiteiten naar het buitenland vertrekken. Gelet op de lange doorlooptijd van
dergelijke projecten moet nú actie worden
ondernomen om er voor te zorgen dat de
regeringsdoelstellingen voor 2020 waar
worden gemaakt. In dat verband is de vraag
relevant waar de terughoudendheid van financiële instellingen op is terug te voeren.
Dat lijkt gebaseerd te zijn op ideeën over het
rendement/risicoprofiel van R&D-vastgoed
in vergelijking met andere vastgoedbeleg-
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huuRpRijZEN
pER bRON /m2
TYpE RuimTE

kENNiSiNSTiTuTEN cS
kANTOOR(AchTiG)
bANDbREEDTE

* Bron 1 / 4
* Bron 2 / 5
* Bron 3 / 6
Gemiddeld

€ 140 - € 250
€ 150 - € 180
€ 169 - € 195
€ 195

pARTiculiERE
bElEGGERS
ONDERZOEk
bANDbREEDTE

€ 300 - € 500
€ 320 - € 360
€ 265 - € 291
€ 382

kANTOOR(AchTiG)
bANDbREEDTE
GEm.

€ 70 - € 185
€ 42 - € 282
N.B.
€ 162

€ 145
€ 121
N.B.
€ 133

ONDERZOEk
bANDbREEDTE. GEm.

€ 32 - € 95 € 64
€ 20 - € 75 € 25
€ 50 - € 295 € 144
€ 157 € 84

BRON: KEERIS, 2013

gingscategorieën. In het vervolg van dit artikel wordt bezien of die terughoudendheid
terecht is.

Met enig voorbehoud (de gebruikte database is niet al te omvangrijk) kunnen we
stellen dat kijkend naar alleen de huurprijzen de rendementen van R&D-vastgoed
niet opvallend afwijken van andere segmenten binnen de bedrijfsruimtenmarkt.
Maar daarmee is het verhaal niet af, want
die rendementen worden door meer factoren bepaald dan alleen de huurprijs. Zo
is uit internationaal onderzoek gebleken

service

Kijken we naar de gemiddelde prijzen van
kantoorruimten in 2012 (NVM) dan ligt
die prijs rond de € 170,--. De prijzen voor
kantoor(achtige) ruimten op science parks
wijken daar niet veel van af, lijken in de
bandbreedte zelfs wat sterker naar boven te
neigen. Voor onderzoeksruimten geldt dat
laatste in nog sterkere mate. Deze categorie is lastig te vergelijken met categorieën
die in de reguliere jaaroverzichten van makelaars en vastgoedpartijen te vinden zijn.
De prijs ligt ver boven die van de reguliere
bedrijfsruimten die in de overzichten van
Troostwijk en DTZ Zadelhoff uitkomt op

Uit de analyse kwam tevens naar voren, dat
een nadere indeling van dit vastgoed naar
de levensfase van het science park (opstartfase; groeifase; volwassenheid) geen verschillen opleverde tussen de getraceerde
huurprijzen voor het vastgoed. Hieraan kan
voorzichtig de conclusie worden verbonden
dat de levensfase van het science park als
zodanig door de verhuurders blijkbaar van
ondergeschikt belang wordt geacht.

onderzoek

een aantrekkelijke beleggingscategorie?
Voor een aanloop naar een inschatting van
de rendementen van R&D-vastgoed kijken
we eerst even naar de huurprijzen, zoals die
af te leiden zijn uit het opgebouwde databestand voor vastgoed op science parks en in
de directe nabijheid daarvan. In tabel 1 zijn
de resultaten van de analyses samengevat,
waarbij het gewogen gemiddelde van de
huurprijzen is aangegeven en het rekenkundige gemiddelde van de aangegeven
bandbreedten (voor verdere kanttekeningen: zie Keeris, 2013).

ongeveer € 45,-- en € 50,--/m2 v.v.o. Het verbijzonderde marktsegment van logistiekvastgoed laat een range zien van € 50,-- tot
€ 65,--/m2 v.v.o. (FGH). De veel hogere tarieven voor onderzoeksruimten zijn toe te
rekenen aan de te leveren bijzondere voorzieningen. Dat alles heeft een extreem hoog
inrichtings- en afwerkingsniveau in verband met gestelde eisen vanwege volksgezondheids- en milieurisico’s.
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tabel 1 ▶ OVERZichT huuRpRijZEN R&D VASTGOED bij kENNiSiNSTiTuuT c.S.
EN pARTiculiERE VERhuuRDERS
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afbeelding 4 ▶ ge
 bouw m (van kadans vastgoed) op de novio tech
campus in nijmegen

(zie Keeris, 2013) dat op science parks gevestigde ondernemingen gemiddeld een
relatief laag risicoprofiel hebben, terwijl de
perceptie over het algemeen anders zal zijn.
Dat werkt door richting de verhuurder van
het vastgoed. Zo zal dat lagere risicoprofiel
terug te vinden zijn in het gemiddeld behaalde rendement van het R&D-vastgoed.
Dat komt vooral doordat de op science parks
gevestigde ondernemingen gemiddeld aanmerkelijk meer financiële ruimte hebben
voor de dekking van hun bedrijfslasten dan
andere bedrijven. Die ruimte zal naar verwachting ten dele aangewend worden voor
een kwalitatief betere huisvestingssituatie,
gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten,
en daarnaast geïnvesteerd worden in het
grotere aandeel hoger opgeleiden. Om die
kwaliteit medewerkers in de organisatie te
kunnen opnemen en vasthouden, moet op
alle aspecten een prima werkklimaat worden aangeboden en dat betreft tevens de
huisvesting, het vastgoed (Van Dinteren,
2007b; Keeris, 2013).
Kijkend naar de lange termijn beleggingen
in R&D-vastgoed is verder uiteraard rekening te houden met zowel het directe als

het indirecte rendement. Het directe rendement geeft niet alleen een goed beeld van de
verdiencapaciteit van de vastgoedbelegging,
maar ook van de basis voor de dividenduitkeringen. Dat directe rendement laat voor
de bedrijfsruimtenmarkt een vrij stabiel
verloop zien. Er is geen reden te veronderstellen dat die specifieke karakteristiek van
vastgoedbeleggingen niet ook in de toekomst zou gelden en dat dit niet tevens op
zou gaan voor R&D-vastgoed.
Bij het indirecte rendement kan sprake zijn
van een verhoogd risico omdat na verloop
van jaren de technische voorzieningen
verouderd kunnen zijn. De exploitatie en
verhuur van R&D-vastgoed is daar echter
op afgestemd (waarmee de risico-opslag
daar hoger zal liggen dan bij kantoren en
bedrijfsruimten), waarbij de huurder over
het algemeen gebonden wordt door lang lopende huurcontracten. Misschien niet altijd
ideaal voor jonge, snel groeiende bedrijven
die flexibiliteit zoeken, maar daar kan aan
tegemoet worden gekomen door bijvoorbeeld het vastgoed op een bepaalde locatie
in één hand te laten zijn (wat ‘doorschuiven’
naar andere accommodaties vergemakke-
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Hoewel niet over al het gewenste statistische
materiaal kan worden beschikt, lijkt niettemin gesteld te kunnen worden dat het investeren in R&D-vastgoed een verantwoorde
zaak is, zelfs rekening houdend met - zeker
bij de onderzoeksruimten - een bovengemiddelde risico-opslag. Belangrijk is tevens
om op te merken dat, gegeven de veranderende economie, de vraag naar aan R&D-activiteiten gerelateerde gebouwen zal toenemen. Het niche-karakter van R&D vastgoed
zal de komende jaren verminderen.
Meer private investeringen in R&D vastgoed
Gezien het voorgaande zouden financiële
instellingen minder schroom moeten hebben om te investeren in R&D-vastgoed. De
terughoudendheid, die momenteel aan de
orde van de dag is, schaadt de investeringsmogelijkheden in deze categorie en belemmert de economische ontwikkeling. Hier ligt
tevens een taak voor de overheid omdat dit
type van vastgoed en vooral het management
ervan, een noodzakelijke rol speelt in het
welslagen van het innovatiebeleid. Een rol
die tot op heden in het innovatie- en topsectorenbeleid te weinig aandacht krijgt. Voor
alle duidelijkheid: daarmee is niet gezegd dat
R&D-vastgoed, science parks en industriële
campussen op zich alleen de basis zijn voor
de innovatieslag die Nederland moet maken;
daar zal meer voor moeten gebeuren.

service

Wij pleiten voor een beperkte ondersteunende rol van onder meer de rijksoverheid:
• 	Private partijen zijn niet bij machte een
positieve verandering aan te brengen in
de afhoudende houding van de financiële
instellingen. Daarom is het mede aan de
overheid druk uit te oefenen op die financiële partijen om kredieten beschikbaar
te stellen voor de ontwikkeling van aan
R&D gerelateerd vastgoed.
• 	Gegeven de voorzichtige houding van

onderzoek

Ondanks hetgeen hiervoor is aangevoerd,
worstelt R&D-vastgoed niettemin met het
‘onbekend maakt onbemind’ fenomeen,
mede door gebrek aan goede cijfers over
deze beleggingscategorie. Het R&D-gerelateerd vastgoed heeft nog geen duidelijke
eigen plaats in de sector veroverd. Dat lijkt
niet terecht. Zonder op alle details in te
gaan, lijkt onderzoek van het nog maar beperkt aanwezige materiaal er op te duiden
dat het IRR-rendement, voor een tienjaarsperiode en gefinancierd met 50% vreemd
vermogen, op een niveau van 8% - 9,5% uit
zou kunnen komen (Keeris, 2013). Rendementen zijn echter slechts te beoordelen
in combinatie met het aan de betreffende
belegging toegekende risicoprofiel voor de
gehele economische levensduur. Die risico’s moeten uiteraard zo goed mogelijk in
beeld worden gebracht. Misschien is het zo
dat als het gaat om het al of niet accepteren
van risico’s particuliere beleggers (als deelnemers in een vastgoedfonds) wat minder
terughoudend zijn of misschien zelfs opportunistischer dan financiële instellingen.
Beide partijen hebben elkaar echter nodig
om de financiering rond te krijgen. Mogelijkerwijs dat financiële instellingen makkelijker in deze beleggingscategorie stappen
als ze te maken hebben met eigenaren die
gespecialiseerd zijn in dit type van vastgoed,
zoals we dat kennen bij logistiek vastgoed.
Daarenboven zal een financiële instelling
minder schroom vertonen als het gaat om

een portefeuillefinanciering in plaats van
een objectfinanciering.
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lijkt) of verhandelbare huurcontacten (die
de belegger zekerheid bieden).
Er zal tevens sprake zijn van een hoge
boekwaarde op de balans van de huurders
vanwege de zelf op te brengen hoge investeringen voor de te treffen specifieke voorzieningen, afwerking en inrichting. Bovendien voldoen die ruimten in het algemeen
aan redelijk algemeen geldende eisen, zodat het courant zijn ervan binnen de R&Dsector doorgaans voor een langere periode
opgaat.
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banken en andere kredietvertrekkers kan
het geven van garanties door het Rijk bij
het verstrekken van leningen de barrière
helpen slechten.
Richting IPD/ROZ, CBS, de grote(re) makelaarskantoren, taxatiebureaus en andere
analisten:
• 	Een goede beeldvorming van dit specifieke, maar vrij onbekende segment van
de bedrijfsruimtemarkt, is noodzakelijk.
Onbekend maakt onbemind gaat hier zeker op. Meer duidelijkheid (eerst en vooral voor de financiële instellingen) over de
beperkte risico’s en de rendementen kan
helpen de nu bij die financiële instellingen aanwezige schroom weg te nemen.
Richting grondeigenaren:
• 	Bij het vaststellen van de grondprijs voor
dit type van vastgoed, gericht op innovatieve bedrijven, moeten eigenaren van
gronden (gemeenten, universiteiten en
andere) voor ogen houden dat op termijn
het economische effect van de ontwik-

keling groter kan zijn dan de te behalen
winst op de grond. Dat pleit voor een
subsidie op marktconforme grondprijzen
voor deze specifieke categorie.
• 	Eigenaren moeten een strikt toelatingsbeleid volgen. Als men dit laat verwateren
(bijvoorbeeld omdat de exploitatieopzet
een te korte termijn heeft), dan heeft dat
uiteindelijk negatieve effecten voor de vastgoedwaarde (Van Dinteren en Pfaff, 2011).
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De wederzijdse wurggreep van
banken en vastgoed
Er is een publiek debat gaande over de waardering van commercieel vastgoed en
gevolgen daarvan voor Nederlandse banken1. Eén van de meest prangende vragen
is wat de effecten zijn van een scenario van afwaardering van (commercieel) vastgoed op de balanspositie van Nederlandse banken en wat de mogelijke gevolgen

t h e m a : c o n f e r e n t i e va s t g o e d o n d e r z o e k

GEVOLGEN VAN NEGATIEVE VASTGOEDWAARDERING

zijn voor de kredietverlening. Gebruik makende van een prognose van afwaarderingen van vastgoed voor een periode van drie jaar, wordt een inschatting gedaan wat
de gevolgen zijn op (1) de Nederlandse bankbalans en (2) de kredietverstrekking
door de banken. De conclusies tonen op basis van deze prognose aan dat de banken gevoelig zijn voor afwaarderingen van vastgoed.
door ing. Jasper Mandigers MSc MSRE

tueel onderwerp. In het verlengde hiervan
verhoogde DNB in 2013 de kapitaaleisen als
gevolg van vastgoedblootstelling van banken
en wordt momenteel een vastgoedonderzoek
uitgevoerd2. De nationalisering van SNS Reaal bevestigde reeds mogelijke gevolgen van
precaire vastgoedposities.

service

Het verband tussen vastgoed, de bankbalans, kredietverstrekking en economische
groei volgt in dit artikel de redenering van
het zogeheten economische Flow-of-fund
model. Hierin is het economische systeem
gebaseerd op boekhoudkundige relaties en
de regelgeving die deze relaties vormgeeft
(Bezemer, 2009). In crisistijd is er door het
dynamisch verband (Davis en Zhu, 2004)
tussen de commerciële vastgoedsector, bankkrediet en macro-economie een neerwaartse
spiraal mogelijk.

onderzoek

W

anneer een grootbank in gevaar
komt, komen vrijwel alle economische sectoren in de problemen.
De stabiliteit van en vertrouwen in (en tussen) grootbanken is hiermee evident voor
de Nederlandse economie. De Nederlandse
grootbanken zijn procentueel gezien, met
meer dan 25 procent van het balanstotaal,
méér blootgesteld aan (waardefluctuaties
van) vastgoed dan gemiddeld genomen
zichtbaar is bij grote banken op wereldschaal
(Oversteeg, 2012). Tevens kent de Nederlandse vastgoedmarkt problemen op de belangrijkste deelmarkten winkels, woningen
en kantoren. Recente cijfers bevestigen dat
de Nederlandse vastgoedmarkt al drie jaar
achterblijft bij het mondiale beeld van herstel (IPD, 2013). Waardering van vastgoed en
het verkrijgen van uniformiteit bij taxaties is
in het kader van deze marktsituatie een ac-
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Door een prognose van toekomstige (af)
waardering van vastgoed door een panel van
experts toe te passen op een vereenvoudigde
geconsolideerde bankbalans (voor de Nederlandse ‘vastgoedbanken’), is onderzocht wat

de mogelijke gevolgen zijn voor deze balans
en (via het bankkanaal) voor de kredietverstrekking. Er ontstaat een balansverloop dat
is geanalyseerd.

Methodologie en operationalisatie

Er is gekozen voor een drieledige methodologie, bestaande uit: (1) een prognose van
de ontwikkeling van de vastgoedprijzen en overwaardering, (2) een scenario analyse om
de uit de prognose voortkomende waardecorrectie op de geconsolideerde bankbalans
te meten en (3) een `kredietmethode’ om de gevolgen van de veranderende bankbalans
op de kredietverstrekking te meten.
Prognose vastgoedprijzen

De prognose is samengesteld op grond van verwachtingen van een gediversifieerde groep
van een achttal experts. De experts zijn geselecteerd op basis van ervaring, zeggenschap,
marktkennis, een diversiteit in specifieke expertise en vertegenwoordiging vanuit een
systeembank, bankentoezicht, vastgoedbelegging, accountancy, de taxatiepraktijk en de
onderzoekswetenschap. Op basis daarvan is de ontwikkeling van vastgoedprijzen voor
een periode van drie jaar geprognosticeerd en de overwaardering op 1-1-2013 ingeschat.
De input is hieronder in tabel 1 weergeven. De input is hieronder in tabel 1 weergeven.
Tabel 1 ▶ Input expertpanel
Prognose (P)
t₀ (Bron IPD)

Residential
dec-12

Office

Retail

-4,74%

-3,63%
-13,11%

t₁

dec-13

-5,83%

-8,67%

-5,83%
-5,50%

t₂

dec-14

-0,67%

-7,83%

t₃

dec-15

1,67%

-6,00%

Overwaardering op to

11,25%

Vastgoedwaarde

1.Woninghypotheken

-2,33%
28,25%

2. COGleningen

3. Vastgoed
Eigen gebruik

t₀

100%

1.224 MRD

197 MRD

23,5 MRD

t₀ t/m t₃

-17%

-188 MRD (-15%)

-53 MRD (-27%)

-10 MRD (-42%)

t₃

83%

144 MRD

13,5 MRD

1.036 MRD

BRON: MANDIGERS (2013)

Effect aanpassing vastgoedprijzen op bankbalans

Als tweede stap is een set met macro-economische variabelen, waaronder rente en inflatie, door middel van een simulatiemodel3 consistent gemaakt met de voorspelling van
de vastgoedprijzen. Voor het consistent maken is gebruik gemaakt van het historisch
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Figuur 1 ▶ Kern van de methodologie
Macro Drivers
Afwaardering
Netto winst

 t0
 t0
 t0

= ultimo 2012
= ultimo 2013
= ultimo 2013

Toelichting: De figuur geeft weer hoe
de State-of-the-World afkomstig uit
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verband tussen deze variabelen en vastgoedprijzen. Zo is een zogenaamde ‘State-OfThe-World’-scenario verkregen welke via afwaardering op de bankbalans door de winsten verliesrekening in het onderzoek is betrokken. Een zogeheten satellietmodel zorgt
daarnaast voor een aanpassing van de rentabiliteit van de banken. Dit model maakt
gebruik van coëfficiënten die zijn gegenereerd uit bestaand empirisch onderzoek (Bolt,
Haan, Hoeberichts, Oordt en Swank, 2012) waarin een verband tussen macro-economische variabelen en de rentabiliteit van banken tot uitdrukking komt. (figuur 1)

SATELLIET
MODEL
OVERIGE ASSETS

‘STATE-OFTHE-WORLD’

de prognose zich doorvertaalt naar de
bankbalans en de P&L.

REGRESSIE
SIMULATIEMODEL

Transmissie waardering onderpand naar balanswaardering lening

service

Vanwege het heterogene karakter van vastgoed en van vastgoedleningen is de waardering van vastgoedblootstellingen enkel op objectniveau (enigszins) objectief te beoordelen. Daarom is een methodiek ontwikkeld om op een hoger aggregatieniveau een reële
inschatting te maken van de waardering van leningen in geval het onderpand minder
waard wordt. Saillant is dat een bank in de praktijk (onder IFRS) pas bij een Impairment
Trigger tot een mogelijke waardeaanpassing van de boekwaarde van de lening mag komen. Een waardedaling van het onderpand hoeft zich, ondanks dat er een correlatie
denkbaar is tussen de waardeverandering van het onderpand en de kans op default, niet
per definitie te kwalificeren voor een Impairment Trigger4. Er geldt in het onderzoek als
uitgangspunt dat er bij afwaardering van een onderpand, in afwijking van de situatie in
de praktijk met IFRS, te allen tijde sprake is van een Impairment Trigger. De portefeuille
met leningen wordt in ‘Loan To Value’-buckets onderverdeeld met uitgangspunt dat de
leningen in de bucket uniform verdeeld zijn. De input voor 2013, 2014 en 2015 betreft
hier de prognose van het expertpanel. Bij een percentage afwaardering vloeien leningen
over naar een hogere LTV bucket.
Het uitgangspunt is voor woninghypotheken dat alle leningen, waarbij de LTV hoger
wordt dan 75 procent5, de impact van de afwaardering van het onderpand als dermate

onderzoek

Bron: Mandigers (2013)
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groot wordt gezien, dat op de hoofdsom moet worden afgewaardeerd. De afwaardering
op de hoofdsom resulteert in een LTV gelijk aan de LTV in 2012. De leningen waar de LTV
zich in 2012 al boven de LTV drempel bevindt worden niet afgewaardeerd: de aanname
wordt gedaan dat deze leningen zich al gedeeltelijk in het vizier bevinden van de banken
aan de hand van de ‘verwachte verliezen’-systematiek en gedeeltelijk worden gedekt
door NHG. Wel zorgt het feit dat de leningen waarop wel wordt afgewaardeerd volledig
worden teruggebracht naar de LTV verhouding in 2012, voor een compensatie van de
genoemde (hogere LTV) leningen waarop niet wordt afgewaardeerd.
Voor commerciële vastgoedleningen wordt, bij aanwezigheid van hiervoor benodigde
data, gebruik gemaakt van de verhouding van daadwerkelijk getroffen voorzieningen
door banken naar LTV-categorie in 2012. De data relateert de LTV-categorie aan de door
banken genomen voorzieningen. Dit voorzieningenniveau wordt geprojecteerd op de
situatie in 2013, 2014 en 2015. Hiermee wordt het inzicht van banken voor noodzakelijk
geachte voorzieningen als uitgangspunt genomen6.
Kredietverstrekking

Tenslotte zijn de gevolgen voor de kredietverlening via een tweetal verschillende uit de literatuur gedestilleerde ‘kredietmethoden’ berekend. De eerste methode is gebaseerd op
een onderzoek van Berben, Bierut, Van den End, Kakes (2010) en werkt met een model
dat aanpassingen in activa en passiva ziet als gevolg van mutaties in de surpluskapitaal
ratio. De surpluskapitaalratio is gedefinieerd als de verhouding tussen de aanwezige kapitaalratio één periode vertraagt en de doelratio (kapitaaleisen) van de banken. Wanneer
de afwaarderingen zorgen voor een verlaging van de kapitaalratio op t-1 en de doelratio
gefixeerd blijft, dan verandert de surplus ratio. Uit het onderliggend onderzoek volgt
dat de coëfficiënt van kredietgroei laag is met 0,07 en niet significant met een t-waarde
van 1,12. Dit indiceert dat banken terughoudend zijn met het terugbrengen van hun
leningportefeuille als gevolg van een dalend kapitaalsurplus. De tweede methode werkt
vanuit het principe dat kapitaalseisen bindend zijn en er op korte termijn geen nieuw
eigen vermogen kan worden aangetrokken (DNB, 2013). Uitgangspunt is dat banken
onder normale omstandigheden zullen proberen om via rentetarieven hogere kosten
(zoals hogere belastingen) door te berekenen aan hun klanten. Wanneer er sprake is
van kapitaalschaarste waardoor banken worden gelimiteerd, vindt de doorwerking van
heffing naar kredietverlening echter anders plaats en wordt het aanbod van krediet ook
rechtstreeks beperkt via een zogenoemde hefboom. Deze hefboom wordt bepaald door
de kapitaalseisen van de toezichthouder en het gemiddelde risicogewicht van de activa.
De hefboom bedraagt volgens DNB in 2013 een factor van circa 33,37. Dit houdt in dat
door elke euro aan minder bankwinst (in het onderzoek door afwaarderingen op vastgoedactiva) de kredietverlening met 33 euro afneemt.
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De geconsolideerde bankbalans over boekjaar 2012 is weergegeven in tabel 2.

De geconsolideerde bank wordt in het onderzoek verlieslatend door de bijzondere
waardeverminderingen op vastgoed. Operationeel neemt de brutowinst slechts in
beperkte mate af door de invloed van de
macro-economische variabelen. De experts
voorspelden procentueel gezien een grotere
negatieve prijsaanpassing voor commercieel

Resultaten
Effecten van afwaardering op de bankbalans
De prognose van de experts bevat een prijsaanpassing van de waarde van vastgoed in
Nederland van minus 17 procent (zie Kader).

De prijsaanpassing en overwaardering resulteren in een totale waardecorrectie van vastgoed van maar liefst € 251 miljard, met een
effect van € 34,8 miljard op de beschouwde
vastgoedactiva en een verlaging van het eigen vermogen van € 13,6 miljard (zie Kader
voor rekenmethode) op een totaal eigen vermogen van € 121 miljard in 2012. Het effect
op de solvabiliteit (van 4,49 procent naar
4,01 procent) blijft relatief beperkt mede
doordat de omvang van de balans krimpt. De
balans van 2015 is weergegeven in tabel 3.

onderzoek

Hierin bevindt zich een overwaardering van
de huidige boekwaarde ten opzichte van de
marktwaarde. Deze is ingeschat op 11 procent bij koopwoningen en op 28 procent bij
commercieel vastgoed.
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Data
De geconsolideerde bankbalans en geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn,
op basis van zowel jaarverslagen als data
afkomstig van De Nederlandsche Bank,
gebaseerd op de balans van de zes banken
met de grootste commercieel vastgoed exposure8. De balans wordt vereenvoudigd
en op hoofdlijnen beschouwd, waarbij er
specifieke aandacht is voor de blootstelling aan een drietal vastgoedcategorieën
met een grote impact. Het gaat dan om de
waarde van vastgoed voor eigen gebruik,
commercieel vastgoedleningen en woninghypotheken9. De benodigde balansposten
worden ceteris paribus beschouwd. Deze
balansposten worden gefixeerd vanuit de
status-quo opname (boekjaar 2012).

Tabel 2 ▶ Balans boekjaar 2012 (status quo/t0)
Assets 	Liabillities (€ x 1.000.000)
Nederlandse vastgoedblootstelling

642.500

Particuliere woninghypotheek

531.000

Commercieel Vastgoedleningen

80.000

Start eigen vermogen

Overig in onderzoek betrokken vastgoedactiva*

31.500

Winst van de periode

114.000
7.000

2.047.500

Verplichtingen

2.569.000

Totaal

2.690.000

Totaal

2.690.000

bron: jaarverslagen + DNB, 2012 (a,b)

service

Overig assets**

* Hiertoe behoren Property, Plant and Equipment
**	Hieronder bevinden zich-naast niet vastgoedgerelateerde activa- ondermeer RMBS, CMBS, Investment property,
bedrijfsleningen met vastgoedonderpand en buitenlandse vastgoedexposure.
Bedragen in € x 1.000.000 afgerond op € 500.000.000
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Tabel 3 ▶ Balans in 2015 (t3)
Assets 	Liabillities (€ x 1.000.000)
Nederlandse vastgoedblootstelling

608.000

Particuliere woninghypotheek

512.000

Commercieel Vastgoedleningen

74.000

Start eigen vermogen

Overig in onderzoek betrokken vastgoedactiva*

21.500

Winst van de periode

111.500
-4.000

Overig assets**

2.068.500

Verplichtingen

2.569.000

Totaal

2.676.500

Totaal

2.676.500

bron: mandigers, 2013

* Hiertoe behoren Property, Plant and Equipment
**	Hieronder bevinden zich-naast niet vastgoedgerelateerde activa- ondermeer RMBS, CMBS, Investment property,
bedrijfsleningen met vastgoedonderpand en buitenlandse vastgoedexposure.
Bedragen in € x 1.000.000 afgerond op € 5.00.000.000

vastgoed ten opzichte van koopwoningen.
Echter, de koopwoningen resulteren in de
balans van het onderzoek in de grootste afwaardering10. Dit komt voornamelijk voort
uit het grotere aandeel van de woninghypotheekportefeuille in de totale beschouwde
vastgoedactiva.
Effecten op kredietverstrekking
Door krimp van het eigen vermogen vermindert de kredietverstrekking, in een ruime
bandbreedte, met circa 29 procent (gebaseerd op het gemiddelde, voortkomend uit
een tweetal gebruikte kredietmethoden, zie
Kader) ten opzichte van basisjaar 201211. Dit
wordt in tabel 4 zichtbaar.
De belangrijkste verklaring voor de ruime
bandbreedte is dat methode 1 toelaat dat
banken hun kapitaal via een emissie kunnen aanvullen, maar dat is in de huidige
situatie van kapitaalschaarste geen juiste en
een inmiddels gedateerde aanname. Voor
de crisis konden banken met relatief weinig extra kapitaal de kredietverlening fors
laten groeien. Op dit moment zorgt een
aanslag op de winst via methode 2, om te
blijven voldoen aan de vigerende kapitaals-

eisen, voor een relatief forse reductie van
de kredietverlening. Hoe dan ook, als een
substantiële krimp van kredietverlening optreedt, heeft dat een aanzienlijke impact op
de economische activiteit en ontwikkeling in
Nederland.
Conclusie
Op basis van de relatief uitgesproken prognose door een expertpanel voor waardecorrectie van vastgoed, zijn de afwaarderingen
op de totale balans in verhouding hiertoe
relatief beperkt. In verhouding tot het eigen
vermogen hebben de afwaarderingen op de
balans echter wel een substantiële impact12.
Zeker is dat waar het kapitaal de komende
jaren dient te groeien, deze in het scenario
dat we hanteren in dit onderzoek juist afneemt. Het transitiepad naar Bazel III wordt
hiermee geremd. Banken kunnen hierdoor
minder kredieten verstrekken. Dit laatste is
ongunstig voor de fragiele economie in Nederland op dit moment.
De prognose is ‘slechts’ een inschatting van
een qua omvang beperkte steekproef, hoewel deze is vastgesteld door experts. Echter,
als de neerwaartse trend van vastgoedprijzen
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Kredietverstrekking
T1

T2

T3

Tot. Cum

Methode 1

geen input

€ 51 –

€ 12 –

€ 63 –

nvt

– 0.01%

0.00%

– 0.01%

Methode 2

€ 253.426 –

€ 58.731 –

€ 135.731 –

€ 447.889 –

Gemiddeld

– 33%

– 11.49%

– 26,56%

– 58,59%

nvt

€ 29.391 –

€ 67.871 –

€ 223.976 –
– 29,30%

t h e m a : c o n f e r e n t i e va s t g o e d o n d e r z o e k

Tabel 4 ▶ Uitwerking beide kredietmethoden x € 1.000.000

Bron: Mandigers, 2013

Over de auteur
Ing. Jasper Mandigers MSc MSRE is als
projectontwikkelaar werkzaam bij gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM.

service

Er dient notie van te worden genomen dat
het onderzoek een vereenvoudigde weergave
betreft, waarin slechts drie typen vastgoedexposure actief in het onderzoek zijn meegenomen. Vastgoed en vastgoedleningen zijn he-

terogeen van aard. Er kon op methodologisch
vlak niet aan worden ontkomen dat er keuzes
zijn gemaakt, die niet volledig statistisch of
vanuit de praktijk (op objectniveau) konden
worden onderbouwd. Verder onderzoek naar
deze materie is dan ook gewenst. Het onderliggende onderzoek heeft plaatsgevonden in
de eerste helft van 2013 en het gebruikte scenario weerspiegelt ook de sombere economische situatie in die periode.

onderzoek

en hieraan gekoppelde recente faillissementen van door banken gefinancierde vastgoedbedrijven zich voortzet, is een grote impact
op het eigen vermogen van de banken mogelijk. Omdat banken de vastgoedexposure vermoedelijk niet zonder verlies kunnen desinvesteren is er sprake van een wurggreep. Er
ontstaat een groter spanningsveld bij banken
tussen het versterken van de balans en hun
maatschappelijke- en macro-economische
rol als kredietverstrekker. Als Nederlandse
banken minder kredieten verstrekken zal
dit mogelijk aanleiding geven voor buitenlandse banken om toetreding tot de Nederlandse markt te overwegen. Onder andere
de geschiedenis bij SNS Reaal bevestigt dat
er nog veel te winnen valt op het gebied van
risicobeheersing van en toezicht op de vastgoedexposure van (individuele) banken.

• Aan De Nederlandsche Bank is dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van bronnen en data, aan
Ortec finance is dank verschuldigd voor het beschikbaar stellen van haar macro-economisch model en tenslotte is Drs. W. van der Post dank verschuldigd voor zijn substantiële bijdrage aan het inhoudelijk tot stand
komen van dit artikel.
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voetNOTEn
1	Als directeur Toezicht van De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) sprak Jan Sijbrand begin 2012 over een nieuwe
crisis: ‘de vastgoedcrisis’ veroorzaakt door afwaarderingen van commercieel vastgoed (Couwenberg en Lalkens,
2012). Brancheorganisaties zoals NEPROM ageren: ‘DNB zaait onnodig paniek en brengt de vastgoedsector in
diskrediet’ (NEPROM, 2012) zo luidt het.
2	Op Europees niveau gaat de ECB 130 grote banken in 2014 aan een stresstest onderwerpen waarin wordt bekeken
hoe gezond de banken zijn en in hoeverre de buffers toereikend zijn. Een stap richting deze Stresstest is de Asset
Quality Review waar de vastgoedblootstellingen een belangrijk onderdeel van zijn.
3	Met behulp van OLS is een 1e orde Vector Auto Regressie (VAR) model geschat. De hoge correlaties tussen sommige variabelen, het grote aantal regressievergelijkingen en verklarende variabelen (beide 8) en de korte beschikbare historie van de variabelen hinderden de VAR. Ook toepassing van het DSG-model (van Ortec Finance) werd
bemoeilijkt vanwege bekende issues met vastgoeddata, zoals korte historie, lage frequentie (jaarlijks) en relatief
beperkte kwaliteit van de data (smoothing, lagging). Door de CBS Kadaster woningprijsindex te combineren met
de Herengracht-index en de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed achterwege te laten, is dit uiteindelijk
ondervangen, waardoor DSG waardevolle output genereerde.
4	Er wordt momenteel getracht een betere methodiek voor het tijdig nemen van verliezen te ontwikkelen. Dit moet
vorm gaan krijgen in IFRS 9 welke in 2015 wordt verwacht. Verliezen worden dan naar verwachting eerder genomen. Hiermee wordt het voorzieningenbeleid minder procyclisch.
5	De ‘LTV-drempel’ voor woninghypotheken is afkomstig uit de Standardised Approach (SA, BIS, 2006) waar woninghypotheken met een hogere LTV (>70%, op executiewaarde) een hogere risicoweging krijgen van 100% in plaats
van 35%. In het onderzoek wordt uitgegaan van volledige correctie van de leningwaarde naar de oorspronkelijke
LTV voor de hypotheken die deze 70% LTV overstijgen.
6	Deze data is er enkel over 2012 waardoor er slechts één referentiejaar is die het verband tussen LTV-categorie en
voorziening onderbouwt. De data is afkomstig uit een door DNB in 2012 uitgevoerd onderzoek naar commercieel
vastgoedleningen.
7	Volgens de kapitaalseis van EBA mag tegenover elke euro kapitaal maximaal 11 euro aan risicogewogen activa
(RWA) staan. Gegeven een gemiddeld risicogewicht voor Nederlandse banken van circa 1/3, correspondeert 1 euro
aan RWA met zo’n 3 euro aan ongewogen activa. Dit houdt in dat tegenover elke euro kapitaal gemiddeld 33 euro
aan ongewogen activa staat.
8	Volgens DNB (2012a) vertegenwoordigen de vier grote banken circa 87 procent van het Nederlandse bankwezen.
Daarnaast zijn NIBC en Van Lanschot toegevoegd als zijnde banken met een noemenswaardig aandeel aan commercieel vastgoed exposure in Nederland.
9	Andere categorieën als RMBS, CMBS, bedrijfsfinancieringen met onderpand, vastgoedbeleggingen, deelnemingen
in BV’s met vastgoed en beheer van vastgoedfondsen alsmede de buitenlandse component van alle categorieën
worden niet actief in het onderzoek meegenomen. Overigens is er voor een aantal van deze categorieën ook
slechts in beperkte mate openbare data beschikbaar.
10	In de praktijk wordt zoals in het Kader aangehaald voor een gedeelte van de woninghypotheken het risico voor
banken door NHG weggenomen.
11	De (economische) literatuur geeft geen eenduidig inzicht in hoe banken tijdens een financiële crisis hun kapitaalspositie laten doorwerken in de kredietverlening. De gebruikte methoden resulteren gevoelsmatig in een (te) ruime
bandbreedte van scenario’s en kredietmethoden.
12	Hierbij dient te worden vermeld dat de situatie bij individuele banken niet meegenomen is en de in medio 2013 bekend gemaakte afwaardering op commerciële vastgoedleningen van EUR 2,9 miljard bij SNS niet in het onderzoek
is betrokken.
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Supervision. Basel Committee on Banking Supervision. Bank for International Settlements.
-	Bezemer, D. (2009). No One Saw This Coming, understanding financial crisis through accounting models. Munich Personal
RePEc Archive.
-	Berben, R.-P., Bierut, B., Van den End, J. W., & Kakes, J. (2010 ). Macro-effecten van hogere kapitaal- en liquiditeit standaarden voor banken. Amsterdam: DNB.
-	Bolt, W., Haan, L. d., Hoeberichts, M., Oordt, M. v., & Swank, J. (2012). Bank profitability during recessions. Journal of
Banking & Finance.
-	Couwenberg, P., & Lalkens, P. (2012, februari 3). Vastgoed wordt de derde crisis in de financiële sector. Financieel Dagblad.
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DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN POP-UP RETAIL

Never waste a good crisis
Pop-up retail is tijdelijke winkelverkoop. Pop-up retail is hip en hot, maar evengoed een crisisverschijnsel. Het kan alleen maar bestaan als er leegstand is en die
leegstand is er tot verdriet van vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, gemeenten en
retailers de laatste jaren in toenemende mate.
door drs. Bram Loggers MCD MRE MRICS en dr. ir. Dion Kooijman

D

it artikel belicht een viertal recente
casestudies in Nederland. De projecten worden beschreven aan de
hand van projectdocumenten en interviews
met betrokkenen. Het doel was de eerste ervaringen met dit soort tijdelijke retail in Nederland te inventariseren en te bekijken wat
de maatschappelijke en financiële revenuen
zijn. Het onderzoek wijst uit dat er ondanks
de bescheiden bestrijding van de leegstand
nog weinig verdiend wordt. Wel zijn er, weliswaar beperkte, maatschappelijke baten
aan pop-up retail toe te schrijven.
In Nederland hebben vele gebieds- en vastgoedontwikkelingen momenteel een moeizaam verloop en neemt de leegstand van
winkels toe. Vooral in krimpgebieden buiten de Randstad is dit het geval. Gemeenten
en marktpartijen hikken aan tegen de lange
duur en het als uiterst negatief ervaren risico en kapitaalsbeslag. De haalbaarheid
van projecten staat vaak onder druk omdat
de rentelasten op verworven grond en opstallen doorlopen, terwijl de opbrengsten
uitblijven1. Braak of ongebruikt laten liggen
van terreinen of het leeg laten staan van
gebouwen brengen de (door-)start van een
gebiedsontwikkeling niet dichterbij. Maatschappelijk is deze leegstand ook niet goed
te verdedigen. Vastgoedpartijen zoeken

daarom naar nieuwe verdienmodellen en
mogelijkheden om projecten alsnog haalbaar te maken (Peek en Van Remmen, 2012,
pp. 5-7; De Jong, 2012, p. 115). Verbetering
van de exploitatie van het bestaande bezit
biedt wellicht kansen nieuwe of aanvullende cashflow te genereren2. En wellicht dat
pop-up retail de ergste maatschappelijke en
financiële nood van de stilval in projecten
anno 2013, ieder geval tijdelijk, zou kunnen
lenigen.
Pop-up stores, ook wel guerrillastores genoemd, doken een jaar of tien geleden op
in Nederland. Leegstaande winkels en kantoorpanden, vaak op niet alledaagse locaties,
worden meestal voor een beperkte duur
omgebouwd tot tijdelijk verkoop- en vooral
marketingkanaal. Via ‘rumour around the
brand’ trachten de meestal modische merken hun publiek te ‘teasen’. Pop-up retail
past goed in de experience economy, dat bijzondere gebeurtenissen en ervaringen omarmt (Picot-Coupey, 2012, p. 7; Russo Spena
et al., 2012, p. 21-23). Pop-up retail was er
het eerst in de VS, daarna in Europa. De Japanse retailer Comme des Garcons opende
in 2004 een van de eerste pop-up winkels in
Berlijn. Nederland volgde een jaar later. Een
vroeg Nederlands voorbeeld is 60DaysofSpace. Marketing was het belangrijkste oog-
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afbeelding 1 ▶ Pop-up H&M beachwinkel op het strand bij Scheveningen

Foto: Jonathan Loek @ Team Peter Stigter, augustus 2011

service

restaurants een trend (Parool, 3 december
2012; Gregory, 2009; Vis, 2013).
Pop-up retail is een betrekkelijk nieuw fenomeen. In de vakpers en de wetenschappelijke tijdschriften is er nog niet al te veel
over gepubliceerd (Picot-Coupey, 2012, p. 7;
Russo Spena et al., 2012, p. 26). De Kamer
van Koophandel (2012) publiceerde een rapport over de winkelleegstand in Nederland.
Het is vooral een opsomming van hoe er in
de praktijk met leegstand omgegaan kan
worden en pop-up is een van de remedies.
In de internationale wetenschappelijke literatuur domineert de aandacht voor de
vraagzijde van pop-up retail (Niehm et al.
2007; Kim et al., 2010; Picot-Coupey, 2012;
Russo Spena et al., 2012). Stuk voor stuk relevant onderzoek, maar de aanbodzijde en
de relatie tussen winkels en omgeving krijgen geen aandacht.
We hadden behoefte aan een overzicht van
de ervaringen die met pop-up retail zijn
opgedaan waarbij het winkelaanbod en
vastgoed een wat meer centralere rol zou-

onderzoek

merk van dit experiment. Bij deze pop-up
ging het namelijk om de marketing van het
tijdschrift Blend. In winkel bracht men dezelfde boodschap als in het blad: het mixen
van stijlen. Met de winkel werden in 2005
achtereenvolgens Den Haag en Arnhem bezocht. In 2006 volgde Amsterdam. Steeds
voor zestig dagen (Verhaag, 2005, p. 58-59).
Het Amerikaanse tienerblad Teen Vogue
deed iets vergelijkbaars; het opende in het
najaar van 2008 en het voorjaar van 2009
tijdelijke winkels in shopping malls. Ook
in de VS ging het om de ‘marketing opportunity’ (Clifford, 2008; Mulvihill, 2010). In
Nederland waren de beachstore van H&M
bij Scheveningen in de zomer van 2011 en
de Alfa Mito store in Stadshart Amstelveen
in 2012 succesvolle projecten (zie afbeelding
1). Inmiddels komen er steeds meer pop-up
initiatieven, ook vanwege de toename van
de leegstand. Elke grote retailer heeft inmiddels de weg naar de pop-up gevonden,
en ook buiten de retail vindt pop-up gretig
aftrek; in verscheidene landen zijn pop-up
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den spelen. Dat doel lag ten grondslag aan
eigen onderzoek (Loggers, 2013). Aanbod
aan leegstaande winkelruimte is er immers in overvloed en stijgt nog steeds. De
hoofdvraag die in dit artikel centraal staat,
is in hoeverre pop-up retail van financiële
en maatschappelijke waarde kan zijn voor
gebieds- en vastgoedontwikkeling. De begrippen zijn belangrijk om de verschillen
en overeenkomsten tussen actoren die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling te benoemen. De concrete definities van de twee
waardebegrippen - maatschappelijke waarde en financiële waarde - zijn ontleend aan
het programma Nederland Boven Water3.
Het abstracte begrip ‘waarde’ kon hiermee
worden geoperationaliseerd voor ons onderwerp: pop-up retail.
Maatschappelijke waarde is gelijk aan ‘het
geheel van alle toekomstige kosten en baten van een project, zowel direct als indirect, rekening houdend met de tijdswaarde
van geld (inflatie en rente) en rekening
houdend met risico’s en onzekerheden’
(http://www.nlbw.net, 15 juni 2013). Ook
het opzoeken van klanten, het verbeteren
van het imago en de creatie van draagvlak bij stakeholders vallen hieronder. De
maatschappelijke waarde van pop-up voor
onlinemerken is dat zij winkels belangrijk gaan vinden om ‘live’ contact met hun
klant te hebben. Consumenten anno 2013
zijn ongrijpbaar en willen iets beleven, zo
is de trend4. Pop-up retail heeft vaak het
kenmerk van een evenement en dat slaat
aan. Pop-up retail blijkt met andere woorden goed te passen in de ‘surprise’- en
‘experience’-maatschappij waarin wij ons
momenteel bevinden. Omdat maatschappelijke waarde niet of nauwelijks in geld is
uit te drukken, kan gesproken worden van
een kwalitatief begrip.
Naast dit maatschappelijk waardebegrip, is
er een financieel waardebegrip. Financiële
waarde is gelijk aan ‘het geheel van alle toekomstige positieve en negatieve (financiële)

kasstromen van een project’ (http://www.
nlbw.net, 15 juni 2013). Dit begrip houdt
ook rekening met de tijdswaarde van geld,
en met risico’s en onzekerheden. De financiële waarde wordt vaak weergeven als de
netto contante waarde. Het financiële waardebegrip van pop-up retail, dat wel in geld
is uit te drukken, omvat onder meer de omzet, huur en servicekosten van de pop-up
retailer en is kwantitatief. De verschillende
actoren hebben allemaal hun eigen belang.
Het waardebehoud van het pand is een financiële waarde en is vooral relevant voor
de eigenaar. Besparing op kosten om leegstand en verloedering van gebieden tegen
te gaan wegen weer zwaar voor gemeenten.
Voor de pop-up retailers zijn de initiële investeringen, waaronder afbouw/inrichting
en personeel van kwantitatief belang.
In het vervolg van het artikel doen we verslag van onze bevindingen. Allereerst gaan
we in op de methodische opzet. Vervolgens
bespreken we de resultaten van het empirische onderzoek. We schetsen kort de leegstand en de structuur van het Nederlandse
winkelaanbod, gaan in op de relevante actoren die bij pop-up initiatieven betrokken
zijn en analyseren een aantal recente Nederlandse cases. Tenslotte trekken we conclusies en geven aanbevelingen.
Onderzoeksopzet
Pop-up retail laat zich beschrijven door een
combinatie van de termen gelegenheid, dader en daad. ‘Leegstand’ van winkelruimte
zorgt immers voor steeds meer gelegenheid
voor pop-up retailinitiatieven. De ‘daders’
zijn eigenaren, gemeenten en pop-up retailers; het zijn de actoren die men bij pop-up
retail tegenkomt. De ‘daad’ is de daadwerkelijke exploitatie van de pop-up retail zelf.
Er is gekozen om te werken volgens deze
onderzoeksstrategie uit de criminologie;
niet omdat pop-up retail ook maar iets te
maken heeft met dit vakgebied, maar wel
omdat die onderzoeksstrategie kan helpen
bij het onderzoeken van pop-up retail. De
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afbeelding 2 ▶ Pop-up retail in Boxpark, Londen

Foto: Frank Bos, maart 2014

Het veldwerk zelf vond plaats door het bestuderen van de cases en het houden van
interviews met betrokkenen. Er is gekozen
voor caseonderzoek omdat deze methode
geschikt is voor een open, exploratieve benadering waarbij een nieuw onderwerp
(pop-up retail) vanuit verschillende invalshoeken kan worden bestudeerd. Volgens

service

De gemiddelde bestedingen in de meeste
fysieke winkels dalen in de afgelopen jaren,
enkele uitzonderingen zoals supermarkten en discount modewinkels daargelaten.
Dat is het gecombineerde effect van de
crisis en het lage consumentenvertrouwen
waardoor aankopen worden uitgesteld, de
vergrijzing van de bevolking (de oudere
consument koopt relatief minder) en de
toenemende verkopen via internet (Kamer
van Koophandel en Seinpost, 2012, p.4; Van

Heuven, 2012a, pp. 18-19; 2012b, pp. 18-20).
Daar komt bij dat in de eerste jaren van het
millennium relatief veel winkelvastgoed is
gebouwd. Het gevolg is dat de leegstand in
winkels toeneemt. Het leegstandspercentage bedraagt momenteel (april 2013) 8,0%
in meters (Buitelaar et al., 2013, p. 120).
Leegstand biedt gelegenheid voor pop-up
retail, maar niet overal. Waar het marketingmotief domineert, zoekt de initiatiefnemer veel aanloop en die is op de locaties
met structurele leegstand zelden aanwezig.
Die locaties zijn immers niet altijd goed;
ze staan niet voor niets structureel leeg. De
aard van pop-up retail als ‘dader’ maakt dus
dat niet elke gelegenheid i.c. leegstand even
bruikbaar is.

onderzoek

gelegenheidstheorie van Cohen en Felson
(1979) heeft als kern dat de omvang van criminaliteit wordt bepaald door drie factoren:
potentiële daders, aantrekkelijke doelwitten
en de mate van toezicht op en de bescherming van deze doelwitten. Verleidelijke en
gemakkelijke gelegenheden om criminaliteit te plegen zetten mensen aan om dit
daadwerkelijk te doen. In populaire taal:
‘gelegenheid maakt de dief’. Maar niet elke
gelegenheid leidt tot diefstal. Bij pop-up retail zorgt de leegstand voor de gelegenheid,
maar niet elke leegstand is geschikt voor dit
type retail.
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Yin (2009, pp. 8-14) beoogt een casestudy
inzicht te geven in het ‘hoe’ en ‘waarom’
van fenomenen en dat is precies de bedoeling van dit artikel. De gesprekken hadden
het karakter van zgn. expertinterviews of
gesprekken met informanten (Baarda et al.,
2007, p. 19; Swanborn, 2010, p. 74; vgl. Bryman, 2012, pp. 390-91). Een semi-gestructureerde vragenlijst vormde de leidraad van
de gesprekken.
Het casusonderzoek richtte zich op analyse
van drie recente pop-up retail initiatieven
en een project waar (nog) geen pop-up retail
ontwikkeld is. Het gaat om de volgende vier
Nederlandse projecten:
• 	Eindhoven, pop-up winkels Strijp S.
Initiatief: woningcorporatie Trudo.
• 	Amsterdam, pop-up centrum Boxpark
NDSM. Initiatief: retailbelegger Corio.
• 	Ede, pop-up retail Enka-terrein. Initiatief: ASR Vastgoed Ontwikkeling NV.
• 	Groningen, pop-up Ciboga. Initiatief:
gemeente Groningen en lokale ondernemersvereniging.
De vier cases maakte het mogelijk om verschillende Nederlandse ervaringen met elkaar te vergelijken. De pop-up retail in is
Nederland nog een vrij nieuw fenomeen en
er zijn nog maar weinig casussen in Nederland. De resultaten zijn daarom voorlopig.
De vier cases: kenmerken
Strijp-S te Eindhoven is een voormalig industriegebied van het Nederlandse elektronicaconcern Philips in Eindhoven. Nadat Philips
in 2001 wegtrok uit Strijp-S, namen de eigenaar en ontwikkelaar Trudo, een Eindhovense
woningcorporatie, en de gemeente Eindhoven het initiatief voor een gebiedsontwikkeling met een mix van de functies wonen,
werken en voorzieningen. De belangrijkste
doelstelling van de voorzieningen en de winkels is de aantrekkingskracht van het gebied
vergroten, maar mede door de crisis verloopt

het ontwikkelproces aanzienlijk trager dan
aanvankelijk beoogd5. Nadat hier in eerste instantie ruimten voor kunstenaars, dancefeesten en zelfs een kostbare tijdelijke skatebaan
mogelijk werden gemaakt, heeft men nu ook
pop-up retail ontwikkeld.
Amsterdam-Noord heeft de afgelopen jaren
een ware metamorfose ondergaan. Diverse
terreinen en gebouwen zijn herontwikkeld en
diverse trekkers zijn naar het gebied gekomen.
Momenteel vinden er regelmatig evenementen
plaats. Biesterbos Planontwikkeling is de eigenaar van de zogenaamde Lasloods, waarin een
zogenaamd Boxpark gebouwd moet worden.
Het gaat om aan elkaar geschakelde zeecontainers, die apart verhuurd kunnen worden.
Corio overweegt te investeren en werkt daartoe
samen met de bedenker van het concept en
tevens exploitant van het reeds bestaande tijdelijke winkelcentrum Boxpark in Shoreditch
Londen (afbeelding 2)6. Informatie van oktober 2013 geeft aan dat het initiatief voorlopig
niet door gaat, met name vanwege onvoldoende behaalde voorverhuur onder retailers.
De ENKA (Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem) is in 1922 gesticht. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam ENKA in handen
van investeerders en uiteindelijk verhuisde de
productie geleidelijk aan naar lage lonenlanden. In 2002 stopte ENKA de activiteiten in
Ede volledig en werden terrein en opstallen
verkocht. Twee vastgoedontwikkelbedrijven,
ASR Vastgoed Ontwikkeling NV en AM,
hebben een grondpositie ingenomen7. Het
ENKA-terrein is met zijn historische fabrieksgebouwen stedenbouwkundig enigszins vergelijkbaar met Strijp-S te Eindhoven. Met
tijdelijke evenementen heeft men geprobeerd
de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten. ENKA zal uiteindelijk herontwikkeld
worden met ca. 1.500 woningen en culturele
voorzieningen8.
Groningse CiBoGa-terrein, de vierde case, ligt
aan de rand van de binnenstad. Het gebied
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De maatschappelijke waarde van
pop-up retail
In de onderzochte cases blijkt met name de
maatschappelijke waarde van pop-up retail
belangrijk te zijn, met name voor de eigenaar
en de gemeente. De maatschappelijke waarde

service

De vier cases: een vergelijkende analyse
Pop-up retail heeft primair een maatschappelijke waarde, zo blijkt uit een vergelijking
van de cases. De maatschappelijke waarde van
pop-up retail blijkt vooral uit de positieve functie die het voor een gebied kan hebben. Zowel
in het toekomstige NDSM-project, alsook in
het gerealiseerde Strijp-S en Ciboga is sprake
van een positieve spin-off. De gebieden zijn tot
leven gekomen, het imago van de gebieden is
versterkt en het draagvlak voor de (gebieds-)
ontwikkelingen is verbeterd. Ook het tegengaan van negatieve maatschappelijke effecten
van de crisis zoals langdurige leegstand van bestaande gebouwen en eventuele verloedering
van een gebied, is met de pop-up retail gelukt.

onderzoek

De geografische ligging van de vier cases verschilt. Eindhoven ligt in het zuiden van Nederland. Het is vijfde stad van Nederland en Philips heeft er productiefaciliteiten. Amsterdam
is de hoofdstad; de locatie van de pop-case ligt
op een voormalige havengebied ten noorden
van de historische binnenstad. Ede ligt centraal in Nederland. Ede is een relatief kleine
gemeente en beschikt vanwege de aanwezige
natuurgebieden over veel recreatiemogelijkheden. De locatie is vergelijkbaar met die in
Amsterdam en Eindhoven: een voormalig
industrieel terrein. Groningen, tenslotte, lig
in het noorden van het land. Het is de provinciehoofdstad en heeft een regionale rol in het
aanbod van winkels en voorzieningen.

Vooral bij Ciboga is dit te zien; eigenaren en
gemeente hebben oog voor deze maatschappelijke waarden. In de case Ede-Enka is dit allemaal (nog) niet het geval. De gemeente Ede
is vanwege de bestaande retail terughoudend
ten aanzien van de winkelbestemming. Maar
het ontbreken van pop-up in Ede heeft, hoewel
de internationale literatuur een grote variatie
van pop-up locaties laat zien (Picot-Coupey,
2012, p. 12), toch hoofdzakelijk te maken met
de perifere en relatief onbekende locatie in Nederland.
De financiële waarde van pop-up retail blijkt
beperkt in vergelijking met maatschappelijke
waarde; en dat geldt voor alle betrokken actoren. In financieel en commercieel opzicht is
er namelijk geen gezonde businesscase ontdekt. Er is meestal sprake van fors privaat of
publiek gesubsidieerde initiatieven. Oorzaken
van het niet-rendabel zijn, zijn onder meer de
onbekendheid van de locaties, het wegblijven
van het koperspubliek en de vaak beperkte
openingstijden en daarmee beperkte omzetmogelijkheden van de pop-up retailwinkels.
De afbouw- en personeelskosten van pop-up
retail zijn hoog; veel pop-up retailers durven
de lange openingstijden daarom nog niet aan.
Als het huurders niet lukt om de pop-up gezond te exploitateren, wordt het ook geen rendabel beleggingsproduct in de wereld van het
retailvastgoed. Zelfs het meest commerciële en
vanwege de doelgroep meest logische pop-up
retailinitiatief in Nederland - Boxpark op het
NDSM-terrein in Amsterdam-Noord - is tot op
heden (juli 2013) nog niet financieel haalbaar
gebleken, hoewel dat in Londen al wel was gelukt. Het lijkt erop dat in de onderzochte cases
pop-up retail daarom vooral maatschappelijke
en niet zozeer financiële waarde voor betrokken actoren heeft genereerd.
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kreeg te maken met verloedering, vandalisme
en criminaliteit. Bij de ondernemers uit de nabij gelegen Nieuwe Ebbingestraat is vervolgens
het idee ontstaan voor het tijdelijk gebruik
van het braakliggende gebied. Met containers
wordt nu een podium voor tijdelijk gebruik geboden. De bouwwerken mogen voor een periode van vijf jaar blijven staan. De omvang van
de pop-up retail bedraagt maximaal 1.000 m².
Naast retail worden in de units ook culturele
pop-up initiatieven ontplooid. Pop-up retail
op het CiBoGa-terrein was het gevolg van een
publiek-privaat initiatief.
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tabel 1 ▶ SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
VAN POP-UP RETAIL

Voor de eigenaar

Voor de pop-up retailer

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

SCORE

• Leegstand beperken.
wil geen leegstand.
• Draagvlak vergroten.
heeft direct belang.
• Spin-off effecten.
naar de langere termijn.

• Zeer belangrijk: eigenaar

• Omzet behalen.
• Imago versterken.

• Synergie behalen. D.w.z.
proﬁteren van overige
retail in de buurt.

• Blijkt moeilijk.
• Vooral relevant voor
webwinkels
• Vooral relevant voor
webwinkels
• Genoemd door
respondenten, maar blijkt
lastig te kwantiﬁceren.

• Draagvlak verkrijgen.

• Idem.

• Leegstand beperken
voor gebied.
• Verloedering tegengaan
• Innovatief zijn

• Belangrijk: werkt negatief

• Imago verbeteren
kosten.

• Mogelijk tegen geringe

• Draagvlak voor gebied
of project.

• Dit is lastig te kwantiﬁceren.

• Marketing.

Voor de gemeente

Voor de consument

bestaat vooral uit het kwalitatief verbeteren van
het imago en de creatie van draagvlak bij stakeholders. Tabel 1 bevat een overzicht van de gemeten scores op de maatschappelijke waarde.
Voor de eigenaar is de maatschappelijke waarde duidelijk, namelijk primair het tegengaan
van leegstand en verpaupering van zijn vastgoed. Eigenaren delen deze waarde met gemeenten, maar de directe pijn zit vooral bij de
eerste categorie. Ook het handhaven van veiligheid en tegengaan van verloedering zijn van
belang voor zowel eigenaren en gemeenten.
Het imago verbeteren weegt voor gemeenten
wat zwaarder, omdat ze graag een (gebieds-)
ontwikkeling op gang willen brengen. Het
zijn deze drie ingrediënten - leefbaarheid,

• Belangrijk: eigenaar
• Belangrijk: eigenaar kijkt

• Idem.
• Kan gemeente mee scoren.

veiligheid en imago van een gebied - die ook
in andere Nederlands onderzoek voor de bestrijding van leegstand worden genoemd (De
Jong, 2012, p. 117). De pop-up retailer heeft in
de onderzochte cases geen grote wens maatschappelijke doelstellingen te behalen bij het
exploiteren van een winkel, wel diverse commerciële doelstellingen. Omdat de omzetten
in winkels onder druk staan, kunnen pop-up
retailers zich momenteel geen maatschappelijke experimenten veroorloven.
de ﬁnanciële waarde van pop-up retail
Financiële waarde is eerder gedefinieerd als
het geheel van alle toekomstige positieve en
negatieve (financiële) kasstromen van een
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FINANCIËLE WAARDE

SCORES

• Huurstroom behalen
en beleggingswaarde op
peil houden.
waarde gelijk.

• Zelfs een lage huur uit
pop-up is beter dan leegstand;
daardoor blijft de beleggings-

• Aanvangsinvestering
beperkt houden

• Blijkt moeilijk, want er zijn
forse investeringen nodig.

• Huur laag houden
worden.
• Marketingkosten beperkt
houden

• Doel kan soms gerealiseerd
• Besparing op marketingkosten
door goedkope pop-up retail.

Voor de gemeente

• OZB-opbrengsten
• Vergunningen verlenen.
• Subsidies verstrekken.

• Inkomsten zijn gering
• Inkomsten zijn gering
• Uitgaven zijn gering.

Voor de consument

• Kennis maken met formules
in nieuwe omgeving.

• Dit is lastig te kwantiﬁceren.

Voor de eigenaar

Voor de pop-up retailer

rimentele en marketingwaarde van pop-up
retail prevaleert boven de financiële waarde.

service

Eigenaren blijken een behoorlijk groot financieel belang te hebben. Zij gaan in toenemende
mate overstag als hen om tijdelijke of korte
huurcontracten wordt gevraagd. De crisis
speelt hierin een beslissende rol. Immers elke
euro uit de huurinkomsten is beter dan helemaal geen huurinkomsten en langdurige leegstand is fnuikend voor de (taxatie-)waarde van
het gebied of pand. Ook internationaal is dit de
opvatting (Gregory, 2009; Mulvihill, 2010). De
aanvangsinvesteringen blijken ook een lastig
te nemen hobbel. Pop-up retailers en gemeenten kijken hierbij meestal naar de eigenaar, die
aarzelt dan omdat er geen langjarige (huur) zekerheden tegenover staan. Die vicieuze cirkel
moet doorbroken worden om pop-up retail op
gang te brengen. In Strijp-S en NDSM namen
private eigenaren de grootste investeringen
voor hun rekening. In Ciboga speelden gemeente, grondeigenaren en winkeliersvereniging gezamenlijk een actieve financiële rol.

onderzoek

project, waarbij tegelijkertijd rekening wordt
gehouden met de risico’s, onzekerheden en
de tijdswaarde van geld. Financiële waarde is
meestal een kwantitatief begrip. Tabel 2 bevat het overzicht van de scores op financiële
waarde.
Uit de interviews blijkt duidelijk dat de
huurstroom die uit pop-up retail behaald
kan worden vaak laag is. Pop-up retailers
moeten hun investeringen beperken en
kunnen daarom helemaal geen hoge huren dragen. De aanvangsinvesteringen van
een pop-up winkel blijven voor een pop-up
retailer aanzienlijk. Bouwkundige ingrepen
en aanpassingen om tegemoet te komen
aan de veiligheids- en brandweereisen kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Ook de
personeelskosten zijn hoog. Pop-up retailers
hikken hier tegenaan en banken zijn zeer
terughoudend om dergelijke investeringen
te financieren. Het blijkt in de onderzochte
cases uiterst lastig om een rendabele pop-up
winkel te exploiteren. In de cases is verder
gebleken dat voor pop-up retailers de expe-
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tabel 2 ▶ SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE WAARDE
VAN POP-UP RETAIL

Real Estate Research Quarterly | april 2014 | 51

PNL14-RERQ1-044-BRAM LOGGERS.indd 51

18-03-14 14:56

Voor de gemeenten, tenslotte, spelen financiële waarden in pop-up retail eigenlijk geen
grote rol. De opbrengsten voor de gemeenten
zijn gering. Kostenbesparing op veiligheid kan
wel aanzienlijk zijn zoals Ciboga-case laat zien.
Conclusie
Pop-up retail heeft - uitgedrukt in euro’s - een
beperkte financiële waarde voor retailers, eigenaren, gemeenten en consumenten. Wel
verschilt de waarde per actor. De financiële waarde van pop-up retail is vooral voor
de eigenaar en retailer relevant, de gemeente
speelt geen grote rol. Uit het onderzoek blijkt
dat pop-up retail wel van maatschappelijke
waarde kan zijn. Hier komt het belang van
de gemeente en de consument nadrukkelijk
om de hoek kijken. Het voorkomen van leegstand en verloedering zijn belangrijke doelstellingen, maar ook het op de kaart zetten
van een project of gebied blijkt een belangrijk oogmerk van pop-up retail. Dit inzicht
sluit goed aan bij internationale ervaringen
(Niehm et al., 2007).
Het overall-beeld van de onderzochte casussen is dat de financiële waarde van pop-up
retail beperkt is. Van de drie actoren eigenaar,
pop-up retailer en gemeente heeft eigenlijk alleen de eigenaar echt direct profijt van pop-up
retail. Door de geringe huurstroom blijft de
beleggingswaarde uiteindelijk beter op peil.
Anders dan wat in de internationale literatuur
wel wordt beweerd is het voor pop-up retailers
echter niet eenvoudig een rendabele pop-up
winkel te exploiteren (Surchi, 2011; Picot-Coupey, 2012, p. 14). De hoge investeringen, mede
vanwege de overheidseisen op het gebied van
veiligheid en brandveiligheid, en een veelal
beperkte omzet vanwege gebrek aan toeloop
en/of de korte openingstijden veroorzaken dit.
De gemeente bespaart op de kosten voor veiligheid en bestrijding van verloedering maar
heeft verder geen groot financieel belang, tenzij zij ook deelneemt als eigenaar of ontwikkelaar. Consumenten hebben nauwelijks financieel belang bij pop-up retail, daarvoor zijn de
huidige initiatieven nog te recent en te gering.

Vanuit het oogpunt van de maatschappelijke
waarde is er meer eer aan pop-up retail te
behalen. Zo blijken voor eigenaren zaken als
imago, draagvlak en het op de kaart zetten van
een gebied van belang. Ze delen deze waarden
met gemeenten, die ook graag zien dat ontwikkelingen hun voortgang krijgen. Ook willen gemeenten vanuit maatschappelijk belang
leegstand en verloedering voorkomen. Voor
pop-up retailers is het maatschappelijk belang
niet de belangrijkste doelstelling. Hun belang
houdt op bij de marketing, het imago en het directe klantencontact. De consumenten hebben
ook een maatschappelijk belang bij pop-up
retail, want het voorkomt leegstand of verpaupering en maakt de bekendheid met ontwikkelingen/projecten voor hen groter. Daarnaast
hebben ze met pop-up retail de mogelijkheid
te winkelen bij hippe nieuwe winkelformules,
die niet altijd in het reguliere winkelvastgoed
willen aanhuren. Hoe meer het maatschappelijk belang een gedeeld belang is van betrokken
actoren, des te groter de kans van slagen van
gebiedsontwikkeling is (vgl. Te Grotenhuis &
Van Rooy, 2008).
Van elk van de vier cases valt desalniettemin
iets te leren. Pop-up retail heeft vooral maatschappelijke waarde, kijk naar Eindhoven en
Groningen waar de leefbaarheid van het gebied
is verbeterd. Financieel brengt pop-up retailpartijen nog weinig, ook dat is een rode draad
in de cases. Elke locatie heeft potentie zoals
Ede laat zien. De retailmogelijkheden bleken
er lange tijd gering maar de grote hoeveelheid
natuur in de omgeving, waren voor een fietsfabrikant voldoende aanleiding om een grote
en bijzondere, op ‘experience’ gerichte, fietswinkel te beginnen. Voor Amsterdam en Eindhoven geldt dat er veel concurrerende locaties
zijn; kleinschalig en centraal gelegen wint het
op dit moment. Op de korte termijn liggen evenementen meer voor de hand dan retailactiviteiten. Een permanente retailbestemming in
combinatie met woningbouw biedt op termijn
voor deze locaties waarschijnlijk een betere oplossing. Tenslotte: samenwerking loont zoals
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De crisis stimuleert en beperkt de pop-up mogelijkheden. De beschikbaarheid van leegstaande
panden schept voldoende gelegenheid. Pop-up
retail is een methode voor de vastgoedeigenaar
om daadwerkelijk de gebiedsregie te voeren en
lange termijn-doelstellingen (bijvoorbeeld het
geleidelijk veranderen van functies) te realiseren. Gemeenten zouden met pop-up retail de
vaak gewenste creatieve klasse meer kunnen
ondersteunen. Snel en kleinschalig starten
met commerciële pop-up retail initiatieven
levert tenslotte ook goodwill op bij belanghebbenden. De crisis beperkt pop-up retail ook. De
investeringen in de afbouw/inrichting van een
pop-up winkel zijn aanzienlijk. Tegelijkertijd

zijn banken terughoudend bij het verstrekken
van leningen. Daarnaast heeft vrijwel de hele
detailhandel het moeilijk om voldoende omzet
te halen. Dit geldt ook voor pop-up retailers.
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Groningen laat zien. Ondanks de smalle marges is het daar toch gelukt.

voetNOTEn
1 Interview met N. van Campen – Trudo, Gebiedsontwikkelaar Strijp-S, 4 april 2013.
2 	Cashflow (Nederlands: Kasstroom) is een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitsten en exploitatielasten gedurende een bepaalde periode in een project of gebied.
3 	NederLandBovenWater was een programma van en voor mensen en organisaties die werk wilden maken van gebiedsontwikkeling. Stichting NederLandBovenWater (NLBW) gaf samen met meer dan vijftig private en publieke partners,
universiteiten en HBO’s nieuwe impulsen aan gebiedsontwikkeling. Het programma liep van 1 januari 2010 en tot 12
december 2012.
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stroom van liquide middelen bedoeld wordt. De kasstroom is hier dan het verschil tussen bijvoorbeeld de huuropbreng-

4	Interview met M. Brangert – Vastgoedmanager Hennes en Mauritz, 10 april 2013.
5 Interview N. van Campen – Trudo, Gebiedsontwikkelaar Strijp-S, 4 april 2013.
6 Interview M. Wesseloo – Corio Nederland Retail, Projectdirecteur Boxpark, 23 januari 2013.
7 Interview M. Jeurnink – ASR Vastgoed Ontwikkeling NV, Ontwikkelmanager, 3 mei 2013.
8	Interview N. Naaijer – Winkelier ‘t Binnenhuis Woninginrichting, tevens voorzitter ondernemersvereniging Ebbingekwartier, Groningen, 27 mei 2013.
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Real Estate Research Quarterly (RERQ) signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, (sociale) geografie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De
uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.
Voor de editie van juni 2014 roept de redactie olv gastredacteur Cees-Jan Pen
(Lector Vastgoed Fontys, programmamanager platform31)) en Ingrid Janssen
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CALL FOR PAPERS

(TiasNimbas) auteurs op een bijdrage te leveren rond het thema:

Strategieën voor de bestaande
vastgoedvoorraad

Auteurs die een bijdrage willen leveren kunnen voor 15 april een korte opzet van het artikel
inzenden. Het concept artikel dient uiterlijk
1 mei en het definitieve artikel dient uiterlijk
30 mei binnen te zijn. Behalve artikelen over
het thema, is het ook altijd mogelijk om buiten
het thema artikelen in te sturen. Iedere bijdrage moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk of
toegepast onderzoek.

service

Bijna dagelijks besteden de media aandacht
aan de toegenomen leegstand van de toegenomen leegstand van kantoren, winkels, maatschappelijk, industrieel, monumentaal, zorg
en agrarisch vastgoed. Er zijn geluiden dat
we zijn uitgebouwd, een bouwstop zo langzamerhand nodig is en ook de openruimte
heffing wordt weer genoemd. De kantorentop
heeft het sloopfonds even on hold gezet, maar
dit zal snel veranderen. Er is een grote vraag
naar nieuwe ideeën voor de vele bestaande gebouwen. Tegelijkertijd groeit het besef dat we
moeten leren leven met leegstand, er gewoon

teveel gebouwen zijn en er geen programma is
voor al die gebouwen. Meer en meer groeit het
besef dat we moeten leren omgaan en rekenen
met tijdelijkheid als permanent gebruik. Real
Estate Research Quarterly is benieuwd naar
nieuwe strategieën voor bestaand vastgoed en
bestaande locaties. Is er sprake van verduurzaming? Wat zijn werkende verdien- en investeringsmodellen? Hoe maak je tijdelijkheid als
permanent gebruik concreet? Hoe bepaal je
kansloze en kansrijke leegstand? Wij verwelkomen artikelen die de (Nederlandse) vastgoedprofessional inzicht geeft in dit thema.

onderzoek

In de vastgoedmarkt draait het niet langer
om nieuwbouw en uitbreiding, maar om
herbestemming, transformatie, hergebruik,
verduurzaming en zelfs sloop. De omslag
van nieuw naar bestaand is gemaakt. Op Hogescholen (Universities of Applied Science)
vindt veel toegepast onderzoek plaats naar
nieuwe strategieën voor bestaand vastgoed en
bestaande locaties. In dit nummer bieden we
lectoraten van Hogescholen een platform om
afgerond en lopend onderzoek over dit thema
te delen met de vastgoedmarkt.

Correspondentieadres:
vogon@propertynl.com
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