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Aan het bestuur van de IVBN,
Voor u ligt een plan van aanpak voor het rationaliseren van de gegevensverwerkende processen tussen de belegger en beheerder. Wij zien het, in dit
plan beschreven, oTl!Werpen van eenduidige definicies en adminismuieve
inscruccies als een eerst belangrijke stap om te komen tot een gezamenlijke
inspanning op IT-gebied .
Wij spreken bewust over een eerste stap omdat wij als uiteindelijke doelstelling zien een gezamenlijke inspanning op het gebied van informatie-technologie. Onze visie is dat vastgoedbeleggers op termijn moeten komen tot een
samenwerking op het gebied van data-uitwisseling tussen de beheerder en
belegger.
Gezien de complexiteit en de kosten van IT-investeringen is het zinvol om de
krachten te bundelen. Een gezamenlijke inspanning op IT-gebied in re:atie
met de beheerder voorkomt dat ieder afzonderlijk probeert 'het wiel uit te
vinden' (met alle kosten en risico's die daaraan zijn verbonden) en zorgt voor
een zodanig draagvlak dat dergelijke investeringen ook rendabel kunnen zijn.
De uitdaging is om gezamenlijk te investeren in IT, met behoud van eigen
identiteit.
Het ontwerpen van eenduidige definities en administratieve instructies is een
eerste stap die op zichzelf al, zowel voor beleggers als beheerders, voordelen
oplevert omdat:
- de verschillende gegevensverwerkende processen om te komen tot rendementsinformatie (ROZ), administratieve verwerking van exploitatie en
managementinformatie met elkaar in lijn worden gebracht;
- de gegevensverwerkende processen tussen belegger en beheerder eenvoudiger worden en daardoor efficienter en kwalitatief beter;
- de gegevensverwerkende processen inzichtelijker warden en men in de
vastgoedwereld 'een taal' kan spreken.
Wij willen u vragen om met de IVBN de eerste stap te zetten om te komen
tot rationalisatie van de gegevensverwerkende processen. Wij denken dat
alleen door een aansturing van dit proces via de IVBN voldoende draagvlak
kan ontstaan voor de resultaten om zo daadwerkelijk bovenstaande voordelen
voor een brede groep van vastgoedbeleggers- en beheerders te kunnen
realiseren.
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Door het goedkeuren van dit plan van aanpak en het benoemen van een
werkgroep, projectleider, commissie rationalisatie IVBN en een klankbordgroep kan daadwerkelijk een eerste officiele stap, onder verantwoordelijkheid
van de IVBN, worden gezet om te komen tot gezamenlijke rationalisatie van
de gegevensverwerkende processen tussen vastgoedbelegger en beheerders.

Werkgroep 'rationalisatie van gegevensverwerkende processen':
ABP:
ACHMEA:
AEGON:
AMEY:
PGGM:
SFB:
MEY MC:

M.P.H. Peerbooms, P.J.M. Verjans
L. Dorigo, C. T. van der Horst
J.Th. Klein, C.W.M. Steenland
A.G. Kolfschoten(t), C.J.A.M. Segeren
J. Nieuwenhoven
H. Dorjee, J. Koomans
A.A. Kooijmans, A.C. de Jong
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1

Waarom dit plan van aanpak?

1.1

Aanleiding

In de zomer van 1994 is op initiatief van AEGON een verkennend onderzoek
uitgevoerd naar de infonnatieuitwisseling tussen vastgoedbeleggers en
beheerders. Bij dit onderzoek dat is uitgevoerd door Moret Ernst & Young
Management Consultants MEY MC, waren de volgende vastgoedbeleggers
betrokken: ABP, ACHMEA, AEGON, AMEY, DELTA LLOYD, PGGM en
SFB.
Dit onderzoek is gestart als een eerste stap in de verkenning van mogel"jkheden van gezamenlijke inspanning op het gebied van informatie-technologie
(ff) ten aanzien van de gegevensverwerkende processen tussen beleggers en
beheerders.
Een gezamenlijke inspanning op IT-gebied is om de volgende redenen zimol.

- De/en van kosten en risico 's
In de huidige situatie investeren veel vastgoedbeleggers en beheerders in
IT. Zij verbeteren de huidige systernen of zijn op zoek naar nieuwe
systemen die beter aansluiten bij de eisen en wensen van deze tijd. Met
deze investeringen zijn hoge kosten en grote risico's gemoeid. Deze kosten
en risico's draagt iedere belegger nu individueel.
- Verbetering van de infonnatie-uirwisseling
Met name nu veel beleggers er steeds meer op gericht zijn de toegevoegde
waarde van de beheerder in het beleggingsproces te verhogen, wordt het
belang van IT in het gegevensverwerkende proces tussen beleggers en
beheerders groter. De verandering in de aansturing vraagt een omschakeling in de werk.-wijze van de beheerder van taakgericht naar resultaatgericht. Daartoe zal de belegger meer taken en verantwoordelijkheden
delegeren aan de beheerder. De belegger zal, als voorwaarde voor de
delegatie van bevoegdheden, een helder inzicht willen hebben in het werk
en prestaties van die beheerder. Een efficiente informatie-uitwisseling is
een belangrijke voorwaarde voor het delegeren van bevoegdheden. Om dit
bereiken zijn investeringen nodig in IT.
- Mogelijk maken van bedrijfstak-brede analyse en benchmark studies
Hoewel de invoering van de ROZ-index de vergelijkbaarheid van de financiele prestaties van vastgoedfondsen zal verbeteren, zijn er nog geen
vergelijkbare gegevens beschikbaar over de uitvoering van het beheer van
vastgoed.
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Dit heeft te maken met het feit dat iedere belegger zijn eigen afspraken
maakt met de beheerder over coderingen, definities en instructies. Door
het ontbreken van 'een uniforme taal' is het niet mogelijk om bedrijfstak
brede analyses en benchmarkstudies uit te voeren, bijvoorbeeld naar de
omvang van onroerende zaak belasting.

- Verbetering efficiency beheer
Tot slot zorgt de onvergelijkbaarheid van procedures en gegevens tevens
voor inefficiency bij de beheerder, die voor elke belegger weer net even
anders moet werken. Hierdoor ontstaan, naast onnodig hdge kosten en
kwaliteitsverlies, ook communicatiestoringen zowel tussen de belegger en
de beheerder als tussen beleggers onderling en beheerders onderling.
1.2

Visie

Het uitvoeren van gegevensverwerkende processen is noch voor een ·;astgoedbeiegger noch voor een beheerder 'core-business'. Een samenwerking
om te komen tot een optimalisatie van deze gegevensverwerkende processen
z.a1 geen invloed hebben op de onderlinge concurrentiepositie tussen beleggers. Het zal echter we! kosten besparen waardoor de concurrentiepositie ten
opzichte van andere beleggingscategorieen verbetert. De rationalisatie die wij
voor ogen hebben zou kunnen leiden tot een samenwerking die vergelijkbaar
is met de samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen in de hant.ering van
hun centrale boekingssystemen.
De gezamenlijke inspanningen dienen te leiden tot een rationalisatie van de
gegevensverwerkende processen die noodzakelijk zijn voor een goede
exploitatie van het vastgoed, ongeacht de vraag door wie en waar dit wordt
uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is de inrichting van de processen. Aspecten
waar specifieke beleidskeuzes aan ten grondslag liggen (door iedere vastgoedbelegger individueel te maken), staan buiten het onderzoek.
Onze visie is dat vastgoedbeleggers op termijn moeten komen tot een samenwerking op het gebied van data-uitwisseling tussen de beheerder en belegger.
Gezien de complexiteit en de kosten van IT-investeringen is het zinvol om de
krachten te bundelen. Een gezamenlijke inspanning op IT-gebied in relatie
met de beheerder voorkomt dat ieder afzonderlijk probeen 'het wiel uit te
vinden' (met alle kosten en risico's die daaraan zijn verbonden) en zorgt voor
een zodanig draagvlak dat dergelijke investeringen ook rendabel kunnen zijn.
De uitdaging is om gezamenlijk te investeren in IT, met behoud van eigen
identiteit.
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1.3

Het groeimodel

Wij zijn van mening dat de optimalisatie in een aantal stappen dient te
verlopen. Elke stap zal bijdragen aan het uiteindelijke doel om te komen tot
een gezamenlijke inspanning op het gebied van IT. Daarbij za1 de uitvoering
van elke stap ook op korte termijn een individuele bijdrage leveren aan de
verbetering van de processen. Dit groeimodel wordt in figuur 1 weergegeven.
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Fig. I.

Groeimodel optimalisatie processen belei;.i;er en beheerder

Het groeimodel is gebaseerd op de prioriteit in de tijd. Deze wordt bepaald
door de procesvolgorde. Het is immers zo dat er geen ontwerp kan worden
gemaakt van een systeem voor informatie-uitwisseling wanneer er geen
eenduidige definities en instructies beschikbaar zijn. Bepaalde onderzoeksactiviteiten moeten volgtijdig plaatsVinden. Dit resulteert in het navolgende
groeimodel:
definities en administratieve instructies;
- Stap I:
overige instructies;
- Stap II:
informatie-uitwisseling;
- Stap III:
monitoring.
- Stap IV:
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Hieruit volgt dat de definities en de administratieve instructies (Stap n op dit
moment de hoogste prioriteit hebben. In het voor u liggende plan van aanpak
wordt dan ook hierop gefocust.
Stap II is het onderzoeken van de mogelijkheden voor samenwerking en
afstemming op het gebied van de overige instructies. Het betreft de overige
instructies die direct invloed hebben op de informatie-uitwisseling tussen
belegger en beheerder. Gedacht kan worden aan instructies op het gebied van
bijvoorbeeld opdrachten aan derden, schade-afhandeling, behandeling onderhoud, servicekosten, incasso, wet Ketenaansprakelijkheid en WOZ.
Vervolgens kan dan in stap III worden gekeken naar de mogelijkheden tot
samenwerk.ing op het gebied van de informatie-uitwisseling. Aspecten die
hiervoor in aanmerking komen zijn:
- de rechniek van de informarie-uirwisseling
Gezamenlijke datalijnen, software en hardware en andere technische
hulpmiddelen;
- de ju.ncrionalireit van de informarie-uirwisseling
Zoals deze volgt uit de twee vorige stappen (gerationaliseerde en afgestemde definities en instructies) aangevuld met overige eisen en wensen
van de gezamenlijke gebruikers.
Wanneer de condities zijn gelegd voor een optimale inrichting van de
gegevensverwerkende processen tussen de belegger en beheerder kan tot slot
in stap IV nog gekeken worden naar de specifieke invulling van die aansturing. Hoewel bier het terrein van de visie en het beleid van de individuele
vastgoedbelegger wordt bereikt, lijkt het zinvol om toch gezamenlijk te
k.ijken naar de wijze waarop beheerders worden aangestuurd, hoe ze warden
beoordeeld en hoe men hierover kan rapporteren . Gedacht kan worden aan de
volgende aspecten:
- benchmarking van processen;
- bedrijfstak-brede analyses van specifieke onderwerpen;
- inrichting van de managementrapportage (technisch, commercieel, kengetallen);
- beoordeling en honorering van beheerders.
Wij stellen u voor nu te k.iezen voor het in gang zetten van stap I van het
groeimodel. Deze stap vormt de basis voor de overige drie stappen. Na
afronding van deze stap kan, op basis van de ervaringen uit dit traject, een
Go-No Go beslissing warden genomen voor een volgende stap.
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In het voor u liggende plan van aanpak wordt verder aandacht besteed aa.n
stap I: definities en administratieve instructies.

Besproken wordt:
- Wat:
- Waarom:
- Hoe & Wie:

de aspecten die voor rationalisatie in aanmerking komen
(hoofdstuk 2);
een kwalitatieve beschrijving van het verbeteringspotentieel van de voorgestelde rationalisatie (hoofdstuk 2);
_ een beschrijving van het proces om te komen tot de
eerste stap voor die rationalisatie, waarbij zowel de
inrichting van het proces als de betrok.kenen bij het
proces worden aangegeven (hoofdstuk 3).
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2

Welk verbeteringspotentieel heeft rationalisatie?
Als eerste stap om te komen tot een optimale inrichting van de gegevensverwerkende processen tussen belegger en beheerder, onderscheiden wij het
onderzoeken van de haalbaarheid en het ontwerpen van eenduidige definities
en administratieve insoucties. Het verbeteringspotentieel van deze eenduidigheid op de korte terrnijn is dat processen eenvoudiger en inzichtelijker
worden. Daarnaast liggen de voordelen op de langere termijn omdat eenduidigheid van definities en administratieve instructies een belangrijke randvoorwaarde is voor de verdere rationalisatie van deze processen met behulp van
IT.

2.1

Definities en administratieve instructies
Onder definities en administratieve instructies wordt verstaan:
eenduidige definities ten aanzien van kosten, opbrengsten, activa en
passiva;
· coderingen bij de beheerder (samen met het vorige punt ontstaat zo een
eenduidig rekeningschema voor de beheerder);
· categoriebeschrijvingen (appartement of flat);
· oppervlakte nonnen (NEN);
· objectbeschrijvingen (bijvoorbeeld REN);
· administratieve instructies die betrekking hebben op bovenstaande definities, met andere woorden hoe komt men tot een eenduidige hantering van
de definities.

2.2

Korte tennijn
In deze eerste stap dient de relatie met de ROZ-definities nauwlettend te
worden gevolgd. Daar waar mogelijk zaJ aansluiting worden gezocht met de
ROZ-index. Het rationaliseren zaJ veelal betrekking hebben op een verdere
uitwerking van de reeds bestaande definities. Hierdoor warden de huidige
gegevensverwerkende processen (ROZ, administratieve verwerking van
exploitatie en managementinfonnatie) met elkaar in lijn gebracht.
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In de gewenste simatie zal de informatiestroom om van de basisinformatie te
komen tot ROZ informatie gestroomlijnd zijn. Hierdoor is het makkelijker
om vragen te beantwoorden die in het totale proces zowel bij de beleggers en
beheerders ontstaan als bij de gebruikers van rendementsinformatie zoals de
ROZ-index. Dit leidt voor de belegger zowel tot efficiency- als kwaliteitsverbetering (zie figuur 2).
Zowel de beheerders als de beleggers vinden baat bij eenduidige definities en
instructies. Wie in eerste instantie het kone termijn voordeel zal behalen, is
afuankelijk van de wijze waarop het proces tussen de beheerder en belegger
nu is ingericht. Wanneer de beheerder de venaalslag maakt van zijn eigen
specifieke verwerkingsmethodiek naar de methodiek van de belegger zal hij
het direct voordeel hebben van standaardisatie (zie figuur 3) .
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Bel egger

Beheerder

i
I

·· ·i
I

Fii;.. 3.

Belegger

Direct voordeel bij beheerder

Liggen de acuv1te1ten van de vertaalslag bij de belegger, dan zal ook de
belegger het meeste directe voordeel hebben van een standaardisatie. In
figuur 4 is deze mogelijkheid aangegeven.

Beheerder
I

i

,,
Beheerder

Fig. 4.

·- - · - -·- - - - -

Direct voordeel bij beieg.ger

;•---1

I

Belegger

--!J

De volgende voordelen kunnen op kone termijn door de uniformering van
definities en instructies worden gerealiseerd.

- GegevensveTWerkende processen met elkaor in lijn
De belegger brengt de verschillende gegevensverwerkende processen
(rendementsinforrnatie (ROZ), administratieve verwerking exploitatie en
managementinformatie) met elkaar in lijn waardoor:
geschakelde processen zijn samengevoegd en de management-, en
stuurinforrnatie op een efficientere wijze wordt verkregen door het
opheffen van afstemmingsverliezen;
de kwaliteit van de verwerkingsprocessen is verbeterd door een gerichtere aandacht voor het uiteindelijke doe! van verwerking: informatie.

- Unifomre infonnarie
Belegger en/of beheerder kunnen met alle informatie op dezelfde wijze
werken, waardoor het proces eenvoudiger is en daardoor:
de kwaliteit van de verwerking beter is, er bestaat minder kans op
fouten;
de doorlooptijd van het totale gegevensverwerkingsproces korter 1s,
waardoor informatie sneller beschikbaar komt bij de beslissers;
de kosten van het totale proces lager zijn.
- Processen imiduelijker
De processen zijn inzichtelijker waardoor:
de zekerheid bestaat dat een eenduidige interpretatie van gegevens van
verschillende beheerders mogeiijk is. Alie beheerders en beleggers
spreken een taal. Als men rapporteert over de oppervlakte van een
appartement dan is dat in alle gevallen een vergelijkbare rapportage;
de markt transparanter is en certificering van de beheerdersorganisaties
sneller en eenvoudiger is en ook de horizontale flexibiliteit groter is;
de inteme controle eenvoudiger is zowel bij de beheerder als bij de
belegger (besparing accountantskosten);
de keuze over de mate van uitbesteding van werkzaamheden aan de
beheerder eenvoudiger is.

2.3

Lange tennijn
Het uniformeren van definities is een randvoorwaarde voor vervo!g, omdat
zonder eenduidige definities en de daarbij behorende administratieve instructies het moeilijk wordt om aan verder rationalisatie van de gegevensverwerkende processen te werken, bijvoorbeeld met behulp van gezameniijke
datalijnen.
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Wanneer stap I is afgerond zal een beslissing moeten worden genomen over
het vervolgtraject. Vervolgactiviteiten zijn erop gericht de beschreven visie
nader te concretiseren. Door verdergaande rationalisatie worden bovenstaande
voordelen immers weer versterkt.

Bijlage 1.2
Achtergrondinformatie IVBN & NVM vakgroep
vastgoedmanagement

NVM EN VGM: AFKORTINGEN MET INHOUD
De afkorting NVM staat voor Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroercncie goederen. Een vereniging waarbij ruim 2.500 makelaars zijn aangesloten.
De Vereniging is in 1983 ontstaan uit he! samengaan van de Nederlandse Bond
van Makelaars in onroerende goederen NBM en de Makelaarsvereniging
Amsterdam MVA.
De afkorting VGM staat voor Vastgoedmanagement. Al ruim vijftien jaar geleden besloot de toenmalige NBM om de diverse specialismen op he! gebied van
onroerend goed onder te brengen in secties. De kennis en ervaring die zo werden
gcbundeld zijn in de loop der jaren verder uitgebouwd. In dat licht is er in mei
1991 een speciale sectie voor Vastgoedmanagement opgericht: de sectie VGM.
Binnen het kader van de NVM stelt de sectie VGM zich ten doel om de kennis
en vaardigheden van de leden te vergroten en de onderlinge collegiale verhoudingen te bevorderen. De tijd is voorbij dat beheer van onroerend goed als aanvullende activiteit van de makelaar werd gezien: tegenwoordig is de NVM-vastgoedmanager een niet meer weg te denken marktpartij.
De NVM-sectie Vastgocdmanagement kent drie soorten !eden; gewone !eden,
~releiec1dc

lcelc11

@A

ruo:pirant Je,Wn.

Het gewone lidmaatschap staat open voor iedereen die lid is van de NVM, daadwcrkelijk actief is, rechtstreeks of via zijn kantoor, op het terrein van vastgoedmanagement. Voorwaarde voor gewone leden is dat zij deelnemen aan verplichle cursussen en deze succesvol afronden.

~~'

~ 1-1- 9<J

J1u.- ~

Geassocieerde !eden zijn als medewerker verbonden aan een kantoor waaraan
een of meer gewone lcden van de NVM verbonden zijn. Zij zijn via dat kantoor
in een managementfunctie actief in vastgoedmanagement. Voorwaarde voor
geassocieerde leden is dat zij beschikken over een ervaring van tenminste drie
jaar in een managementfunctie op het gebied van de sectie en dat zij deelnemen
aan verplichte cursussen en deze succesvol afronden.

U

~n

uw NVM-vastgoedmanager

EEN NVM-VASTGOEDMANAGER,
WAT IS DAT VOOR IEMAND?
Aspirant leden zijn gewoon of k<1ndidaatlid v<1n de NVM, of zijn medewerker,

Dagelijks veranderen onroerende goederen van huurder en gebruiker. In veel

zonder makelaar te zijn, van een kantoor wa<1raan een of meerdere leden van

gevallen is daar een vastgoedmanager of makelaar bij betrokken. De toenemende

de NVM verbonden zijn . Daarnaast moeten zij een bereidverklaring afgeven.

vraag van opdrachtgevers naar professioneel management van hun onroerend

Daarin staat dat zij ernaar moeten streven om binnen twee jaar te voldoen aan

goed, is voor de NVM aanleiding geweest om haar )eden en hun medewerkers

de eisen van het gewone lidmaatschap of, als het een medewerker betreft, het

die op dit gebied actief zijn, de gelegenheid te bieden zich te specialiseren.

t

geassocieerd lidmaatschap.
De sectie VGM heeft een speciale opleiding op het gebied van vastgoedmanageIn deze brochure vindt u meer informatie over de diensten van de NVM-vastgoed-

ment ontwikkeld in samenwerking met het Studiecentrum Opleidingen Make-

manager en de NVM-regels die in uw belang, en in het helang v<1n de NVM-

laardij SOM, het eigen opleidingsinstituut van de NVM. Alie leden die tot de

vastgoedmanager, zijn opgesteld .

NVM-sectie Vastgoedmanagement willen toetreden moeten deze opleiding met
goed gevolg afronden. Het opleidingsmateriaal is samengesteld op basis van de
praktijkkennis die bij meerdere vastgoedorganisaties aanwezig is.

~
NVM
MAKELAAR

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kennis en kunde van vastgoedmanagers. Beleggers besteden meer en meer werk uit aan hen. Vastgoedmanagers
kennen de omslandigheden, het object en de huurders. Zij zijn dus uitstekend in
staat om hun adviserende taak richting opdrachtgever optimaal le vervullen.

ER GEBEURT HEEL WAT
OP DE VASTGOEDMARKT
Een eigenaar van onroerend goed hoeft niet per se ook de gebruiker te zijn.
Een eigenaar kan onroerend goed hebben om er zelf in te wonen of er een bedrijf
in te huisvesten. Maar een eigenaar kan ook een object bezitten uit bijvoorbeeld
fisrnle- of beleggingsoverwegingen. In dat geval verhuurt hij zijn bezit. De vastgoedmanager verleent gespecialiseerde diensten aan eigenaren en huurders van
onroerend goed. Dill kan om beheer gaan van woningen. Of om bijvoorbeeld
verhuur, of om he! managen van bedrijfspanden. Oat kan ook de exploitatie
betreffen, het zoeken naar een veilige en rendabele belegging of het laten uitvoeren van een waardevaststelling in verband met de fiscus of een verzekering.
De werkzaamheden op het gebied van vastgoedmanagement zijn niet eenvoudig.
Die vereisen de nodige kennis en inzicht van de vastgoedmanagers die zich
hierin !- bben gespecialiseerd. De dynamische vastgoedmarkt is immers voort0

durend in beweging als gevolg van economische, juridische en technologische
ontwikkelingen. De vraag uil de mark! naar de expertise van een gespecialiseerde vastgoedmanager neemt dan ook alleen maar toe.

U en uw NVM-vaHgoedmanager

U')
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DE NVM-VASTGOEDMANAGER:
HET GROTE VERSCHIL

'

Wat zijn de voordelen van een vastgoedmanager die een grote, actieve organisatie achier zich heeft staan? Dal zijn vooral vijf belangrijke zaken:
Ten eerste is de NVM een vereniging met ruim 2500 aangesloten makelaars door
het hele land. Al die leden hebben onderling een gecomputeriseerd uitwisselingssysteem: het NVM net. Dat betekent dat voor elk NVM-lid de onroerend goedmarkt doorzichtig is. Een NVM-lid ken! de prijsontwikkeling en heeft eeri actueel
overzicht van water in zijn werkgebied te koop staat, verkocht en gekocht, gehuurd en verhuurd word!. Bovendien kan hij vraag en aanbod via de computer
snel en precies tegenover elkaar zetten. Het NVM net ken! ook een apart pakket
voor de geautomatiseerde administratie van de managementkantoren.
Daarnaast biedt dit net de mogelijkheid voor speciale software die is toegespitst
op de managementpraktijk.
Op de tweede plaats: de deskundigheid van de NVM-vastgoedmanager. Aan de
hand van uitgebreide en verplichte bijscholing word! zijn kennis geactualiseerd
en uitgebreid als ontwikkelingen dat vereisen. Door zijn ervaring in beheer en
zijn inzicht in de prijsontwikkeling is een NVM-vastgoedmanager !evens een
uitstekend adviseur. Hij is van alle markten thuis omdat hij bovendien voor zeer
specialistische adviezen gebruik kan maken van de kennis van zijn collega's van
de sectie VGM en van de betreffende afdeling van de centrale NVM-organisatie.
Als derde geld! dat NVM-leden zich te houden hebben aan de Erecode, waarover
u meer kunt lezen op pagina 14, die alle NVM-leden gezamenlijk hebben vastgesteld.
Die Erecode vormt een onderdeel van de gedragsregels waar we nog op terug
komen. Zowel de Erecode als de gedragsregels zijn vastgesteld in uw belang;
u wee! daardoor precies waar u aan toe bent.
Het vierde verschil is he! feit dat u bij de centrale organisatie van de NVM terecht
kunt als u twijfels of klachten hebt over de manier waarop de NVM-vastgoedmanager uw belangen behartigt. Wie afwijkt van de Erecode, word! gecorrigeerd.
Voor heel ernstige zaken heeft de vereniging zelfs een onafhankelijke tuchtrechtspraak ingesteld. Daarnaast heeft elk lid van de NVM een verplichte
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het doel van dit alles is het beschermen
van uw belangen en he! in stand houden van de goede naam van NVM-leden.
En op de vijfde plaats besteedt de NVM-vastgoedmanager extra zorg aan het
strategisch management van de gebouwen die hij beheert. Aan de administratie
wordt veel zorg besteed, net als aan het opstellen en weloverwogen presenteren
van onderhoudsvoorstellen en budgetten. De NVM-vastgoedmanager doet dit
in het belang van zijn opdrachtgever oftewel in het belang van een zo efficient
en vruchtbaar mogelijke samenwerking.

en

U en uw NVM · vastgoedmanageor

Het lidmaatschap van de IVBN staat open
voor in Nederland gevestigde institutionele
onroerend-goedbeleggers met een Nederlandse
onroerend-goedportefeuille van ten minste
100 miljoen gulden. De vereniging kent een
toelatingsprocedure.
De leden van de IVBN vertegenwoo_rdigen
samen ongeveer 75 miljard gulden aan onroerend
goed: dat is circa 90 procent van het totale
Nederlands institutionele onroerend-goedvermogen.

Institutioneel beleggen. In ieders belang.
Beleggingen in onroerend goed
- kantoren, woningen, winkels, bedrijfsruimten stellen de institutionele beleggers in staat te_voldoen
aan de verplichtingen. aangegaan met pensioen·
gerechtigden, verzekerden en aandeelhouders. Een
goede performance van het onroerend goed speelt
daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.
Daarnaast is beleggen in onroerend goed belangrijk.
voor de nationale economie. Het draagt in
belangrijke mate bij aan noodzakelijke investeringen
in de ruimtelijke structuur, het milieu, de
mobiliteit, de volkshuisvesting. de detailhandel en
de bedrijfshuisvesting. Dit kan alleen als de
investeringen voldoende rendabel zijn. Daarom zijn

..

goed renderende beleggingsmogelijkheden in
· onroerend goed in ieders belang.
In vastgoed belegd vermogen
•
Lcdcn IVBN

Buitenland

ii

Nederland

18 milja:::.r:...:d:..-------

21 miljard

organisaties en wetenscbappers. Actief zal de IVBN
Nederlandse beleggingen naar categorie
•

winkels

0

kantoren

•

woningen

visies op relevante beleidsterreinen ontwikkelen en
uitdragen. De vereniging stimlileert onderzoek door
dcrden op bet gebied van beleggen in onroerend

Leden IVBN

goed. Tenslotte organiseert de IVBN uiteenlopende
bijeenkomsten voor discussie en bet uitwisselen van

De IVBN. Een standpunt over actuele
informatie.

onderwerpen.
Voor bet uitvoeren van de
De vereniging van Institutionele Beleggers
werkzaambeden bescbikt de IVBN over een
in Vastgoed, Nederland ricbt zicb op bet bebartigen
slagvaardig en professioneel apparaat. Diverse
van de gemeenscbappelijke belangen van baar !eden.
werkgroepen met uit bet ledenbestand afkomstige
Verder formuleert de IVBN waar mogelijk een
specialisten ondersteunen de actieve vereniging.
gemeenscbappelijke visie of eensluidend standpunt
over actuele onderwerpen, voor zover voor
institutionele vastgoedbeleggers van belang.
Voorbeelden biervan zijn bet (woning)buurbeleid, de
kwaliteit van een binnenstad, infrastructuur,

%
60~---------------

concurrentieverboudingen, bereikbaarbeid en
50 -----

- - - - - - -- ---------

duurzame investeringen.
40

Een actieve vereniging. Want er is genoeg
werk aan de winkel.
De IVBN ziet bet tevens als baar taak bet
onroerend goed als beleggingssegment te promoten.

20

I0

o
pensioenf.

Daarnaast dient de positie van de institutionele
Leden IVBN

belegger te worden verbeterd. Tenslotte besteedt de
vereniging aandacbt aan bet verder
professionaliseren van de gebele branche van
onroerend-goedbeleggers.
De IVBN realiseert baar doelstellingen
ondermeer door bet onderbouden van contacten
met politici. ambtenaren. maatschappelijkc

verz. mij.

beleg. inst.

Bijlage 1.3
Voorbeelden onderzochte rapportages
De voorbee/den zijn willekeurig gese/ecteerd en hebben niet de pretentie comp/eet te
zijn. De voorbeelden zijn derhalve ook niet bedoe/d als mogelijk standaard. In deze
bijlage vindt u huurafrekeningen, 10-jaar begrotingen, budget versus rea/isatie
rapportages,
onderhoudsbegrotingen
en
een
aantal
voorbee/den
van
taxatierapportages.
Deze rapportages worden met e/kaar via computers en mensen °ge/inked 11•

COMPLEX:

Saide tm vedga padeda·
- achterstallig

H•·urafrekenlng: NOVEMSl:lr199T

f

- vooruitbetaald:

Kale huur

f

Voorschotten stook-/servicekosten
Diversen
B.T.W.

Laagstaadaa (zia bijlaga I)
Kale huur
Voorschotten stook-/servicekosten
Diversen

M1.1tatias (zia biilaga II)
Kale huur
Voorschotten stook-/servicekosten
Diversen
B.T.W.

f

f

0,00
0,00
f

0,00

f

0,00

f
f

0,00
0,00

f
f

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
f

0,00

f

0,00

f

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Totale verplichting huidige perlode
Saide tlm b1.1idiga i:iadeda;
- achterstallig
- vooruitbetaald

f

0,00
0,00

Totaal ontvangen huur/servicekosten
ISestea (zie biilage Ill)
Waarborgsommen
Eigenaarslasten
B.T.W. 17,5%
Stook-/servicekosten

f

Crediteuren
Pmvisie
, over kale huur
over stook-/servicekosten
.. over diversen
B.T.W. 17,5%

Totaal met Ute verrekenen

f

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f

0,00

f

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

FINANCIELE VERWERKING

Beginsaldo bankrekening ABN-AMRO

d.d.

31.10.97

f

Bij:
Met U te verrekenen over deze periode

Af:
eigen opnames

Diversen
Onbekende betalingen
Um vorige periode
deze periode

0,00

f

0,00
f

0,00

f

0,00

f

0,00

f

f
f

Eindsaldo deze periode

Eindsaldo bankrekening

0,00

d.d.

28.11.97

ABN-AMRO

f

0,00

f

0,00

0,00

Complex:

Bljlage I leegstand

Pand

Periede

Huur

Veerschet
steek/serv .kstn

Diversen

Tetaal
brute

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

o,no

0,00

Bijlage II Mutaties

Pand

Periede

Huur

Diversen

Tetaal
brute

8.T.W.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bljlage Ill (gespeclficeerd naar rubrlek zoals vermeld op voorblad)

Waarborgsommen·

f

'.)
Ejgenaarslasten·

· ~~ J-j
()v~
, - '51. . l

f

-{t-- ,-vvtPf

0,00
f

0,00

f

0,00

f

0,00

f

Servjcekosten:

f

0,00

Credjteuren

f

0,00

f
f

0,00

10-jaarsprognose

fonds :

incl. indexering
incl . UlW

ob1ect :
bouw1aar :

1972

code

omschri1ving

27/08/97

1998

go/JJflfC!tUdt! indt!KOflll<J ('(,)

8299

1999

2000

200 1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

,">,50

2 .50

2.50

~'>. S O

:'.50

?. 50

2 .50

2,50

2.!fl

12 .3115

37 .9GO

Opmerkingen

planmatig ondcrhotid
8400 binnenschildcrwcrk
8410 timmerwerk

G0.219

2 7 .253

1997 -· 1999 . kcukrns / 2000

~1aragckanlf!'ldcuren

/ 1996 C'n 2003 houtrol

84 12 betonwerk

18.5 17

8414 voeg-/mctsel - /tegelwcrk

reparalie voegwerk

19 .077

8420 dakwerkzaamheden
8422 loodgieterswerk

57.208

8.641

8 .857

9 079

reparalie dakbedekking

9 .306

1997·· 2000 : vervangcm sanilair / 1998: vervangen dak9olen

8430 technischc installat1es
8440 cv installaties

20 .11711

5 .176
0 .176

8442 electrische installahe s

fl .350
0 .380

12 .885
8 .590

22 .011

29.348

200J - 2007 : vNvnngon cv ·· kol~ls

vervang<m schakclmate1iaal

8450 reinigen kozijnen

1.518

8460 algemecn
84 70 buitenschilderwerk

Totaa/ planmatig

1.676

1.595

75 .284

1.761

rttinigcn goten

80 .572

216. 185

39.504

48 .336

9 079

10.901

151 .253

18.437

21.474

23 .772

29 .348

0399

korrekticf onderlloud

l.G38

/.828

8 .0211

8 .225

8.430

t3 .Gll1

8 .BSl

9 0/9

9.306

9.530

0469

mutatie ondcrhoucl

7 .725

7.918

8 . 116

8 .319

8 .527

8 .740

8 .959

9 .183

9 .412

9 .647

8499

service onderhoud

....,,

;'_.·,f}

.......,,

·""

;•_..o

:'.:•II

:'. ~JO

,,, __
';tJ

? ..Sil

;J .5911

2. G5t3

2. 725

2 .793

2 .863

2 .934

3 008

3.083

3 .160

3 .2 39

:.>

~i! )11

? .G'.)13

? 7?_5

2 7'X3

2 .fl(j3

2 .9311

3 005

3 .083

3 . 160

3 .239

:•:_1,1 1111

~)/ . 909

Gl .20 1

2 fl .111G

:I0.72 1 17 1.569

39 .260

42 .819

45 .650

51 773

gf•h.11Jf1•(1ti/1l i11d1•)..1•1111~1 ( ' \ .)

abonnement C .V . install;1t1e s

;

1

, .' ofl

.'

abonnernent Lift inslallalie,;
abonnement Techn 111 ,; t;illil ll "''

Totaal service

Tota al

Totaal

Complex-nummer:

Exploit:
Taxatie:
Herbouw:
O.Z.B.:

1986
1996
1997
1997

17.50%

Verzekeringskode:
Tarief O.Z.B.:
1999

-

1998

Theoretische huuropbrengst
Huurvrij /-korting
Tussentijdse leegstand
Aanloopleegstand

2,119,899.68

BRUTO HUUROPBRENGST
Rijksbijdrage
Overige (geindexeerd met comm.huurst.)

2,119,899.68

TOTAAL OPBRENGSTEN
(geindexeerd)
Onroerend Goed Belasting
Overige belastingen
Verzekeringen
Erfpachtcanon

2,119,899.68

Index
Cum.Index
Objectbeheer
lnstandhoudingsondemoud (geindexeerd)
Mutatie/Marketingkosten(geindexeerd)
Vemuurcourtage

65.00%

B.T.W . perc.:
Beheerprov.makelaar:
Beheervergoeding mak.
25,794,100
1997

TOTAAL VASTE KOSTEN

Opteringsperc. B.T.W.:

2,170,509.72

2,222,386.83

SCENARIO
TAXA TIESTIJGING

0.0%

)%
0 .00

2000

1 Tariefperf.1 .000:
oer
2001

2,275,744.42

2,330,347.88

0.25 inci.ass.bel.en event.aanv.verz.
2002

2003

2,386,235.34

2,443,418.89

2, 170,509.72

-

2,170,509.72
#DIV/01

2,222 ,386.83

-

6,615.64

-

2,222 ,386.83

2,275,744.42

#DIV/O!

#OIV/O!

6,485.93

2,275,744.42

-

6 ,747 .96

-

6 ,882.92

#DIV/O!

100.00%
52,997.49
314,820.54

2.00%
102.00%
54,262.74
328,795.74

2.00%
104.04%
55,559.67
343,400.43

2.00%
106.12%
56,893.61
358,682.53

TOTAALVERHUURKOSTEN
(geindexeerd)
Oninbare huren
Servlcekosten eigen rekening
Niel terugvorderbare BTW
Overige

367 ,818.03

TOTAAL OVERIGE KOSTEN

22,528.85

22,528.85

-

383,058.48

23,379.88
23,379.88

398,960.10

2,330,347 .88

2,386,235.34

2,443,418.89

#DIV/O!

#OIV/O!

7,020.58

-

-

28,973 .38

7,160.99

28,973.38

-

2,502,153.60
#DIV/01

7,304.21

2,562,369. 79

2,624,106.73

2,562,369.79

7,450.29

-

2.00%
108.24%
58,258.70
374,648.97

-

432,907.67

30,354.16

2,624,106.73

2,562,369.79

2,624, 106.73

#DIV/O!

#DIV/01

7,599.30
-

#DIV/01

#DIV/O!

#DIV/01

2.00%
110.41%
59,655.88
391,321 .75

2.00%
112.62%
61,085.47
408,728.98

2.00%
114.87%
62,553.84
426,941 .63

2.00%
117.17%
64,059.24
445,977.99

2.00%
119.51%
65,602.67
465,875.89

-

450,977.64

469,814.45

35,579.25

63,584.24

-

35,579.25

63,584.24

-

489,495.47

85,661 .71
85,661 .71

-

510,037.23

89,256.52

89,256.52

531,478.56

-

93,008.75
93,008.75

TOTAAL EXPLOITATIE KOSTEN

#DIV/01

#DIVIO!

#DIV/O!

#OIV/O!

#DIV/01

#DIV/O!

#DIV/O!

#OIV/01

#DIV/01

#DIV/01

TOTAAL NETTO-OPBRENGSTEN
Verkoopkosten/-opbrengst
Schattina investerina
geschat optenngspercentage
geschatte taxatiewaarde

#DIV/01

#DIV/O!

#DIV/01

#DIVIO!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/01

#DIV/O!

#DIV/01

65%

IRR tot en met de periode
Perfonnance

23/10/97 EXPPLAN.XLS HZ

#DIV/O!

-

-

63%

60%

60%

-

7,751 .28

#DIV/O!

30,354.16

-

#OIV/O!

25,838.83

2,502, 153.60

#DIV/01

415,576.14

2006

-

-

-

25,838.83

2,443,418.89

-

#DIV/01

-

2005

-

#OIV/01

#OIV/O!

-

2,386,235.34

-

#DIV/01

-

2,330,347 .88

2,502, 153.60

-

-

-

#DIV/01

2004

55%

-

-

23%

-

0%

0%

0%

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#\/ALUE!

#VALUE!

#VALUE I

#DIV/O!

#DIV/O!

#OIV/O!

#OIV/O!

#DIV/OI

#DIV/O!

#DIV/O!

#DIV/01

#DIV/01

Totaal

Complex:

1999

OPBRENGSTEN ··· ·

·

:~;:;~~i:neii' il'ur,;~:~~·\ ;J;;,,,
8098"·"··<
.·o,ven
g$ten: >•
_. . >' :
8099 :r,ota,'al}>P.~':91'9$len :. . •~
<

•

•, ,

,; , r~-·-~-- · ~·""~l•V:'+ . "'''"

8149.L&e9stinC!t;:··;•·· '

323.811
0
0
323.811

;~~~

;~·Y:?!!20§J1 fu~l#i:li~~·~20Q.~

2000
325.431
0
0
325.431

2001
327.871
0
0
327.871

2002
330.330
0
0
330.330

2003
333.633
0
0
333.633

2664
337.804
0
0
337.804

342.027
0
0

346.303
0
0

342.027

346.303

34 .726
5.000

24.452
5.000

22 .230
5.000

20 .210
5.000

39.726

30.197
5.000
35 .197

29.452

27.230

25.210

18.372
5.000
23.372

350.632
0
0
350.632

9197 'overi!ie11\ilird~fi..1n 9 :.,
8198' ' . •rC>~iit'hlloHt;11V'1n9:
____ ..._"...
-

62.400
5.000
67.400

49 .920
5.000
54.920

39.936
5.000
44.936

319~~~~K~~]i'::r0J)i>ren9st:

256.411

270.511

282.935

290.604

298.436

308.352

314.797

321.093

327.260

39.504
7.828
7.918
2.658
10.627
12.400
8.341

48 .336
8.024
8.116
2.725
10.860
10.250
8.549

9.079
8.225
8.319
2.793
11.100
8.250
8.763

10.901
8.430
8.527
2.863
11 .340
6.200
8.982

151 .253
8.641
8.740
2.934
11 .592
6.200
9.206

18.437
8.857
8.959
3.008
11 .844
6.200
9.437

21 .474
9.079
9.183
3.083
12.108
4.100
9.672

23.772
9.306
9.412
3.160
12.373
4.100
9.914

29.348
9.538
9.647
3.239
12.648
4 .1 00
10.162

198.566

66.742

68.699

72.037

"''-:..~.:~i:.~-·~·"'

~~ -

n

~ --~~~-~- .:

UITGAVEN'l;.1

8299.•P1an!nail9'ollaertiou&·.
8399,Korretttlaf= ertioud: .
8469Nilrtatie''

,. d:

849!,,.,
85998

86990
87988

89.276

96.860

s890t:fett~}~~~~~9sf: :'. ·ti···

167.135

':m~g51

6999 Nsg1•'ylj1Yl>ilclerhoud:

0

0
0

. ·· ~--

0399 tn~eit~riiiden: ·

·- -~ ·

0

56.529
:.'i

<;:226'.'406{ ,.,-.,-.\
0
0

57.243
; 233.361'
0
0

'T

'9s.!lfo c'.•··'tF'2:H:IHo 1 :'wITG~24&~~
0
0

0
0

0
0

78.682

~lttll&ml'511
0
0

0
0

BHR-TD97.XLS

"VOORBEELD" aanvraag onderhoudsbudget (5-jaars planning)
Exptortatoe1aar

1997

i

Objecw.:

! soott:

kantoor

Ad res:

123'1
tncsusu-g 100

i BVO(m2):

Plaats:

Amsterdam

' bOUWJaar.

6500
1980

Beheerder:

De

Contactpersoon:
Berrett

J.F . dew~
Aanvraag onderhoudsbudget

Datum aanvraag:

1~1().96

1procurat..
i
I

Beheermaatschapp~

OI

I

i

I
i
I

!

I
NL-SIB

i

I

1.2001 41

!

2 d HatabeYOeg metse1W9rk

I
i

2.500 141

!

4 lichtsttut velV. door gotlptaat
5 dakbedekking jaart ijks onoerhoud
6 post ldacntenonderhoud

I

7 servcekosten ram1ng

I

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

I

I

'

voegwen< partieel herstet
betonwerk re1nigen
tudet pameet herstel
schildetwerk overhead deuren
scn1lderwerk nouten 1eoz1jnen
sch1lderwerk alum1n1um deuren
scnlldetwerk betontrappen
schllderwerk betoneonsuucttes
retntgen gevelbeplat1ng
sch ilderwen< hwa"s
partfeet nerstet nolenng
opnalen kl inkerbestrat1ng
herstraten betontegels

:

:
!
I

I
!
I

;

I
l

I

i
I
I

: :

'

Grootboek

3

I3

I

3 13
3 3

1
1

k~

1
1 na
1
1

I
I
i
I

I
1
1

1
1
1 I
1 !
1
1
\
1
1
1
1
1
1

taat tos

2000

2001

850 1

ovene~

I

750
2.000
65.000

'

I

750
2.000
65.000
1.946
8.802

750
2.000
65.000

750
2.000
65.000

I

3.000

i

15.000
18.500
900
450
5.000

i
I

'

I

19.453

'
1.450

I

I

2.000
10.600
3.856

I

I

I
i
I

I

I

I

'
I

'•_..

Oo
~St:~

'

i

38 1
39

I
I

I

;

!

I

i

I

I

44 j

45 1
46

I
I
I

i

47 1

i

48 1
49

I
I'
I

I

i

l..ri

I

I

i

43 1

50 1

1891

I
I

I

35 1

4 1I
42

1918

I

I

33 1

•O!

Unl1

I

I
I
I

I
!

1

1

1
3 3
1
3 3
2
3
J
3
I
4 2 1
3 ! 3 I 1
3 3 I 1
3 3 1
I 3
1
3
1
3 3
i 3 3 1
3 3 1 1
3 3
1
1
3 3
1
3 3
3 3
1
1
3 3
3 3 1

Toellchtlng
1

I

I

32

36 1
37

850 131
31 .000147
750 147
2.000 1
65.000
0 41
0 21-W
0 47
0 31-L
0 31-L
0 3 1-L
0 44-L
O3 1-L
0 141-W
0 52.1-L
0 52.2-0
0 190.4-U
0190.4-U

!

30 1
3 11

34 1

I

I

1917

I partieet herstet gevetbeptat1ng
3 a1um1n1um deur herstellen

!

I

Ranting

Onderhoudsactlvltelt

I

I

1000

:
I

I

I

I
I

i

:

i

I

I

I

I
I

;

I

!
I

I

l

Specificatie Cashcall

I

;
I

96-2

Volgnummer

Aanvraag da1um cashcall

I 5-02 -96

x.

Bchccrdcr

I'

Bijl•sc

Om1cbrij\'ia1

Budst1po11

Cndilcur
nummrr

Objcc1 ·I

Venal

Factuurbtdrac

dalum

hid. OlW
58,75 ·

8,75

21-02-96

21,50

l,50 •

20,00

4614-1

28-02-96

lS ,2S

5,2S

10,00

117,50

17,50

100,00

100,00

4614-2

20-02-96

117,50

17,SO ·

4614-2

21-02-96

117,SO

17,SO

100,00

lJ5,00 '

35,00 •

100,00

4614-l

28-02-96

1ub101aal

17,SO

117,SO

17,50

100,00

1H,OU

11,00

JOU,00

2616-2

I 5-02-96

82,2S

12,25

70,00

2616-2

21-02-96

lS ,2S ,

5,2S

10,00

11,10

100,0U

111,10

5615-1

24-02-96

29-02-96

'"'"'"""
5615-2

Prinldarum : 29-01-96
Pasina
:2
Versie

:4

100,00

117,SO

Object · I

Totaal kostea

J00,00

25 -02-96

2616-l

Object· 2

J00.00

51,50 .

28-02-96

jJMbtotaaJ

TolHI

52,SO

26 16-1

!JMbtotaaJ

lsu61oi'""'

lS2 ,SO
352,50

2616-1

11•6totaal

i

50,00

25-02-96

4614-1

f1ub101aal

Object ·2.

Ten laslc
van budgcl

4614-1

~ 1ub1oual

TotHI

Teruc tc
vordcren BT\V

5615-l

7-01-96

7-01-96

58,75 :

8,75

50,00

11,11

1,11

10,UO

1.116,lS

166,lS

950,00

5000,00 ,

744,68

42S5,l2

1000,00

144,61

41H,11

20000,00

2978,72

17021,28

10000,00

1971, 11

11011,11

21500,00

0,00

21500,00

11100,00

0,00

11100,0U

48.SOO,OO

l.723,~0

44.776,60

49.616,25

3.889,65

45.726,60

Cashcall aanvr aag

Volgnwnmer
Aanvraag datum cashcall

96-2

f.

behandcld door

15-02-96

~

dalum

Beheerder

x

Aanlal bijlage(n)

I

1 telefoon

I
;

· betulde
;·Nog met

Cumulalitf

I

I
I

Object. 1

verslrckte

bud1t1posl

bud1el

. .

I
I

i

i

!

4614-1

i

500,00

4614-2

I

1000,00

!

4614-3

.

I

I

omschrijvin1

, opdrachlen
450,00

! bij beheerder •

200,00

cashcall l

100,00

100,00

2000,00

1000,00

200,00 '

2616-1

500,00

400,00

50,00 '

2616-2

400,00

50,00

2616-3

200,00:

300,00

so,oo :

200,00
100,00
50,00 ·

IS0,00

950,00

10000,00

4255,32
17021,28

Subtotaal

10000,00 '

44776,60

Totaal kosten ••

!0150,00

45726,60

25,00

3889,65

I

15000,00 '

S615-1
5615-2

I

10000,00

30000,00 •
40000,00 '

S615-3

23500,00 '

'
Terug le vorderen BTW 1ac1uren
Saldo bankre kemn&
. nr
Totaal
...............
naar bank re k en1n&
.

10175,00
49616,25

Toelichlinc

•

i facturen

bet.aide racturen

200,00 :

!Subtotaal
Object. 2

cumulatief

___f~lllWl.filuu!&. .

···"~-·

Printdatum
Pagina
.

'

,,

~~Ill zijn door de beheerder maar w

:.29-08-96
4

~··~·-

pw•"~"•

"""ollhoft I

Kantoren
aedrijf:

Jaar:

:}97

Object:

P'!riode:

:1

Portefeuillemanager.
Objectbeheerder:

Gerealiseerd
boekjaar

audget
boekjaar

Theoretische huur

2.298.000

2.113.2~0

0
0

0
0

2.298.000

2. 113.210

Leegstand
Huurkortingen
Brute huur
Overige opbrengsten

0

0

Totaal opbrengsten

2.298.000

2.113.210

0
79.0CO

59.524

0

0

Selastingen/OZS
_Overiga vasta lasten
Eripaci'ltcanon
Ven:ekeringen

3 10

91.96

91.96

91 ,96

I

0,00
0,40

0

0

78.000

59.334

75,71

Schilderswerk
Gevelwerk

0
0

0
51.69 1

0,00

Dakwerk
"7" .:!rreir.werk::2amhecer.
3ot.:wkt..:nl!ig Cinnen
3ouwKur.c !g Ouiten
lnstallaiies
K:acmencnderhoud

0
0

a

Totaal vaste lasten

')

0
12.720

0

J

30.GCC
5.0CO

.1/.123
1'1.}93

15/,08
299,34

Totaal onderhoud

35.000

126.527

Jbl,~u

Property management

22000

15.349

72,04

Huurdersmutatiekcstan

0

0

l/ernuurcour.aga/marketing

0

0

Totaal verhuurkosten

a

0

Niet verhaalbare ser1icekst
Niet verhaaibara BTW

a

0

0

a

a

0
0

Oninbare huren
Bijdraga I/VE

u,CO

Overige kosten

0
0

0

Totaal overige kosten

0

0

135.000

202.210

149,78

2.163.000

1.91 t.000
6,n

88,35

Totaal exploitatiekosten

Netto opbrengst
Exploitatierendement %

Ar ..i:taat ver~open
RI' ultaat verkopen %

0

Oiract resultaat

1.91 t.000

2.163.000

88,35

6,20

Indirect resultaat

0

0

0,00

Indirect resultaat %
Totaal resultaat
Totaal resultaat %

0
0,00

Direct resultaat %

1.91 t.000

2. 163.000

88,35

6,20

Gemidd. belegd verm.

EXPLOITA TIE Rapportage

% gerealiseerd
tov budget

30.799. 168

0

0,00
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,•

Inleiding
De Raamwerken taxaties en Voorbeeldberekeningen zijn opgesteld voor de
accountantscontrole. Doel is inzicht te geven in hoe een taxatie kan worden
opgezet en er ongeveer uit moet zien. De voorbeeldberekeningen hebben niet
de pretentie compleet te zijn. De raamwerken zijn absoluut geen voorschrift
voor de opzet van een taxatie. Hun enige functie is accountants een
ondersteuning te geven voor de beoordeling van de kwaliteit van een taxatie

19 november 1996

TOEUCHTING
Oef.nitte

:II:

=

Taxatie

• verw;;st naar c;onespondetend nunvner in de def1n1tJeli1st
waaronder dit begnp is gedefneerd. (btjv . def.or 13 .2 )
• Verwijst near een tuatierichtlijn waarin staat omsc:nreven
hoe met dit begrip moet worden omgegaanlmoet woroen
oooert>ouwd (Bijv. taxatieridllliJn F a.).

w
I
W/I

= wen<elijl<heid
= inschalting
= -11<elijkheid of inschatt1ng
Datum:
17-2-1995

R.aamwcrk oput BAR/NAR-taxatic

IAlgemene l!.Cl!.evens

Defonitie
I

Taxrie
I

REFEREmtE GEGEVENS
~·..,,...,,,-nunmer

16.3

Naarn~
ntWw-:1 Naam

16.1
16.1
16.1
16.1

Stsaatnaam en huisnumme<

Ptaatsnaam
L.ol<atie : Postcode en huisnummer

"ttUURVERGEUJKING .·oo Jaatbasls
81\110~

8.2/G.
8.61G.
8.1
8 .5

8ruto Marttthuur •-m' Cl(_,,,.....,
Aeluele hUU<
MaatOftvende huuf' In.Im' al~

· · · · ONDERBOUWING ~GEHS RICHTUJNEN
Keuze methode
I C

I
I
I

Yield

I A.
I
e. I
I C/G I

fBerekening (per 31/12)

Deflnilie

Fwnlnn..atiekosten «I

I
~

1

INKOMSTEN
IAanlal Units of WOl • mm1<lhwr
~~·

= l otaal 81\110 lnkomsten

.

c
d

•r
a

---~~~

-

Venekennaen
Subtotul Vast. KMIWt ,_.__,,.

,,._.,,Beheer
lnstandhoudinas Ondemoud
Huurdersmutaties

v

i

Su-al Verlluurl<- + Huurdenmulltias fo+hJ
SeMce Kosten..._, reMtnina
BTW (niet ....,.k~•n

k
I

Oninb- huren
JW!rio

Su-al . , _ K - n+1+l<+IJ
H••""""' Perioden/H
Strucl\nle Mutalie-"'-tand (la.v. mal1<toms

Sttuc:turele lffgstand
a Tota.al van ~tiekosten

3

I

-~

·-

Onroerende zaak...........,

h

i

-

Taxatie

G. / 25
11.5
17.1

EXPLOITATlEKOSTEN

•b

w

C. IG.

Yield

2

I
I

w

•

"'2-3)

• Netto oonrenasten '"""" oporengsten - ~osten)

5

'"('411)

Bruto Kapttaalswaarde "

.

13.2
13.2
13.•
13.11

wn
wn
wn

13.1
13.6
13.7
13.1

I
I
I

13.10
13.3
13.8
13.9

I
W/I
I
I

17.2
Fe. 2
Fb.

I
I
I

I

I

17.3

Netto opbrengsten/Yield

6

KORREKTIEPOSTEN
Achlerstalia Ondemoud
c.w. Aanvanos..eastand
Restant Lnnnt"'1
Oisconlllrinosvoet
C.W. lncidentele Mutalie-/Fric:tie'-nsland
Restant
Diseonterirv-lsvoet
C.W. Huurversch~
Restant Looptijd
Oiscontennosvoet
C.W. Etfoactotseffecten
Restant Looptijd
Oiscontenn.-,svoet
C.W. OveriQ
Restant Loootiid
Oisconteringsvoet
= Totaal KorrektiePosten

7

TOEKOMSTIGE KAPIT AALINVESTERINGEN
lnstandhoudincsondef'houd
Renovabes
: : : T otaal T oekomstige Ka pt ta al investenngen

26.1
F d.

I
I

E
F C. 1

I

Lr""'""'

8

=!5-6-7)

9

10

'"(8-9)

E
I

w
E
13.4

I

.

E

.

10.1
10.3
10.3

=Bruto Ooen Marktwaarde (oer 31112 Vrii op naam)
Kopers Kosten (vaste afspraak = 7%)

266

= Netto Open

26 .4

I
I

I

Marktwaarde (Kosten Koper)

I
Taxateur

I

w
E

7%

I

I t'li aam t::n Acres

TOEUCHTING
Oefinitie

Taxatie

=

• Verwijst naar corresponderend nummer in de definitielijst
waaronder dit begrip is gedef111ieerd. (bijv. def.nr. 13.2)
• Vet'Nijst naar een taxatieridlllijn waarin staat omschreven
hoe met dit begrip moet worden omgegaan/moet warden
ondert>ouwd (Bijv. taxatierichtlijn Fa.).
w
werkelijkheid
I
inschatting
W/I
werkelijkheid of inschatting

=
=
=

=

Berekening ( BAR/NAR-methode)

IBerekening (per 31/12)

C . /G.

1

Yield (in%)

2

INKOMSTEN
(Aantal Unit.S of WO) • mar1clhuur
V""1 ty Inkomen
"' T otaal Bruto lnkomsten

a

b
c
d

Oef111itie Taxatie

G. I 25
+

17.5

8

I
W/I

2 .250.000
::.<J.vuv

17.1

EXPLOITA TIEKOSTEN
Onroerende zaak belastino
Overige belastingen
Erfpachtcanon
Verzekeringen

2.300.000

13.2
13.2
13.4
13.11

I
W/I
Wll
W/I

13.1
13.6
13.7
13.1

I
I
I
I

13.10
13.3
13.8
13.9

I
W/I
I
I

17.2
Fc .2
Fb.

I
I
I

50.000
1.500
2.000
1.000
54 .500
50.000
50.000
75.000
50.000
125.000
25 .000
9.000
25.000
0
59.000
25.000
50.000
50.000
463.500

Subtotaal Vaste Kosten ta+b+c+dJ
e
f

!I
h

Oboect Beheer
lnstandhoudinQs Onderhoud
Huurdersmutaties
Vert&uun:ourtaoeJMa11<eting

Subtotaal Vemuurl<osten + Huurdersmutatles (g+h}
i

i
k
I

Service Kosten eigen rekening
BTW (niet verrekenbaar)
Oninbare huren
Overig

Subtotaal Overlge Kosten n+i+k+f)
Huurvriie Perioden/HuurlcortinQen
StNcturele Mutatie-/Friclieteeastand (t.g .v. marklomstandigheden)
+
Structurele leegstand
= Totaal van Exploitatiekosten

3
4

={2·3)

"' Netto oobrengsten (Bruto opbrengsten -

· kosten)

1.836.500

17.3

betaalmomen1

=

halverwege het jaar
5

"'(411)

Bruto Kapitaalswaarde

= Netto opbrengsten/Yield

KORREKTIEPOSTEN
Achterstallig Ondert&oud
C.W. Aanvangsleegstand
Restant Looptijd (in maanden)
Oisconteringsvoet (in % )
C.W. lncidentele Mutatie-/Frictieleegstand
Restanl Looptijd (in maanden)
Oisconteringsvoet (in%)
C .W . Huurverschil
Huurverschil
Restant Looptijd (in jaren)
Oisconteringsvoet (in%)
C.W. Erfpachtseffeden
Restant Looplijd (in jaren)
Oisconteringsvoet (in%)
C.W. Overig
Restant Looptijd
Oisconteringsvoet
- T olaal Korreklieposten

6

TOEKOMSTIGE KAPITAALINVESTERINGEN
lnstandhoudinQsonderhoud
Renovaties
7

22.956.250
jaar
cont. waarde
1 200000/(1, 12)0.5 .
2 200000/(1.12)1.5
26.1
Fd.

I
I

I

I

w

=(5-&-7)

10

=(8-9)

E.

5
12
16.529
2
12

I

+

0
0
12

E.

919 .516

+

10.1
10.3
10.3

I
I

3 .500 .000
3.500.000

=Bruto Open Marktwaarde (per 31112 Vrij op naam)
Kopers Kosten (vaste afspraak = 7%)

26.6

= Netto

26.4

Open Marktwaarde (Kosten Koper)

762.987
200 .000

I

w

= Tota al T oekomstige Kapitaal investeringen

8
9

15.000
6
12

E.

E.
13.4

jaar
1
2
3
4
5

6
12

E.
Fc. 1

125.000
15.000

18 .536.734
7%

1.21 2.684 ~
17.324.050

I
Ta xateur

Naam en A dres

l

cont. waarde
188.982
168 . 7~

150.6
134.51 ..
120. 102
762.987

TOELICHTING
• Verwijst naar eo<responde<end nummer in de definrtielijst
waaronder dit begrip is gedefinieerd. (bijv. def.n<. 13.2)
• Verwijst naar een taxatiefic:hUijn waarin staat omsctveven
hoe met drt beg<ip moet worden omgegaanlmoel worden
ondertlouwd (Bijv. taxatieridlmjn f a .}.
= wetl<elijl<heid
t
= "'5chatting
W/I
= werkelijl<heid of inschatting

Definitte =

w

Taxa1;., =

Datum:
17-02-1995

Raamwerk opzet NCW/DCF - taxatie

IAh!:emene t?:ei?:evens

Oefonitie

I
REFERENTIE-riEGEVENS .
Oeetnemel's """"" referentie nummer

Taxatie

I
16.3

Naam~

Naam
Straatnaam en OOisnummer
Plaatsnaam
lokatie : Postcode en OOisnummer

16.1
16.1
16.1
16.1

nhiArt

· HUURVERGEUJKING.C>D :J&art>asls
Bruto Mar1dhuurwaarde
BrutoMallcthuurf.-m'ofeenheidl
Actuele brulo huur
huur ,,_ m• of eenheidl

8.2/G.
8 .6/G.
8.1
8 .5

Maa•-

ONDERBOUWING.VOLGEHS RICHlUJNEN
·, ~ Kew:e methode
~·
·,., .. ..,loitaliekosten en ~en
~·

-

w

w

A.
B.
0 .

,~IRR

~·

I
I

IBerekenin2

Oefonrtie

Taxatie

UITGANGSPUNTEN

Besc:houwde ,_;,,,,,,

1

2
3
4
5

=211

6
(

8

=6 + 7

a
b
c
d

0 .

Discx>ntsnncsvoet '"""'lateerd aan beschouwde """"""'
lnftatie
Marl<trendement bi desinvesterina (Exrt Yield)
Matl<1huurwaatO btr desinvesterina I~ Gross ERV\
Eindwaarde IExrt Waardel
Restwaanie ertoadllcanon
R - H• ..m<oei londexatoel = <><>tioMel veld
INKOMSTEN '""< iaarl
(Aantal Units of V.V.01 • huur oer iaar
Overig lnl<omen per ,aar
= Totaal Bruto lnkomsten

H .

I

w
I
I
I
I

+

B.
G./25
17 ..5
17.1

I
W/I

B

EXPLOITATIEKOSTEN Iner laarl
Onroerende zaak belastino
Overiae belastinoen
Erfoac:htcanon
Verzekerinoen

13.2
13.2
13.4
13.11

I
W/I
W/I
W/I

13.1
13.6126.1

I
I

13.7
13.1

I
I

13.10
13.3
13.8
13.9

I
W/I
I
I

17.2
f c .2
Fe 1
fd .
fb

I
I
I
I
I

10.1
10.3

I

SubtotHI Vaste Kosten (a+b+e+aJ
e

I

a
h

Obiect BeM8r
lnstandhoudinas Ondemoud lindusief ec:hterstaUia onde<tloudl
Hwrdersmutaties
Verhuur
arl<etino

Subtoua/ Varltuurlcosten • Huurdetsmlltllties 1
i

i
k
I

-h•

Service Kosten eiaen rekenina
BTW lniet verrekenbaarl
Oninbare huren
Overia

Subtoua/ Overio• Kosten (I + I + le +/ I
HUUMiie Perioden/Hwrkort<nnAn
Structurele Mutatie-lfricl;e""""starid
lncidenlele Mutat;e.ffricl;er-nstarid
Aanvanas.......,slarid
Structurele leegstand
= Totaal van Exploitatrekosten

9

10

TOEKOMSTIGE KAPITAALINVESTERINGEN
Renovaties

11

12
13

14

+

DESINVESTERINGEN

(8 -9-10-11 )
=(12 -13)

= Netto Open Marl<twaarde (per 3111 2 Vrii op naam)
Kopers Kosten (vaste afspraak = 7%)

=Netto Open Marktwaarde (Kosten Koper)
Taxate ur

26.6
7%

26.4
Naam en Adres

Bcrckcning (DCF-rncthodc)
\:!
10
12 'A.
2,5 %
17 %
1.195 093
7.029.956
0
(0,5)

Besc.l1ouwde periodo (in jaren)
n1scon1eringsvoe1 (gerel aan besch. periode)
lnflatu?
Mruktrendement bij desinv. (Exit Yield)
Markthuurwaarde brj desinv (Exit Gross ERV)

Eindwaarde (Exit Waarde)
Reslwaarde erfpachtcanon
Reeelc Huurgroei (indexalie)

=oplioneel veld

• 1 jeer geleden gebouwd
· looptijd huurcontrecten z 5 jaar

· voor 20% van het gebouw lukt hat niet ean grote huurder ta vlnden
de belegger verhuurt daze rulmtan daarom ean klelne bedrijven
hierdoor word! nog eans 15% van het gebouw verhuurd (5'A. van de ruimten blijfl structureal leegstaan)
· betealmomenl van de huur: halverwege hel jeer

N C.W E1ndwaarde Ex11 Waarde
JAAR

2

3

1.020.000

1.040.400

tNKOMSTEf{~liiJi"Jaiii F~''. },')£!m~~mtDJ D'I
(Aantal Units ofV.V 0) • huur per jaar

2,0

Overig lnkomen per jaar
=Totaal Brulo lnkomsten
N C W Bruto lnkomsten

2,5 l-""'='2;;,5='.000~~--:-:"2~5.;.;
. 6;;:2~5--:~2c.;:6.;.;.2c.;:66c;:--..,..,~=-=--""'"°'~=-=--""'"°'.=.:;=-c;:--.,-,.=.:;=-;;....-.,.....=.:;;.;,.;.;,...-.,.....=.:;=.;..-..,...,,.;.;;.;:=-t--.:;;;.;;;.;;...i
1.025.000
1.045.625
1.066.666
882.163
803.495
968.534

Rnnn••ill
2,5

exr:>t6rtA.I1eKg[fEiil:?i:P.~r~;Ji(itm.:r!1!ili11,,~.

1.000.000

• bedoeld voor 5 grote h<AJrders (8000m2/huurder)
• 1 op de 5 hlAJrders vertengt het huurcontrect niet na 5 jear

,; 1J

·.·.~

,~•t'

.t,,.', ,•

{'I;.:.

1

~,·,'

~.

•

''t

·

·,

Erfpachlcanon
Verzekeringen
Subtotaa/ Vaste Kosten (a+b+c+d)

2,5
2,5
2,5
2,5

19.050
1.000
800
500
21 .350

19.526
1.025
820
513
21 .884

20014
1.051
841
525
22.431

20.515
1.077
862
538
22.992

21 .028
1.104
883
552
23.566

Object Beheer
lnslandhoudings Onderhoud (incl. achlersl. ond.)

2,5
2,5

23.000
75.000

23.575
76.875

24.164
78.797

24.768
80.767

Huurdersmulaties
Verhuurcourtage/Marketing
Subtotnal Vcrhuurk . + Huurdersmut. (g+h)

2,5
2,5
2,5

20.500
19.700
40.200

21 .013
20.193
41 .205

21 .538
20.697
42.235

Service Kosten e1gen rekoning
OTW (niel verrckcnbaar)
On1nbnre huron
Oveog

2,5
2.5
2,0
2,5

12.500
5.000
12.500
0
30.000

12.813
5.125
12 750
0
30.688

2,0
2,0
2.0
2,0
2,0

50.000
0
7.500
150.000
50.000
447.050
422.423

25.500
0
7.650
0
51 .000
278.376
234 858

0

0

Onroerende zaak belasling
Overigo belastingen

Subtotaal Overige Kosten

(I+ j + k +I)

I luurvnic Porioden/Huurkortingen
Structurcle Mulatie-/Frictieleegsland

lnc1dentcle Mutatie-/Friclieleegstand
Aanvangs lecgsland
Slructurele leegsland

= Totaa l van

Ex loilatiekosten
N C W Ex loilalickosten

'rOEKOMSTIGE
Renov at1es

. · <
21 .553
1.131
905

'•''

•

'

,

24.156

22.092
1.160
928
580
24.759

22.6«
1.189
951
5!M
25.378

23.211
1.218
975
609
26.013

23.791
1.249
999
624
26.663

213.424
11 .203
8.963
5.602
239.192

25.388
82.786

26.022
84.856

26.673
86.977

27.340
89.151

28.023
91 .380

28.7241
93.665

257.678
840.254

36.576
26.215
62.791

31 .628
24.745
56.373

23.194
22.289
45.483

23.774
22.846
46.620

24.368
23.417
47.785

24.977
24.003
48.980

25.802
24.603
50.204

253.169
228.707
481 .876

13.133
5.253
13.005
0
31 .391

13.461
5.384
13.265
0
32.111

13.798
5.519
13.530
0
32.847

14.143
5.657
13.801
0
33.601

14.496
5.798
14.077
0
34.372

14.859
5.!M3
14.359
0
35.181

15.230
6092
14.646
0
35.968

15.611
8.244
14.939
0
36.794

140.042
56.017
136.872
0
332.931

2.601
0
7.803
0
52020
261.442
196 938

2.653
253648
7.959
0
53060
540 749
363.691

54.122
129.361
8.118
0
54 .122
466.683
280.247

27 .602
0
8.281
0
55.204
305.204
163.640

2.815
0
8.446
0
56.308
286.970
137.379

2.872
0
8.615
0
57.434
293.737
125.552

2.929
280048
8.787
0
58.583
580.712
221 .619

2.988
142.825
8.963
0
59.755
450.580
153.533

174.082
805.882
82.1 23
150.000
547.486
3.911 .503
2.299.880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566

2.299.880

KA"i>'l'rAALINiJESTERiNG. ,

• Bruto Open Merktwaarde (per 31/12 Vrij op naam)
Kopers Kosten (vaste afspraak • 7%)

• Netto Open Marktwaarde {Kosten Koper)

6.556.643
428.939

6.127.704
19 november 1996

Bijlage hoofdstuk 6
Analyse

6.1

lnleiding

De mate van uitsplitsing en het mogelijk onderbrengen van opbrengsten en kosten uit
de exploitatie van vastgoed onder verschillende hoofdgroepen is een oorzaak van de
complexiteit van de financiele (management) registratie en de perfomance-meting
binnen de bedrijfstak. De analyse richt zich op de verschillende interpretaties die de
diverse beleggers van de groepen exploitatie-opbrengsten en -kosten hebben.
Benamingen, definities en mate van uitsplitsing van de exploitatieposten die in de
verschillende financiele rapportages (zie bijlage 1.3) voorkomen zijn onderzocht. In
deze bijlage wordt de analyse aan de hand van het ROZ-IPD inputformulier "Annual
file S" uiteengezet. De definities van de begrippen uit dit inputformulier vindt u in
bijlage 6.1. In bijlage 6.2. wordt een overzicht van de verzamelde praktijkmodellen
van financiele managementrapportages (budget versus calculatie rapportages c.q.
begrotingen) weergegeven. In bijlage 6.3 wordt in een drietal tabellen de weergegeven
analyse van de diverse rubrieken die voorkomen in de verschillende financiele
rapportages en rekeningschema's (bijlage 1.3).
De analyse richt zich op het onderkennen van operationele exploitatieposten die door
verschillende interpretaties niet eenduidig onder de door de ROZ-IPD gedefinieerde
hoofdgroepen worden geplaatst. Eenduidigheid in de exploitatieposten wil ze86en dat
alle partijen dezelfde betekenis toekennen aan de verschillende exploitatieposten. De
analyse van het vraagstuk, "Is een uitgave nu een investering of operationele
exploitatiekosten?", wordt direct in hoofdstuk 6 van het hoofdrapport beschreven.
Onderstaand vindt u een afbeelding van het analyseconcept. Als voorbeelJ, 1s m
onderstaande afbeelding 6.1 weergegeven dat servicekosten onder twee hoofdgroepen
worden geplaatst. In de huidige rapportages wordt deze rubriek door verschillende
beleggers zowel onder de rubriek onderhoud als onder de rubriek overige kosten,
servicekosten voor rekening van de eigenaar geboekt.
Afb. 6. 1 : conceptueel model analyse
Operationele
Opbrengsten

Servi~ntracten

Operationele
Uitgaven
Kosten

onderhoud

•

•

Service-kosten eigen rekening
Overige kosten
Secunda ire
(financiele)
Uitgaven

Bijlage 6.1
Definities ROZ-IPD vastgoedindex
•RGZllf!D-yastgqedindex l995-l99Z · ·.··•·.
·Annuaffile:B :O ·erati11 · . inc:om~iCostsi
+Theoretisc:he bruto huuropbrengst
- Financiele leegstand
- Huurvri·e riode

+ Bruto huuropbrengsten
+ Overige inkomen en subsidies

- Belasting OZB
- Overige belastingen
- Erfpachtcanons
- Verzekerin n

- Subtotaa/ vaste lcosten
- Objec:t beheer
- lnstandhoudin londerhoud
- Huurdersmutaties
- Verhuurcourta e/marketin

- Verhuurkostenlhuurdersmutaties
- Servicekosten eigen rekening
- Oninbare huren
- Niet verrekenbare btw
- Overi e kosten

- Subtotaa/ overi e kosten

ROZllPD-vastgoedindex J995- 7997

..

Annual file 4 :Expenqitures
Geac:tiveerde inkomsten
Desinvesteringen voor de verkoop van units
Bouwrente ontvangen
Subtotaa/ Geac:tiveerde inkomsten
Geac:tiveerde uitgaven
Bii-lnvesterinl!M
Uitgaven voor a.inkoop van units
Subtotaa/ RNc:tiv~de · uitgaVM
•.
Historisc:he lcosten (boelcwaarde)
Indirect resulta.it

·.

.

..

.

UATA llEUUIHEMENTS FOUM
Bcnodigdc gcgevens
I let data requirements (henocligcl<• 1-!«'f:ev('ns) form is PPn srl1(•111:1 van alle gcgcvens welke door IPD verzameld worden voor elk individueel
object. Alie gegcvcns clicnen per ohjPct. t.e wonfpn a:111g( ~ leverd .
Ohjt•,·h•n
Alic inveslcring~ohjecten diencn le \\'ord('n aallf!Pl1 ~ vprcf . Pnnd(•n in Pif.!<'n f.!ehruik dicncn nlleen le worden anngclevcrd wnnnccr zij onderdeel
vormen van de helegl-(ingsporlefouille. I ruliPn er sprake is van gPdPPld PigPrHlom diencn alle numerieke waardcn gcgcvcn le wordcn voor hcl
dcel dal in hczil is van de declncmcr , hx·I
alv<~ de vloeroppcrvlaktcs.
.
Filt• slruct.uur
.
De voorkcur gaal uil naar het aanleverc 1 van ohj«>clf.!Pl!l'V<'ns in ZPS :rf'zondcrlijke "files", waarhij hcl van helang is dat hel door de deelnemer
gegcven ohjccl refcrcnlie nummcr (veld aG) in iedPr Iii(~ hetzclfifo is:

J J\rcm; (annual file
2

:J

I)
CVlocroppervlak/ Eenliedcn)
Valunlions (annual file 2) (Taxatic g-egevens)
lfonls (nnnunl rile 3) (fluurinformalic)

Expenditures (annu::il file 4) (Uitgaven)
Operating costs (annual file 5) <Exploilatiekoslcn)
Properly file <Object gegevens)

Ecn gedelailleerde weergave van alle files volgl hierna.
( ;egevensaanvol'r
dienen l<' wonlPn :rangelev<~nl op <'('II :1 l/'.2" disk . IPll kan gPg<•vcns vcrwcrken die worden aangelevercl in Excel, Lotus12:l, quallro
l'ro of Symphony spreadsheets. ()fwd in l'araclox. dBase of Access clal:rliase files . Cegevcns kunnen cveneens worden aangclevcrd als ASCII
ll'ksl. gesdieiclen door komma's en met lekst.vddPn omgPven door <luhbel(~ aanhalingslekens. lndicn ASCII wordt gehruikl dienl niet meer
clan een gPgevt>n per regel le worden ingevocrd . Maximum veld lireedte dient niet le wordcn benul lenzij anders aangegeven. Waar geen
anlwoord van loepassing is moel in alphanumeriekc velden een lecg lckslveld Worden ingcvuld (""),en in numerieke vclden een spa lie
omgevcn door kommns (, ,)
(~pgevcns

All,e

gt~gevens

dienen v<)<)r 14 maart l!J97 bij IPD te zijn

Inveslmenl Property Databank
7/8 Creenland Place
London NW I OAP
England
Tel: +44 171 482 fJ .1 49
Fax: +44 171 267 0208
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1111111111·1·
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rxpl'11dit11re

1111111C'ti c, N LGs

_ _ _____ ____ _ N..!3-_ .'.!J1is ~·11~_ !1~~ 1~~g:1li~!:_ ~::il!!e :.._ __ _
Expr111lil.11rr on lhr
Any expenrlit11r!' incurred d111ing the numeric, NL< ~ s
pun-hasp or furl.her 1111il.s cnlendar yenr for the ncrp1isi tio11 or
further units or extensions to existing
11 nits
lt1 • 1 ·pi111 ~«-.r·;.;,I1~«]~,l~ -- -ii ~ ceipl~1fhit~restd;1-;f,~h;" f11 ·1~ d on -~,--;-e-;i ~~NIX; ~ i11l1•rest
lonns to developers dming lite cnlcmfor
·- - -· ---- - -

- - _)'. ~'!.!..:._ _

Hr.-l'ipl s from snlrs or
1111ils

_ __

_ __ ···-

- - - ---

- - - -- - ·- · --·-·· - - -- -- - ·--

Any receipls olitnined d11d11g the yenr
for the dispos a l or existing units from

numeric, NLGs

j~~!:- ------- -~--- ·- -·- - ·-- ... ·- ... -· -· .. - ·· ·-··-- --- ·--·- --- - - - - the ~l!.!:r!:J.
llel rlan1lwrrkrlijk Ir hrl.alrn t;~ . (l1ijv.: I 'nipmtion or VAT
Tl~~ octu~I - pcrcent;g-;-p~yablel~YiJ;;- -;;~;:~~ ;1 l-nge ,
ovf'r 20% wordl grr11 BTW gclrev!'n
dus
hr.t
pcrccntagr.
is

- - -- - - ---- - -ao%.!51L~~.:=.!1"'.!L. __-- - 11 istmische kosten

---·-··-- -··------- -- ---.-- - - -- -- -------- - -----.---- - -- --

llet c11111ulnt.ieve tA1l.nal vn11 nlle
gencliveerile 'uitgnven f..h .v. lwt. ohjed.
sinds ncq11isil.ie/rmlwikkdi11g prr 31
Decemlicr, inclusicr annkoop kosl.cn
-

- - --

-

-

-- -

paynhle
- . ----- --Bonk Cost

·- ·

fund should be enter<'il.
(e.g. 80% of 17.5% = 14%)

xx .xo/c

·--- - -- - ·-- -- - - - - - -- --- ---- - - -

- -- - - - - - -·-····
The cumulative totnl of nil cnpit.ol numeric, N LGs
expenditure incurred 011 the property
since its acquisition os nt 31 December.
This includes the purchase cost of the
propertv. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___L_ _ _ _ __ ___J

·-·· - ·- - --- --------~_...__..._~..._

I ·,

Operating Costs - Annual File 5
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Ov!'rigc hl'lasling<'n
Alic
ovrrir,<'
hl'lastinr,1•11
I'll
ovt'lfo:'!idslicfli ngrn
diP
bclrckk i ng
hel1hf'11 op'hrl. ohjrct., zoals :
• wnlerschrtpslasl.rn

- - ·-· - - - -· --------'l'lwon•l.ir.al gross
:1111111nl rrntnl
i llClllllC
·--· ·-· ·· --- - -- - - -Ot h1·1· inrome and
~11l1~!~li~------Toi.al gross income
n•c<'ivnhlc

The invoiced gross rents for the
cnlendar ycnr. The income net of
srr·vicc charges, VAT and rent
_ !·~~Ucli~JllS._,______ _ ____ ______
The n111011nt of rent lost through
thr, yr,nr as n rrs11lt of rrnl-frcr.
prd01ls or r<'nt rcd11ctio11s. in lcnrts
11 rtmy_ r~··~ ~hc_J•~r: 1~ 1!m:~'!"1.. _ - -·
Thr 11111011111. of rent lost ns n rr,sult.
of vncn11r.v. i11 tenns of F.H.V for thr.
part. nlfoctf'd (i11clr11li11g spacr.
vacant for part. of I.lie ycnr).
.

numeric, NLGs

- - -- -- - - - -·· numeric, N LGs

____ --- ··· - -- .. . .. . .
1111111cric, N LC:s

------- - - - - - - · ---·- - - - - - - - -- ·- -- ·- ·
t.21 +IGl+t.62

numeric, NLGs

- - - - - - - - -- -·- -·--- ---- -- -l-- - -- - - - -

lncnrnr invoiced other than that
covered in t21
l2 I +t22

numeric, N LUs
numeric, NLGs

---- - - - - - -·- ·- -- -- - - - -- -- - --- ·-- ·----- -- - - - - - - - - -Opemtlonal costs
Amounts ror calendar year to

-HPnl
-- -- ------- -- ..!! D~~~-m..!~~-----------•----------·
Esl.nl.r. Tnx
Tiu'! property tnx relntcd to the

Otlll'r

property
rrlntl'cl tnxes

_l'~~E~.Y.

numeric, NLUs

---- - -- - - - -- - --

All othl'r loxes nn<l government numeric, NLGs
levies related to the property, such
ns:
•
District waler bonrrl charges
•
W nter treatment chnrges
nround rent poynble dming ~ numeric, NLGs
yr.or.
Paying off leaseholds is

- -~-~!!.~~rz1~i".'~_sj!1gsl£1~!<!11 ____ . __ ___. ·- - ·- ··
De janrlijks versch11l1lir,tlr 1·nr1011 . I lrt. C:rn1111rl 1·t>nl
nfkopcn
vnn
f'rfpnchlcn
wonlt
.__ __.__ ___._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._b=-e=.s=-c:..:l!ouwd nl~~~- i nvesl.cring_._ _ _ .. __ __ __ _ _ _i__;::t:...:re::..:D:..:te=d...!:o~s~c:::a:.t1P'.!:it~a=.!l...!:e~x~:o'.!'.e~n~d!.!it:!:u~r~e~(~t8:!.!)'..:..._i__ _ _ _ _ _ __J
t27

13.4

Erfpnchlcn11011

\

\

/
Operating Costs - Annual File 5 continued
- !!~!= __!)~!_= ..Rcno!!_ig_~ ~-g~g~~~!!~- ·:~~~~-;J,;~~F~~i~ri ~;ili~~ ~?!; ~-~.~it;!l ·-- - j)l;f11-_lt ~;i~fr~~·
1.42

1:1.11

t -1:1

Verzekering

811htol:rnl vnslc kosten

rrn

lluf

125

1:1.1

J{ostcn t.h .v. vrr · 1. C' krdnr,sprcmi1~s
IH•I rrkl{ c r11IP lll'hli1'111l op lwl ohjrrt .
Voorzir11i11r~c11
voor· Pir~""
r·isirn
worrlcn nid nl s kos ten lw sdw11wcl
l10+H 1 ~127~ t,12

- ----·- - ···-· ··· -·-··--·-··--- ··· ·- ····---· ·--····.

- ~-".'.'!!~_ig~I(! gc:gc:~~'-'" --

(Jl1jrd lirltrC'rskos lt•n

. ..

..

--

....

-

Ncdcrln_~d!'lc cft?finitie!'I en c:••~lc!'I
l{o<:lr11 1.11.v . lwl lwhl'•' f' v :m ir cl1•r

ohjrcl,

i11cl11si1•r lws tr11 va11 h11111·
lndu<:id' intrrne ko~l.rn ,
rxrl11si l' r portrrC'uillr lwh r crsk nslcn .
t nxnl irkn<:lrn rn :r rcor111t n11l<:k11sl1·11 .
hrn:ir11i11~ .

1:1 .fi

IH

1:1.7

MG

t.47
t-18.

t1!J
L _

_

_

13.10

( )111lc rlrrn ul<:kos t I' 11

l{n<:lrn Hl'llHl:lld 0 111 111'1 ol1j1·d i11
rlt'zl'!lik sl.aal It- lll'lro111l1 •n . l(11s l1•11
t.h.v . sl.n1.-t11n•lr v 1• rlwll'r i 111~1·11 \'all1·11
nmlrr·
IH
(rll'lfo
g1 •adi v1 ·1·11l1•
. !~it.1P\' !~11l _
_
_
l{osl.rn grmaald. voor · IH'1·i111'id1t i111?
111111 rrlr rsm 111 alfo
vnn nrimks t.r1iri111I" rlr.1.r w·schikt. Ir
kosten
ma ken
voor ( w1•rler)vr rl111111' ·-·....
--- --- -·- - -- - .
..
Verh1111r
corrrlngc/ Koslrn grmanld. voor cir vrrhmrr r. 11
mnrketing vnn 111'1. olijrd. (PXl<'rn cn
111nrkrli11g koslcn
intern)

t'15+t11i
Suhlot.nnl
vrrl11111rkosl
en
--- -------- -· -- ···· ····- -- ----- ---··· ---- - ·---·
-·
Srr·vicc koslen e .r.
flr.rvice koslrn rli1• nirl. 11• vrrlrnlrn
;i:ijn op de l11111nl1•rs , ind11sief 1li1i
welke nls gC'volg vnn lcrgsl.111111 zijn
ontst.11nn.

- - --·- -·--·------ - ----- ---·--- -··- .... -···---- - ·--··--·- --- ___
Niet-vcrrckenbnrc
Dnt gedeclte van tlP BTW dal nict
_,___ __.__B_T_W
_ _ _ ______.~te
_
rug~vordenl k £1~ -~~!l.i: !1:____

lns11rn11cc

811litot:rl

fixed

- -- ·-- ----- -- - - - ---.--:o--:-::::---- .. ·--- - - -

J:!~!_)~~~ilio~_s end co~~ -- ______ }~~~~ -~~~11~ ______ _
Costs incurred for the pnymenl of
i nsurance
premiums
covering
the
property. Provisions for own risk nrc not
_!·~gl!!~~ ~ _n_s_
co
_s
_ t_s_.______ _ _ ______
t10+t1 l+t.27+t42

numeric, NLGs

n11111e1ic, N LGs

1'11SI s ·-· ....._... _._... ·-- ·-- ----· ·- ·-·-·······- .. ·--- --------- .. - ·--·-·--- .. ·----- ---- - --- --... .. ._.. ___ ...... - · ....
l>i!'lk Formnl
!Jntn Ht.'CfUlr_c:~ - - . !1.~_!~crin!~I!"~- -- _______ ___ ··- ___ ... .
l\·1:111agP111cnt.
Thr costs inc11ne1I liy t.lrc fund in numeric , N L<ls
costs
nrnnngirrg each property inrl11rli11g rcnl.
revicw fees . Any cosl.s inc11rre1l intrrnnlly
nt. lhr fund should be included . Portfolio
mnnngr.ment costs nnd Ure cost.s or
. ... _ ______ - ~-~!.!1!'!ljl_)1_!_ !!!1_~..!~!•_c_!_i_t_i_ng_~l~1~1.!J1!J•i: !:~ ~!!}~~~: . _ ___ ·---- -·- _____ ____ _ _
l\1ai11t .. 1r:11wr
Cosls incurrrrl i,y I.hr fund in mainl.nining n11111rrii:, NIJ~s
I.he physical comlit.ion of I.he propr rl.y .
An_y cost. for sl.nrclurnl i111provc1111•11t.s lo
I.hr r11·011rr·t._y shoulil he recorded unde r t8
J!1!'_l_~_!1l'L~Lexf!~.!1_<litur-e! _ _ ___ ._______ ___ ___ ·- - - - ·-·-·
Fitli111~ 0111. cos ts
Costs incurred by the fund for (re -) fitting numeric, NLGs
out. spnces t.o make them suitable for (re -)
.. ___ ___ __ __ _lell!r!g~ ----------- -· ------ - - - - - - - --- -- --··
nnd Costs incurred hy the fund for Ure numeric, N LGs
111 n dw Ii ng fops
mnrkrting and letting of spnce in I.he
propcl'l.y (ext.rrnnl nnd internal costs
___ __ ___ _ - ~!1~~1NJ1e includ_e_d_~)._ _ _ _ _ _____ _ - - - - - - - - - - - -·- S11i,lotal lrt.1.ing t45+t1fi
numeric, N LGs
rosls
-- -- - ----- - -- - -- - - -- - - --·-- ------ - -- - - -- ---- - ---- ..
Non r·rrovcn11>lc
SN·vkr dmrge pnyments whid1 hove not numeric, NI.Gs
se rv ict> d111q;~cs
been rrcovercd from I.he t.ennnls nnd hnve
been written off. ' Includes service chnrges
which ns n result of vacancy are incurred
··- ·· - - _·-·· _-- -- - - -· by the 11_w
_ n_c_r_ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _
Non rrcovernhle The nmount of VAT paid by the fund on numeric, NLGs
VA'l_'_-----~-t_h_e~p_r_o~p'e_rt~~v~w_l_1i_ch_c_a_n_n_o_.;.t-'b;_;e'-r'-e'-c:..:.l""a1.:..:·,.:. :n.;:.e.::dc.. _ __,__________ _
Lclli111~

Operating Costs· Annual File 5 continued

1rn
150

Der
13.8

151

13.!l

!!~!!_~ig~~g~gcv~~'!_.
Oninhnrc l111rrn

Necl ~ rl~•!l_•l_:i~ ·~ ~ fjnitit~!'I en c:odc1t
_!~n t•~. f.l_ccl~·-~~~d- ·- JI 1111r die hoogst wnarnd1ij 11lijk niet I rrrr.ovrralile re nts
I
lll!'l'r 011l. vn11ge11 z:il wnnft•n, i111:l11s ief (writ le n oil)
h1111r gpfnd.11reenl in voorg:rnndC'
jnren.
· - -- -- - ---- - - . - -

152

811lit"lnnl
kost.en
Tolnnl

t53
t33

17.:J

overigr

.. · ·-

-- --- - . .

J\llP overir,e 11id-vrrhaall1an• kosll'11
welke 1lirl'd. zij11 t.- n·lnterl'll :11111 111'1.
ohj<'d, clie li11ik11 cir VCK>rr,na111lr
~£1~t·gc!1J~.~'!1_v1~lle11 . _ . __ _ _ __ .. _ ·l4B I U!l 1t!iOIt!i1

t13 +t.2!i+"14 +M 7 f I !i2

-~!<_Eloi!:_~t.ie~~!::.~---- ·
Nrt.to ophrengst.cn
t35 -l!i:J

M isc1•1la11ru11s

-

-------- - Diak
------·-Formot
The nmounts of rent on the property 1111 me ric, N LGs
which · were previously invoiced hy
the fund , but which have been
written -off .. This may include rents
which were invoiced in previous
_i'enrs .
- -- - - - - -- J\ny other costs directly relnted t.o the numeric, N LGs
property which were incurred ns nonrecoverable revenue expenditure.
Dcfinitiuna and codes
-UK------ ·-

-- ·- -· - -·-

811111.ot al ot hrr c osts

Toi.al

t48+M9+t50+t51

---- t.ing t.43+t25+t44+1:47 +t52

cosl.s
· ·-- -- - - -Net. Im:omr

-- -t35 -t53

numeric, N LGs
numeric, NLGs
numeric, NLGs

'-----•-- -- -- - - - -- ---- - -- '

\I

Bijlage 6.2
Praktijkmodellen financiele
managementrapportages

Bijlage 6.2

Praktijkmodellen Financiele Management Rapportages
!begrotingen, budget versus realisalie, budgelbewakingen , budgelnacalculalie, hel A4 lje)

beleRfWr A

he/egger B

be/egger C

Bruto huuropbrengsten
Huurvrijc periode/koning
Financii!lc leegstand
Thcoretische bruto huuropbrengsten
Ovcrig inkomcn & subsidies
Totoal opbrengsten

Theor-?usche huur

1_ eegstand
~uurkort i ngen

3ru10 :1 uur

Bcla~ting

OZB
Overige bclastingcn
Erfpachtcanons
Ver1.ekeringcn
Subtolaal vaste kosten

!

Object beheer
lnstandhouding onderhoud
Huurdersmutatics
Verhuurcounagc/Markcting
Subtolaal verhuurkosten + huurdersmuL
Service kosten e.r.
Oninllare huren
Overig
1 Sublolaal overlge kosten

!

Totoal exploltatlekoslen
Netto opbrengsten
Indirect resultoal
Totoal resultaat
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r:icbren<;s:en

Ov~ric;e

Theoretische huuropbrengst
Financiele leegstand
Bruto huuropbrengst
Overlge inkomsten

OPBRENGSTE!f\
I

be/egger D

8039 re 1niieifhiiuHt. ~' ·. : , ·
8069 ·J~ari1Jki6'6i)C!~~~ :. ...
90911· 6v'iiito8;'~'P°'lif.&ii9sic~: ·• '
8099 l'o~~i ~p6~~~sl~n: ;«

r.~ta~a:~~~1~~rv~n!i : ·

8199_ IJi'.t!i~'.~U,:ITT,opbrengst:

UITG.4.VEN 2·1
8299 P1a'rimatl!io~deriioud:
8399 Korrliktiaf~ti<iertioud:
8469 Muiafle ·ouairtiaud:
8499 ser\tlc~·ona&"rliood :
, !··' ~ ...."t'l\ ...~ ~'1' ·f;t!i :.;- ~ ....,'
8599 Beheer,Vargoedlng:
8699 oven\i&VniVJultg:
8798 Be~hll9~niv~r2ek. ;
8199if gtiJ~~~it~~~~~:r;;· .

.
.

s89o Netto 'd'Pl:)reii9st:

verr:

6999 Nog ta
onderhoud :
0399 lnvesterlngen:

3~•tlSii n g~n/OZ9

Ov11nga ·101s 1e ·'1slen
Crt o~r.:h1car.on

Belastingenlheffingen
Erfpachlscanon
Beheervergoeding
Verhuurcourtage
Promotie
Verhuurbaar maken
lnstandhoudingskosten
Schadereserve
Mutatieschade
Huurderving (dub.deb.)
Servicekoslen leegstand
Advieskosten derden
Overige kosten
Exploltatiekoaten

8149 Leeg;stanCI: .~ · ·
8197 .0verige hilJrdervlng:
8198

Tota:ll opbr'!ngstf!n

'I C3 r::~kP.r1nr;P.n

Totaal ·1aste lasten
3c~ 1 l c! er~w&?rk

G-?vf:?lwerk
!J3~'N~rl(

- ~rr ? 1r. ·N~r :..- .:12nh9 C -:!r.
:! o • ~ wkL!n•~ig :inn~n

3 c u ·,., 1<ur.~ i g

Jui!en

ln~ f ;:tllatil?s

:.<: .1-::-:1 e ncnr1er~oud

Totaal onderhoud
Prop~rty managem~nt

Nena opbrengsl
Exploi1a1ierendemen1 "!.

Huurder~mu1a tiekc s 1P.n

'

Netto huuropbrtngat
Gemiddeld e)(j)loitatievermogen
Bruto exploitatierendement
Netto exptoltatlerendement
Bezettingsgraad
Brulo-netto traject

' fgrr.uurr.:Jur.aqe/m .1 r"leling

r.,1aal

v~rhuurkosten

Resulla al verkopen
Resullaal verkopen "I.
Direct resullaat

;er11ceks:

~Jifi3t

·1qrh3albar9

Ni~t

ve<:'laa ibace 9T"N

Direct resullaat "I.

Qmnoarg huren

lndlrecl res1Jllaa1

8ijdrage VVE

Indirect resultaar "·

0•1erige

~osten

Totaal resuflaal

Tola<ll overige kosten

Totaal r9suHaar "I.

Totaal exploitatiekoslen

Gomrdd. belegd verm.

Bijlage 6.2

Praktijkmodellen Financiele Management Rapportages
!begrolingen, budget versus realisalie, budgetbewakingen, budgetnacalculatie, het A4 tje)

be/egger E

be/egger F

be/egger H

be/egger C

INVESIERING

Theor.huuropbrengst winkels
Theor.huuropbrengst kantoren
Theor.huuropbrengst bedr.hallen
Theor.huuropbrengst woningen
Theor.huuropbrengst parkeren
Theor.huuropbrengst over1g
Totaal theor.huuropbrengst
Huurkorting
Financiele leegstand
Totaal effect.huuropbrengst
.subsidies
Overige baten
TOTAAL BATEN

TheoreUsche huuropbrengst
HuuMiJ 1-k0<1lng
Tussenlljdse leeostand
Aanloopleegsland
BRUTO llUUROPBRENGST
Rljk sbljdr age
Over1ge (gelndexeerd met com1n.huurst.)
TOT Ml OPBRENGSTEN
(geindexeerd)
Onroerend Goed Belasting
Overige belasllngen
Verzekeringen
Erfpachlcenon
TOTAAL VASTE KOSTEN

Cum.index

Belastingen en heffingen
Assurantlepremie
Erfpacht
Totaal vaste lasten
Objectbeheer
Onderhoud .Obj ectverbeter i ng ,
Huurdermutaties
Verhuurcourtage/marketing
Overige kosten
Totaal variabele lasten ·

Objeclbeheer
lnstandhoudingsonderhoud (gP.indexeerd)
MutaUe/Markelingkoslen(geindexeerd)
Verhuurcourtage

TOTAAL LASTEN

TOTAAL EXPLOITATIE KOSTEN

TOTAALVERHUURKOSTEN
{geindexeerd)
Onlnbare huren
SeMcekosten eigen rekenlng
Niel terugvorderbare BTW
Overige
TOT ML OVERIGE KOSTEN

huid~e

[

periode

desirwesferingen huidige pertode
lnvesterlng legen morktprlJs 31fl2

!fil9Mrn
Theoreffsche Huurwoo1de
leeg,lond

huur vrij
overige inkomsten
leeg stond in percentage
Huurlnkomsten

operolionete beheerkoslen
verhuurkoslen
konektiet onderhoud
plonmatig onde1hovd
conditioneel onderhoud
kosten gerelat. oon budg van 1996

leegstondskosten servicekoslen
veriekeringen
voorziening debileuren
overige zoketijke loslen
discretionoire beheerkosten
ver huvrbe vrn derende moolregelen
diver sen
Ope10Honele Kosten
Operolionele l:osten t.o .v . hvvrintomsten

TOTAAL NETIO-OPBRENGSTEN
Ver1<oopkoslenl-opbrengsl
Schelling lnvesterina
geschat opleringspercentage
geschatte taxatiewaarde
IRR tot en met de periode
Performance
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invesleringen

gereor verkoopresulf./ herwoordering

Index

NETTO EXPLOITATIERESULTAAT

lnveslerlng legen morklprlls 1/1

Opt>ror•onele l:oslt"n I o .v . hu!Jintomsren

(fwcl tostt"n von v00<goonde jorenJ

Netto Huurlnkomsten

Oirecl rendement
lnditert 1er:dement

Toloal -endemenl

[

Winst- en verliesrekening
Theor. huur geopleerd
Theor. huur niet geopteerd
Diverse baten
Leegstand
Oninbaar
Rijksbij<lrage
Exploilatie baten
Onroerend goed belasting
Overigc zakclijke lasten
Verzekeringen
Erfpachtcanon
Leegstandkosten
Verhuurcourtage
Promotie en publiciteit
Mutatie en inrichtingskosten
Incasso kosten
Correctief onderhoud
Schilderen/reinigcn
Dakbedekking
Buitenonderhoud
Technische lnstallaties
Onvoorzicn onderhoud
Beheervergoeding
Diverse lasten
BTW temgvorderbaar
BTW niel lemgvorderbaar
Exploilatie lasten
Exploitatie resultaat
Dalansposl onderhoud
Netto Kasstroom

Bijlage 6.2

Praktijkmodellen Financiele Management Rapportages
(begrolingen, budget versus rralisalie. budgetbewakingen, budgelnacalculatie, hrt A4 tje)

be/egger I

be/egger I

i

I
I

opbrengstenlontvangsten
Theoretische huur· kale huur belasl

01nchrljwln9

-- - - - -

be/egger L

be/egger K

OPBRENGSTEN
Tt•rfW•h•chl' huu•opbff'ng"I - - g • n

Theoretische huur: kale huur onbelasl

OPllllNGSJEN:
lbeorel I s(;h• hour
llJ: llJhblJJt-•gen
Af : ~M\u1talttn
lhtor et I''"• opbrtnost
Af : lHgt.Ur.d
Onrlge louurde,.tng
lotul hwrde,.lnt

overige explottatleopbrengsten

n ... ,..,hchr "'"•tortw•"tr'I 11•.. r-•
fl1rMf'flHI•• h1111u1rlH•n91I rol••'

leegstand
r'"""'"i"lr '""P'l•n,1,.....,.,11,.n

afgeboekte deblteuren

rw,an c1rlr li! tgdanri 1•••~1
8r11fo h•1t•nftlwrn91frn

kostenllJitgaven

UIHiAYU:
''•rwullg onderhoud
l9noOl h/pr•J•••••t lg ondorhoud
lonoltlof ondorl~d
HuUl to ondorhoud

ONDERHOUD

erlpacht

PrOMt hbl JJ,..pnl . kothn
li.-St•n
lolut yrU90tl ... ott.n

c. .erdlt•

Cnn,clil'f ondf'1houd

waterschapslasten

Con>ml'IClf'f'IOf'ld"hoi.ut

rioolrechten

PIAnm•l+9 onltf'1h1:1t1d

opstalverzekering

l•l•Hr••r9.. dln9
V•1 ltU1ircourt•9•
Oorl9• bohHrkothn
fol••' behHrkosun

reguller onderhoud

t••

u.,.,. tg• ••p1ottet
oston
11.JJr•g• V.unlglng VH flg•neren
Onur iPerd. schecM
5tvok -/nntc .. otl•n t.1."t' . •l••n••'"
l•t.•1 dt .. rn kut•n

calamlteiten
mulatleonderhoud
klein onderhoud

Onroeret•d• Zuklelest ln9
Erfpeche
o,erl9• behstln9•n
Auurent tin
Johll ush hshn

verhuurkosten
reclamekosten

VASTE LASTEN
belaslil":Jen

fblrdermutaties

objectbeheerkosten

Verh.ill'courtage/marketine

VARIABELE LASTEN

Overige kosten •

TOTML LASTEN

Totaal variabele lasten

.......,...."

taxaliekosten

Vr1l,,nt1C..,Hl"'tl"
N1,.tv,.11rll,,1b;ttt ''fY•rl'llO'lrn

5,fVtc,110,ltn

I
I
I
I
I
I

b•lens•Urd•I
. . . . . 91.tM- ..11~• .... · - · !telMswurdof
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div. balen en laslen

l,.,,,,,

Tf'faalv.,f•h•lt l•lf•n

subtotaal

BTW
totaalkosten Incl blw

NETTO EXPlOITATIERESIA.TMT

lf'~O•laonlt

()vl'llQ' V11•1•h•lf

···------- - - - - - ·

Objectbeheer

erfpachtcanon

onkosten leegsland

••tlu lo)ulle•t

Tobu! vaste lasten

Onderhoud

premies
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Bijlage 6.3
Analyse praktijk versus ROZ-IPD vastgoedindex
6.3.1

Bronnen voor de analyse

Voor de begrippenanalyse van verschillende exploitatieposten is gebruik gemaakt van
de bronnen (voorbeelden zie bijlage 1.3) zoals weergegeven in tabel 6.1. Deze zijn
verzameld via interviews bij zes vastgoedmanagementorganisaties (zie lijst
ge"interviewden) en door aanschrijving van tien vastgoedbeleggers waarvan het
merendeel later is ge·interviewd. De belangrijkste reden voor het feit dat enkele
vastgoedbeleggers aangeschreven zijn is dat deze vastgoedbeleggers een begroting en
budget versus realisatie rapportage vragen aan de vastgoedmanagementorganisaties.
s ronnen, stee k:proef en respons
Tabl
e 6.1: on d erzoekb

=

Vast11.oedbelP<>izers (Ponulatie 1: deelnemers ROZJIPO = 29 / Populatie 2 : leden IVBN 341
Steekoroef Uussen tiaakies non. 21 Resoons
Onderzoeksbronnen
lnputformulieren •annual file 5w voor de
9 = 31%
s = 17%
ROZ-IPD vast11.oedindex
10 = 34% (10 = 29%1
8 = 27% (24%)
(Grootboeklrekeni n11.schema 's
Maandelijkse huurafrekeningen
14 stuks verzameld via de aangeschreven
vastgoedbeleggers en de VMO's
= 48% (41%)
12 stuks verzameld via de aanr~schreven
Exploitatiebegrotingen en
vastgoedbeleggers,
VMO's en
een
budget versus realisatie rapportages
gelieerd administratiekantoor
(zie bijlage 6.21
Interviews institutionele vastgoedbeleggers

= 41% (35%)
9 = 31% (26%)

2 interviews per telefoon

6.3.2

Analyse rapportages vastgoedbelegger versus annual file 5

In de tabellen 6.2, 6.3 en 6.4 worden aan de hand van de struktuur van de annual file
5 (bijlage 6.1) de verschillen in benamingen en uitsplitsingen en de inhoudelijke
defi n itieversch i lien beschreven.
De tabellen bestaan uit vijf kolommen:
•
•

Kolom 1
Kolom 2

•

Kolom 3

•

Kolom 4

•

Kolom 5

: code van de ROZ-IPD definities;
: de naam van de exploitatiepost/hoofdgroep zoals deze door ROZ-IPD wordt
gehanteerd in de annual file 5;
: de benamingen zoals deze door vastgoedbeleggers in hun eigen individuele
modellen worden gehanteerd;
: de uitsplitsingen die de beleggers gebruiken en vragen van VMO's
(rekeningschema;s);
: de analyse van de inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen
beleggers (bronnen alle financiele rapportages en de interviews).

.
Tabel 6 2 A na1vse van de operat1one e oplbrengsten exp I01tat1e
van vastgoe d
code

A
T19

Hoofdrubriek
Oobrenasten

Benamlm1en

S11br11brieke111Uitsolitsim1.e11 (i11 rekenim1schema 's)

l11houdelijke analyse defi11ities

Theoretische bruto
huuropbrengst

•
•
•
•

Naar belast/onbelast of geopteerd/ niet geopteerd)

Er zijn nauwelijks inhoudelijke verschillen bij deze hoofdgroep echter enkele voeren
ook huurcorrecties voorgaande jaren op. Het is de vraag of deze hier of onder de
post overige inkomen moet worden opgevoerd .

•

Theoretische basishuur
Theoretische huur
Te innen huur
Rental income
Theoretische
huurwaarde

Naar de marktsegmenten
Kantoren
Winkels
Woningen etc.

•
•
•

Naar lopendivoorgaand jaar

T61

T62

Huurkorting

Financi!!le leegstand

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

T21

Bruto huuropbrengst

T22

Overige opbrengsten

T35

Totaal te ontvangen
opbrengsten

•
•
•

Huurkorting(en)

Naar belast/onbelast

In de huurafrekeningen worden ook nog de volgende begrippen gehanteerd.

•

Standhuur

•
• Totaal geprolongeerde huur
Prolonaatie basishuur
•Eenduidigheid
Kale huur ( = excl. Service)

Huurvrij
Gratis verhuur
Rent free periods
Huurvrije periode
Huurreduktie
Overiae huurdervina
leegstand huur
basishuur leegstand

Naar marktsegmenten
Naar belast/onbelast

Eenduidigheid

Naar Belast/onbelast
Naar Lopend/voorgaand jaar
Naar Marktsegmenten

In de annual file 5 trek! een enkeling hier de afgeboekte huren nog vanaf en voeren
deze niet op de post oninbare huren op.
Over het algemeen volgens de definitie van de ROZ-IPD vastgoedindex

Rijkssubsidies (rijksbijdrage/subsidies)
Annu'iteiten (rente en aflossing)
Servicekosten deel all-inn huren
Overbouw
Bouwrente
lncidentele baten
Overige toeslagen
Diverse baten
Vorderina woonschade

Een aantal beleggers kennen nog een grote mate van uitsplitsing terwijl andere alles
onder ~~n post overige opbrengsten onderbrengen.
Benamingen van de uitsplitsingen zijn ook zeer divers.
Nieuwbouwrente of bouwrente wordt op het inputformulier annual file 5 verwerkt
terwijl deze post in de annual file 4 is opgenomen.

huurderving a.g.v .
leegstand
vacancies
leegstand
huurdervina

•

totaal effect
huuropbrengst

•

Bruto huur

•

Overig inkomen en
subsidies

•

Overige inkomsten

•

Overige
exploitatiebaten

•
•
•
•
•

Exploitatie-resultaat
Bruto opbrengst

Een aantal beleggers zien oninbare huren (afgeboekte huren) als huurderving en
voeren deze in hun interne rapportages ook aan de opbrengstenzijde op. In de
t.•_•:..rafrekening wordt vaak ook deze methodiek gevolgd.

Exploitatiebaten
Totaal opbrengsten
huurinkomsten

Harald Hoeben, TUE juni 1998
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ne ken van de operat1one Ie kosten exp oitatie van vastgoe d
Tabel 6 3 : A na1yse ru b.
code

Hoofdrubriek

Be11cJmimten

Subrubrieken!Uitsolitsi1111.en (in rekenin11.schem.a 's)

lnhoudeliike .an.alrse deflnities

B

Exp/oifatielasten
Onroerende
zaakbelasting

•

Onroerend goed
belasting

Lopend/voorgaand jaar

Nagenoeg iedere belegger voert deze post apart op.
Eenduidigheid

•
•

Property Taxes
Rioolbelasting
Waterschapslasten
Ruilverkavelingsrecht
Precariorechten
Belastingen diversen
Naar Looend/vooraaand iaar
Geen noemenswaardiae uitsolitsina
Brandverzekering
Opsta lverzekering
Stormverzekering
Huurdervingsverzekering
Glasverzekerina
Beheervergoeding (reguliere)
Overige beheervergoeding
Bijzondere dienstverlening

Eenduidigheid, alleen mate van uitsplitsing en benaming/terminologie verschilt

T40

T41

Overige belastingen

T27
T42

Erfoachtcanon(s)
Verzekeringen

Belastina OZB
Zie uitsplitsingen

Erfoacht

•

•
T25

Object beheer

•
•

•
•
•

T44

Onderhoudskosten

Assurantiepremi e(s)
Assurantien

Property management
Beheervergoeding

Eenduidiaheid
Eenduidigheid
Bij de uitsplitsingen zijn ook enige verschillen in de benamingen.
Een enkeling kende o nder deze post ook een voorziening eigen risico . Deze is bij
desbetreffende beleaaer inmiddels vervallen
Een belegger voerde in de "annual file 5" de beheervergoeding en de overige
beheervergoeding op onder de verhuurkosten en een enkele belegger groepeerde
beheerkosten diversen onder de groep overige kosten .
Beleggers hanteren toch voornamelijk de definitie van de ROZ-IPD
Een uitsplitsing naar vast en variabel (performance-gerelateerd) gedeelte van de
reguliere beheer-vergoeding is zeer actueel.

lncassoprovisie
Beheerprovisie
Beheer en
administratiekosten

•

lnsta ndhouding

•

lnstandhoudingsonderhoud

Naar Werksoorten bijv.

•

•

Bouwkund ig/werktu igbouw/Sch i ldertec hn isc h
Schilderen/reinigen

•

Loodgi eters/timmerwerk (op 3' niveau)
Naar kenmerk van produkt, zelf opgestelde elementgroepen

• Dak-/gevel-/in stallaties
• Buitenonderhoud
• Dakbedekking
(op 3• niveau)
•NaarElementen
aard/oorzaak van uitgave
• Correc ti ef onderhoud
• Planmatig onderhoud
•En bijv.Service onderhoud
• Planmatig/niet planmatig
• Klachtenonderhm1d
e
•Naarlnspekti
mandaat: < J. X,- >
Harald Hoeben, TUE juni 1998

Deze post kent geen eenduidige definitie. Er bestaat een groot grijs gebied tussen
investeringen en kosten.
Daarnaast worden hier veelal de service-onderhoudscontracten voor eigen rekening
opgevoerd terwijl en kele beleggers deze onder de post service eigen rekening
opvoeren. Zie ook servicekosten eigen n:>kening.
Door gebruik te maken van een mix van soorten uitsplitsingen op hetzelfde niveau
(niveau 2) wordt de complexiteit van de registratle vergroot. Bijvoorbeeld :

•
•
•
•
•

bouwkundig buiten/binnen
klachtenonderhoud
dakwerk
gevelwerk
etc .

De in naaste ko lom beschreven uitsplitsingen worden bij enkele beleggers niet
alleen bij de begrotingen maar ook in de administratieve verwerking op een zeer
!Jai; niveau di~ds uitgesplitst. Bijvoorbeeld :
Niveau 1
7 niveau 2
7 niveau 3
O nderhoud 7 correctief onderhoud 7 timmerwerk
De post onderhoud herbergt 90% van de coderingen en begrippen in
rekeninaschema's.
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I . . be~gnppen
.
van de operat1one Ie kosten exp oitatie van
Tabe 16 4 : vervolR analyse exp101tat1e
code
T45

Hoofdrubriek
Huurdersmutaties

Benamitllfen
Mutatie-onderhoud
Verhuurkosten (bij
mutaties)
Mutatie en
inrirhtingskosten
Commercii'le kosten

vast~oe d

Subrubriekenl Ultsolitsi1111en (in rekenlmzschema 's)
Mutatieschade
Verhuurbaar maken
Mutatie en inrirhtingskoslen

lnhoudeliike analYse definities
De meeste verstaan hier die kosten onder die men als gevolg van een mutatie
ondervindt maar enkele voeren niet verhaalbare schaden op onder de post overige
kosten .

Een enkeling voerde hier de mutatievergoeding woningen/garages op terwijl deze
toch internals verhuurcourtage werden gezien.
Een belegger i nterpreteert het begrip mutatiekosten intern en extern ook
verschillend. Terwijl men bij de rapportages zich richt op de definii'ring van de
ROZ-I PD wijkt men in correspondentie met vastgoedmanagement-organisaties
hiervan toch duidelijk af. De post servicekosten tgv leegstand wordt voor het
begroten/budgetteren onder deze groep geplaatst .

T46

T48

Verhuur- I
Marketingkosten

Zie uitsplitsingen

Overi2e exoloitatiekosten
Servicekosten eigen
Niel verhaalbare
rekening
servicekosten

Verhuurcourtage
Marketingkosten
Overige verhuurkosten (reclame)
Promotie
Overiae Dromotie

Een belegger bracht in de annual file 5 ook de beheervergoeding onder.

Naar service (contracten) en energie
Niel verekenbare servicekosten
Niel verekenbare energiekosten

Op deze post worden voornamelijk de servicekosten als gevolg van leegstand
geboekt.
Enkele beleggers voeren zoals nu in de definitie van de ROZ wordt bedoeld ook dat
gedeelte van het contractenonderhoud (bijvoorbeeld contract liftonderhoud 50%) dat
door
huurcommissie
de
bepaald
is.
Dit
gedeelte
wordt
via
de
servicekostenafrekening in rekening gebracht aan de eigenaar.
Een drietal beleggers voert het contractenonderhoud op onder de hoofdgroep
onderhoud.
Een enkele belegger is van plan om bij woningen met zeer lage servicekosten
(bijvoorbeeld alleen een cv-abOnnementl deze kosten voor eigen rekening te nemen.
Men kan zo de huur extra verhogen zonder dat de totale huurlasten stijgen voor de
huurders. Men bezuiniad OD deze manier ook OD de administratieve verwerkina.
De beleggers voeren in het geval van woningen geen btw kosten onder deze
hoofdgroep op. Stelregel hierbij is dat de nettohuur van de woning onbelast is (btw
is in de huur gecompenseerd) . De btw wordt derhalve direkt over de diverse
exploitatieposten gerekend.
In het geval van commercieel vastgoed worden de btw-kosten (aan de hand van de
btw-sleutel) wel oDaevoerd.
Een aantal beleggers zien deze post als huurderving aan de opbrengstenzijde

Beleggers volgen toch voornamelijk de ROZ-IPD definitie.

Dienstverlening
Leegstandskosten

T49

BTW niet
verekenbaar

TSO

Oninbare huren

TSl

Overige

Naar eindafrekening en a.g.v. leegstand
Servicekosten eigen rekening
Servicekosten a.g.v . leegstand
Voorheffing stookkosten
Voorheffing servicekosten
Leegstand voorheffing service
Leeastand voorheffina stookkosten
Btw niet verekenbaar uitgesplitst naar de verschillende
exploitatie-posten .

Afgeboekte huren
Huurderving
Zie uitsplitsingen

Harald Hoeben, TUE juni 1998

BelasUonbelast
Niet verhaalbare (woon) schadekosten
Deurwaarderskosten
Juridische kosten
Overige kosten leegstaande panden
Overige beheerkosten
Vve-bi jdragen
Advies en taxtatiekosten
Meten en tekenen
Diverse kosten
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6.3.3

Evaluatie en conclusie analyse

Veel verschillende benamingen worden gehanteerd voor dezelfde exploitatie-posten en
er is een grote varieteit in uitsplitsing waar te nemen. Deze uitsplitsing is in het nabije
verleden ontstaan doordat men beheertaken nog zelf uitvoerde. De niet eenduidige
terminologie is niet de primaire oorzaak van de complexiteit maar draagt er wel aan
bij. Het vergt een aanzienlijke investering om benamingen uniform geautomatiseerd te
krijgen . De oorzaak van de complexiteit ligt vooral in het feit dat exploitatieposten op
een lager niveau bij verschillende hoofdgroepen kunnen worden ondergebracht.
De verschillen zijn duidelijk zichtbaar bij de hoofdrubriek Onderhoud. Er is een grijs
onderhoudskosten,
verbeteringskosten en
investeringen.
Is
gebied tussen
objectverbetering niet als gevolg van huurdersmutatie en niet geactiveerd: Onderhoud?
De analyse van de vraag "Is een uitgave nu een investering of operationele
exploitatiekosten?" wordt direct in hoofdstuk 6 van het hoofdrapport beschreven . De
rubriek onderhoud kent de hoogste graad van verschillende benamingen en
verschillende subrubriceringen. Coderingen van subrubrieken in de fysiek/technische
uitgavensfeer maken 90% van het coderingsstelsel van de diverse rekeningschema's
uit.
Van de volgende hoofdexploitatie-posten worden de definities van de ROZ-IPD niet
uniform in de financiele rapportages van de diverse beleggers gebruikt. De volgende
als belangrijk ervaren subrubrieken worden in de diverse eigen rapportages onder
verschillende hoofdrubrieken gehanteerd:
• Service-kosten (Service eigen rekening en service onderhoud);
• Mutatievergoeding woningen/garages (huurdersmutaties en verhuur/marketing);
• oninbare huren (aan de uitgavenkant of aan de opbrengstenkant);
• Beheervergoeding (bij objectbeheerkosten of bij verhuur en marketing);
• Niet verhaalbare woonschade (Huurdersmutaties of overige kosten);
• VVE bijdrage eigen rubriek of subrubriek van alle rubrieken .
Een algemene trend die waargenomen kan worden is dat beleggers de definities en
omschrijvingen van de ROZ-IPD vastgoedindex gaan hanteren. De vastgoedbeleggers
zijn dus vrijwillig bereid zich aan een standaard aan te passen. Opmerking is wel dat
vastgoedbeleggers hun eigen systematiek voor subrubrieken in deze standaard gaan
passen waardoor er op een lager niveau geen uniformiteit bereikt wordt. Op dit lager
niveau moeten de VMO's wel de registratie voeren van de belegger.

Bijlage 6.4
Kenmerk fysiekltechnische elementen
6.4.1

Elementen- versus werksoortencodering

Het verdient de aanbeveling om een elementgerichte indeling als uitgangspunt te
hanteren bij de gegevensopslag van technisch gegevens. Dit is een indeling
waarbij het (technische) element I object centraal staat. Het grote voordeel van
een elementgerichte codering is dat een element tegelijkertijd een besliseenheid
is. Dit wil zeggen dat de keuze voor een bepaalde technische oplossing
makkelijk kan worden afgezet tegenover een alternatieve oplossing. De
voordelen van een elementgerichte codering zijn in het verleden met name naar
voren gebracht bij de opzet van een
uniform rubricerings- en
coderingssystematiek. Een dergelijke opzet zou moeten resulteren in een
codering voor de beschrijvende besteksindeling en de kostencalculaties. Het zou
niet alleen deze twee doelen moeten dienen maar ook bruikbaar moeten zijn in
de verschillende fasen van het bouwproces. Toen al is de voorkeur voor een
elementgerichte codering boven een werksoortgerichte indeling uitgesproken
[Kooijman & Pries 1990). Er is en wordt veel statistisch materiaal (prijzen,
intervallen, manuurnormen) en productinformatie (NBD) voor de nieuwbouw op
deze codering verzameld.
Het voordeel van een elementgerichte codering gaat echter verder. Als een
element of objectgerichte codering als uitgangspunt wordt genomen, kunnen
daaraan vervolgens allerlei andere indelingen 'gehangen' worden, zoals:
kostensoorten, werksoorten, indelingen m.b.t. de financiele dekking, etc. Er
onstaat dan een 'waaier' aan gegevens met afzonderlijke coderingen met de
elementgerichte codering als 'spil'. De steeds verschillende coderingen kunnen
middels een elementgerichte codering aan elkaar gerelateerd worden [Kooijman
& Pries 1990). Dit zou dan weer als informatie kunnen dienen bij
haalbaarheidsonderzoeken in de initiatief en programmafase.
Onder de ge"interviewde groep bestaat relatief grote eenstemmigheid over het
gebruik van de Nl-Sfb. Het is zo als een van de ondervraagden zei: 'Men is het
voor 80% eens dat de Nl-Sfb-codering standaard zou moeten zijn. Oat is 20% te
weinig'. Hoewel Kooijman en Pries niet tot dit aandeel van 80% kwamen
hanteerden in totaal 8 van de 13 ondervraagden de Nl-Sfb (=60%). Als redenen
hiervoor werden genoemd: het internationale karakter en de gewaarborgde
standaardisatie middels een commissie. Daarnaast wordt STABU veel gebruikt
met de constatering dat STABU weliswaar een standaard heeft geformuleerd
maar (nog) verre van volmaakt is als het gaat om de classificatie I codering van
het beheer van gebouwen.
Beide
standaarden
kennen
vastgoedbeheerproces:

nog

een

aantal

bezwaren

voor

het

Een aantal bezwaren van de NL-SfB elementencodering zijn:
• Een gebruiker/eigenaar, huurder en eigenaar zullen hoofdzakelijk eisen
(kunnen) stellen aan de afwerking van elementen. Voor elementen uit de
hoofdgroep 'Onderbouw' kan in het algemeen aangenomen worden dat
hieraan, behoudens onderhoud voortkomend uit bouwgebreken, binnen 25
jaar na nieuwbouw, geen onderhoud gepleegd behoeft te worden (b.v.
funderingsconstructies). Een aantal hoofdgroepen zal dus nauwelijks gebruikt
worden en een aantal hoofdgroepen erg veel gebruikt worden.

•

•
•

Tevens zijn er elementen die aan het zicht van een gebruiker/eigenaar zijn
onttrokken en zich dus niet lenen voor een beschrijving in kwaliteitsniveaus.
Een nadere uitwerking van een element leidt tot een opsplitsing in subelementen. Een element kan uit veel sub-elementen bestaan waardoor het
overzicht afneemt.
De sub-element beschrijving is zeer algemeen en vaag waardoor het een
geringe toepasbaarheid in deze vorm kent.
Men kan met een elementgerichte indeling geen vergelijking maken tussen
verschillende (onder)aannemers. Met een werksoortgerichte indeling is dit
wel mogelijk.

Een aantal bezwaren van de STABU-codering zijn:
• Een werksoort kan veel elementen bevatten bijv. Timmerwerk (22) kan
plaatsvinden aan kozijnen (buiten/binnen) maar ook aan het dak (boeiboorden
/konstruktie/dakbeschot), plafond, wand (systeem-), vloer (plint), vaste
inventaris (keuken). Hierdoor zou het noodzakelijk zijn om de STABU
hoofdgroep Timmerwerk weer te gaan onderverdelen in elementen.
• Het moeilijk als een besliseenheid te hanteren is omdat er geen alternatieven
op
elementniveau
mogelijk
zijn .
Bij
de
elementenhoofdgroep
'wandafwerking' kan men dus wel verschillende sub-elementen hanteren naar
stuc- en
pleisterwerk
betegeling I
metselwerk
werksoort bijv.
(schoon)/beplating (timmerwerk)
etc,
waardoor men
verschillende
alternatieven voor wandafwerking kan vergelijken. Dit kan niet met een
werksoortgerichte codering.
Op de volgend bladzijden vindt u kopieen over de fysiek/technische coderingen
en rubriceringen die in de bedrijfstakken bouwnijverheid en beheer te vinden
zijn .
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Elementencodering tabel 1
SfB·systeem

lnhoud
lnleiding
De vrije clustering
De puntnummering
Overzicht van de elmententabel
op nummerieke volgorde
Oefinities
De definities van de elementen.
va ri ant -elem en te ngroe pen
en variant-elementen

Biz.

lnleiding

1

1 In het rapport 'Elementenbegroting', dat in
1975 gepubliceerd werd door de S1ichling
4

7

Architectenonderzoek Gebouwen
Gezondheidszorg (STAGG). werd een vertaling
opgenomen van tabel 1 van het Engelse
Cl/SfB-classificatie- en coderingssysteem .
de zgn. elemententabel.
De elementenbegrotingsmethode &n de
elemententabel, waarop ze is gebaseerd,
hebben sindsdien op uitgebreide schaal
toepassing in ans land gevonden, ook bij
projecten buiteri de gezondheidszorg.
De elementenindeling, oorspronkelijk in
Zweden ontwikkeld ten behoeve van uniforme
classificatie van project- en procesinformatie,
bleek goed bruikbaar voor de indeling van
begrotingen.
Missal's 'Bouwkosten' publiceerde de tabel.
met de STAGG-definities van de elementen en
met de elementenmatrix. reeds in maart 1975.
In 1978 verscheen bij het Bouwcentrum
rapport nr. 1 van de Nederlandse
SIB-commissie. welk rapport de 1itel droeg
'Basistabellen en folderbeheer'.
Hierin werden behalve de Nederlandsa varsie
van tabel 1 (NLJSIB-1abel 1) ook de tabellen 2
en 3 van hat SfB-systeem weergegeven.
Het gebruik van de elementenmethode bleak
in de loop der jaren toch nog enkele
problemen te geven. Daze prob/amen kwamen
voor een belangrijk deel voort uit hat feit dat
de elemententabel te beperkt bleek voor een
doelmatig gebruik hiervan binnen diverse
branches. De UGCB (Vereniging voor de
ontwikkeling van Uniforms Grondslagen en
Co6rdinatie van informatieverzorging in het
Bouwwezen) heeft zich sindsdien over deze
problemen gebogen. Dit heeft geresulteerd in
het rapport 'Aanpassing elementenclassificatie
ten behoeve van de elementenmethode', dat in
april 1983 werd gepubliceerd.
Dit rapport is daarna onder verantwoording
van de UGCB. STAGG, BNA en ONRI verder
uitgewerkt en in 1985 uitgegeven onder tital
'Elemen1enmethode 1985' In dit rapport is,
om aan de wensen van de gebruikers van de
elmantenmethode te voldoen. aan de
2-cijferige elementennummering(xx). een punt
en een cijfer toegevoegd: (xx.x).
Hierdoor konden de elementen nader warden
gespecifeerd. waarbij tegemoet gekomen werd
aan de wensen die bij de diverse disciplines
bestonden. Door daze methode van
specificatie te hanteren kon de basisinformatie
in de vorm van elementen warden
gehandhaafd.
He1 rapport 'Elementenmethode 1985' geeft
een codering tot op het niveau van variantelementengroepen. In dat rapport is eveneens
aangageven dat het voor de verdere uitbouw
en het gebruik van het elementensysteem van
essentieel belang is dat de variant-elementen,
de sub-elementgroepen en de sub-elementen
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nader warden uitgewerkt. De uitwerking tot
het niveau van de variant-elementen is gedaan
in 'Elementenmethode 1991' waarvan deze
publikatie een weergave is. Oaarbij is naar de
huidige inzichten de verdergaande
pyramidevormige structuur vervangen door
een koppeling tussen autonome
coderingssystemen: neast elementen-,
bijvoorbeeld bouwstoffen- en
toeleveringscoderingssystamen. De principes
voor de toepassing zijn vastgelegd in
algemene inleidingen en in defini8ringen van
elementen en variant-elementengroepen.
Afhankelijk van de toepassing kunnen aan
defini8ringen de begrippen 'uitgangspunt',
'bestekomschrijving', 'kosten', 'onderhoud'. en
dergelijke. verbonden worden.
De bij de definities opgenomen pictogrammen
zorgen voor een snelle herkenning van het
betreffende variant-element. Oeze
pictogrammen zijn samengesteld door
Kruisheer Hallink Arends Architecten/
Adviseurs SV te Rotterdam.

De vrije clustering
Een belangrijk aspect bij hel gebruik van het
elementensysteem is het begrip 'vrije
clustering' In de huidige versie van het
systeem is bewust afgezien van een
matrixindeling voor de elementen, omdat
hierdoor te veel een vaste groepering van een
bepaalde samenhang tussen de elementen
wordt gesuggereerd.
Een optimaal gebruik van de elemententabel
vereist dat men vrij is om de kosten van
onverschillig welke elementen bij elkaar te
tellen. de zgn. vrije clustering.
Onder een cluster wordt verstaan de,ad hoc
samenvoeging van elementen tot een in het
gebouw herkenbaar geheel.
He1 begrip 'vrije clustering' benadrukt het
ad hoc karakter van de samenvoeging.
Ogenschijnlijk willek~urige elementen hebben
in een verzameling een duidelijke relatie tot
een bepaald aspect van het gebouw.
Oat bepaalde aspect is het bindmiddel van de
clustering. Uiteraard kan een element deel
uitmaken van diverse clusters.
Concrete voorbeelden van geclusterde
elementen kunnen zijn:
(211 buitenwanden
(31) buitenwandopeningen
(41) buitenwandafwerkingen
Totaal bui1engevel

(51)

warmte-opwekking
gassen
warmtedistributie
(58) regaling klimaa1 en sani1air
Totaal verwarmingsinstallatie
(54)
(56)

blz.1(66)

2

2 Elc 1v1 c 1'\l

De puntnummering
Door de gebruikers van de elementenmethode
zijn verschillende wensen naar voren gebracht
om de tabel voor kostentoepassingen
praktischer te maken. Ondermeer werd een
onderscheid gevraagd tussen dragende en
niet-dragende elementen. alsmede een
uitbreiding en aanpassing van de technische
installatie-elementen.

Voor de overzichtelijkheid is het erg praktisch
om de elementenopstelling in numerieke
volgorde in 10 rijtjes weer te geven, zeals op
de bladzijden 4 en 5 is gedaan. Daarbij blijkt
dat in het kader van de vrije clustering
verschillende verticale tellingen nuttig en
zinvol zijn.

Ats voorbeeld van het systeem wordt in het
onderstaand overzicht de onderverdeling van
element /31) gegeven.
Oaaruit blijkt tevens welke nevenschikkingen
en samenstellingsmogelijkheden
(verzamelingen) er zijn.

te brengen .

1 Sro -:::i T:::i 1t.EM

laten passen.

variant-elementengroep
variant-element

(XX.XX.XI sub-elementengroep
/XX.XX.XX} sub-element

Om aan deze wensen te voldoen. die te zamen
meer nummers zouden vragen dan in het 100tallige systeem beschikbaar waren, is besloten
tot toepassing van zgn. puntnummers (binnen
de haakjes). Dit biedt de mogelijkheid binnen
Oen element een groot aantal varianten onder

1~0EL

De vrije clustering kan men zowel gebruiken
om tot zinvolle groeperingen te komen zeals
bij voorbeeld de kosten van 'de. schil' van een
gebouw als om de elementen eenduidig in een
investeringsgroep volgens NEN
2631-lnvesteringskosten van gebouwen te

Het aldus ontstane systeem kan als volgt
warden weergegeven:
(X-1
elementengroep
(XX}
element
()OCX)
(XX.XX}

..JCODEnll'\l\J

1c 1

Voorbeeldoverzicht van de onderverdeling van element (31)
Element:

(31) Buitenwandopeningen

Variant-elementengroepen:

I

I

I

I

I

(31.01
Buitenwandopeningen;

(31.1)
Buitenwandopeningen;

(31 .21
Buitenwandopeningen;

(31.31
Buitenwand openingen;

(31.4)
Buitenwand openingen;

algemeen

niet gevuld

gevuld met
ram en

gevuld met
deuren

gevuld met
puien

1

Variant-elementen:

I
(31.20)
Raman;
algemeen

I
(31.21)
Ramen;
draairamen

I

(31.22)
Ramen;
uitzetramen

I

i

I

I
(31 .23)
Raman;
klepramen

(31.241
Ram en;
schuiframen

~----

1

Sub-elementengroepen:

I

I

I

I

I

(31 .24.01
Schuiframen;
algemeen

131.24.1 I
Schuiframen;
kozijnen

(31.24.2)
Schuiframen ;
onderdorpels

(31.24.3)
Schuiframen;
lateien

I

I

I

I

(31.24501
Beglazingen;
algemeen

(31.24 .51)
Beglazingen ;
enkel glas

I Beglazingen; I

(31.24.41
Schuiframen;
hang- en
sluitwerken

!

I

isolerend

IL_s_'•_• ___
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J

I

(3124.51
Schuiframen;
beglazingen

I

1

Sub-elementen:

I (31.24 .52)

I
i

(31.24.53)
Beglazingen;
zonwerend
glas

I

biz. 3(86)

biz. 2(86)
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FF- 2 ELEMENTENCOOERl'JG TABEL 1 SfB SYSTEEM

(1-)

FUNOERINGEN

(11)
Bod1mvoorzi1ning1n
{11.0) Algemeen

Overzicht van de elemententabel op numerieke volgorde

Overzicht van de elemententabel op numerieke volgorde

Dit overzicht met de onderstaande
verklaringen is niet ontleend aan het rapport
'Elementenmethode 1991', maar opgesteld
door de redactie van 'Bouwkosten' naar

Bij terrein en indirecte projectkosten is een
andere code-opbouw gevolgd en is de
onderverdeling op andere wijze in de verticale
kolom uitgezet.

(2-1

RUWBDUW

(3-)

AFBDUW

(4-)

Buit1nwand1n

1311
131.0)
131.1)
{31.2)
(31.3)
(31.41

Buitenwandopeningen
Algemttn
Nit! gevuld
Gevuld met ramen
Gevuld met dturen
Gevuld met puien

141) Buituw1nd1fwerk.
(41.0) Algemeen
141.11 Buitenwand alwerkingen

132}
(32.0t
(32.1)
132.21
132.3)
{32.41

Bi1u1enw11ulopeningen (42) Binnenwandafwerk.
Algemeen
142.0) Algemeen
Nitt gevuld
142.1) BinnenwandGevuld met ramen
afwerkingen
Gevuld mt! deuren
Gevuld met puien

Vloerop1Ring11
Algemeen
Niet gevuld
Gevuld

(21.0J Algemeen
121.1) Nielconslructief

{11.2) Water

121 .21 Construcliel

(22) Binn1nw1nd1n
(22 .01 Algemeen
122.1) Niel conslructief
(22.2) Constructief

(13 .1) Niet constructief
(13.2) Constructief

analogie van in de praktijk gangbare
toepassingen. De benamingen boven de
kolommen zijn, inclusief de codes, niet meer
dan titels van elementengroepen.

(21)

Pl.11 Grond

(13)
Vlo1J1n op grondsl1g
(13 .0) Algemeen

ELEMENTENCODERING TABEL 1 SfB·SYSTEEM

(23)
123.0)
(23.1)
123.2)

Vloeren
Algemeen
Niel constructief
Construclief

(331
(33.0)
(33.11
(33.2)

(24)

Tr1pp1n 1n h111ing1n

124.D)
124.1)
124.2)
124.3)

Algemeen
Trappen
HeHingen
Ladders en klimijms

B1IHtt1dH "'
l1unia111
(34.0) Algameen
(34.1) Balustrades
(34.2) Leuningen
(34)

(43)
143.0)
143.1)
!43.2)

AFWERKINGEN

Ylot11fwerkingen
Algemeen
\lerhoogd
Niet verhoogd

T11p- 11
ti111ing1fwtrkingen
(44.0) Algemeen
144.1) Trapalwerkingen
(44.2) Hellingafwerkingen
(44)

(45)

Pl1tond1fw11king1n

(45.0) Algemeen
(45 .1) Verlaagd
(45 .2) Niel verlaagd

(18)

Funderingsconstructiu

(5-)

INSTALLATIES

{511 W1rmt11-opwekking
(51.01 Algemeen
(SI .II Lokaa1
(51.2) Ceniraar
(51.3) Toegeleverde warmte
151 .4) Warmle -krachlkoppeling
{51.51 Bi11onder

(52.0)
152.1)
152.2)
(52.3)
{52.4)
{52.51
{52.61

Alvoenn
Algemeen
Regenwater
Faecalitn
Atvalwaler
Gecombineerd
Speciaal
Vast vuil

(53)
(53.0)
(53.t)
(53.2)
(53.3)
(53.4)
(53.51

W1t11
Algemeen
Drinkwater
Verwarmd lapwaler
Bedrijfswater
Gebruikss1oom en condens
Waterbehandeling

(54J

G1111a

154.0)
154.11
(54.2)
(54.3)
(54.4)
154.5)

Algemeen
Brandstof
Perslucht en vacuum
Medisch
Technisch
Bijzonder

1551

koude-opwekking en
-distributie
Algemeen
lokul
Centraal
Oistribu1i1

{52)

(55.0J

151.tl
(55.2)
(55.3)

(51)
W1rmtedistributie
156.0t Algemeen
!56.11 Water
{56.21 Stoom

(16 .0) Algemeen

(16.1) Voelen en balken
(16.2) Keerwanden

156.31 Lucht
156.4) Bijzonder
117)
(17.0)
(17 .1)
(17.2)

P111fund1rin11an
Algemeen
Niel geheid
Geheid

(27)
{27.0)
{27.1)
{27.2)

1211
(28.0J
(28.1)
128.2)
128.3)

biz. 4(86)

Daksn
Algemeen
Niel construclief
Constructief

(31J
13 7.01
f37.1J
{37.21

Dako11111i11gH
Algemeen
Niel g1vuld
Gevuld

Hoofddr11gc0Htncti1 (31) .. bHwp1kht1H
(38.0) Algemeen
Algemeen
kolommen en liggers
(38.11 lnbouwpakkenen
Wandenenvloertn
Ruimte-eenhtdtn

(47)
(47.0)
(47 .1)
147.21"

D1klfwerki11g111
Algemeen
Oakafwerkingen
Oakbekledingen

(48) Afw11kingsp1kktt111
(48.0) Algemeen
(48.1) Afwerkingspakketten

(571
(57.0)
(57.J)
(57.21
(57.3)
157.41
157.51
157.61
157.7)

luchtbehandeling
Algemeen
N11uurlijke ventilatie
lokale mechan. afzuiging
Centrale mechan. afzuiging
lokale mechan. ventilatie
Cenlrale mechan. ventilatie
lokaal
Cehtraal

(511
(58.0)
(58.11
(58.2)

R1geling klim11t 1n sanit1ir
Algemeen
Specifieke regelingen
Centrale melding. meting en
storing
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(6-)

INSTALLATIES

(7-1

VASTE VODRZIEN.

(8-)

LOSSE INVENTARIS

(9-)

TERREIN

(0-)

FF-2

IND. PRDJECTVDDRZ.

(71)

V11t1 v11k11rs·
vooui1ning11
(71.0) Atgemetn
{71.l) S11nd11rd
(71 .2) Bijzonder

(81) lo111
v1rkt1rsiavent1ri1
181.0) Algemeen
(81.1) S11ndurd
(81.2) Bijzondtr

190.1) Grondvoorzi11iag11

(8-.1) W11kt1rr1i111i11rid1ti11g

1721

{821

LOHI gebruiklfl·
invent11i1
{82.0J Alo1me1n
(82.11 Standaard
(82.2) Bijzondtr

(90.2) Dp1t1llH

(D-.21 M1t1ri11lvoor1i111ing11

(831 Loss•
keuktnin1ntari1
183.01 Algemeen
{83.1} Standaard
!83.21 Bijzonder

(90.3) Dmh1i11ingt11

(D-.3) Ri1icod1kking 111 d1rg11ijk1

(84)

Lo11111nit1ir1
inv111t1ri1
!84.01 Algemeen
(84 .11 Standaard
184.2) Bijzonder

{90.4) Ttn1intfwerking111

(0-.4) Projectorg1ainti1

(75)
Y11t1 ond11houd1voorzieningen
Algemeen
(75 .0) Algemeen
Brand
(75 .1) Standaard
Braak
(75.2) Bijzonder
Ove1las1.de1ectie en
alarmering
(65.4) Sociale alarmering
165.5)' Milieu-overlast.detectie
1n1l1rmering

(85)
Losse 1choonm11kinvent11i1
185.0J Algemeen
{85.1) Standaard
{85.2) Bijzonder

(90.5) Ten1invoorziening111;
wtrktuigbouwkundig

(0-.5) B1drijfsorg111inti1

1761 Y11te opslagvoon.
{76.0) Algemeen
{76.1) Standaard
{76.2) Bijzonder

(81)
loss• op1l1ginvent.
{86.0) Algemeen
(86.11 Standaard
(86.21 Bijzonder

(90.&) T1rreinvoorzi1ningt11:
1l1ktrot1chni1d1

(61)

C11tr1le 1l1ktrotech·
•ischvoorzi111ingH
Algemeen
Energie. noodstroom
A1rding
k1n1lisa1ie
Energie. hoogspanning
Energie.t11gspanning
(61.6)' Energie. ieer l1ge
spanning
!61 .71" Bliksemafleiding

161 .0)
161.l)
161.2)
161 .3)
161 .41"
{61 .5)"

Y11t1 g1bruilcer1~
voor2i1ningen
(62 .01 Algemeen
(72.01 Algemeen
(62.IJ Hoogspanning
(72.1) Standaard
(62.21 llagspanning. onbewaakt {72.2) Bijzonder
(62 .31° L11gspanning. bewaakt
162.41" L11gspanning,
gestabiliseerd
(62 .5)" laagspanning,
gecompenseerd
(621

Kr1cht1troo1n

(&3)

Verlichting

(63 .0)
(63 .1)
163.2)
(63 .3)
163.4)"
163.5)"
(63.6)"
!63.7)"

(73) Y11t1 bulcenvoortill'lingen
{73.0) Algtmten
Algemeen
P3.1) Standaard
St1nd11rd.onbewaakt
Calamiltilen. decentraal (73.2) Bijzonder
Bijzonder. onbewaakt
St1ndaard. bewaakt
Cal1mitei1en. centraal
Bijzonder. bewukt
Reklame

(94)

CODnnunicatie

!64.0)
(64.11
(64 .21
(64.31
(64 .41
164.5)
(64.61'

Algemeen
Signalen
Geluiden
8eelden
0•11
Geintegreerd systeem
Antenne·inrichtingen

165)

81v1iliging

----

{74)
V11t1 unit1ir1
voor1i1ningen
(74 .0) Algemeen
{74.1) Standaard
(74.2) Bijzonder

(65 .0J
(65.11
165.2)
(65.3)

f&I)

!66.0)
(66 .tl
(66.21
(66.31
166.41

Tr1111:;ort
Algemeen
lihtA
Roltr1ppen en rolpaden
Goederen
Oocumenten
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FF-2

FF- 2 ELEME'JTENCODERING TABEL 1 SfB -SYSTEEM

Definities

Overzicht van de elemententabel op numerieke volgorde

Bij het definieren van de elementen is
uitgegaan van een aantal primaire
uitgangspunten. dat zijn :
Omschrijving
Functie
lnbegrepen
Uitgezonderd
Meeteenheid
Dit heeft geleid tot de volgende afbakening:

Omschrijving
Een algemene aanduiding van het element, de
lokatie in het gebouw en de begrenzing ervan.
Functie
Een aanduiding van de functie (het doel) van
het element in het gebouw, waarmee een
relatie wordt gelegd naar in een 'programme
van eisen' omschreven gebruiks- of
ontwerpuitgangspunten.

Uitgezonderd
Een omschrijving van de niet tot het element
behorende onderdelen waarbij eveneens is
gestreefd naar het aangeven van randgebieden
voor de verdere afbakening van het element.

Meeteenheid
De meeteenheid (of meeteenhedenJ voor het
element.
Met deze definities zijn de zogenaamde
'standaarddefinities' voor zowel de betreffende
elementen als variant -elementengroepen en
variant -elementen gemaakt .
In onderstaande matrix zijn die
standaarddefinities weergegeven.

(6-)

INSTAUATIES

1nr G1llHwlt1hHr1·
woorriHi119..

(7-)

VASTE VOORZIEN.

18-)

LOSSE INVENTARIS

(9-)

TERREIN

(0-)

IND. PRDJECTVDORZ.

190.7) Terrti•i•richtilllttft:
1t1d11rd

(67 .0) AlgemHn
(67 .1) Btdiening en
sign1lering
167.2) Au1om11isering
167 .3)" Regelinst1!111ies klimut/
unitairlopafsland)
(90 .IJ T1rr1i11i1riclttintH:
ltijzond1r
• vooru1tlopend op
1n1ernatrona le
accep1at1e

lnbegrepen
Een omschrijving van de tot het element
behorende onderdelen. Hierbij is niet gestreefd
naar volledigheid, maar naar het aangeven van
randgebieden om de begrenzing van het
element te verduidelijken.

Standaarddefinities
(XX) Element
(XX.X) Variant-elementengroep
Omschrijving

Functie

lnbegrepen

Uitgezonderd

Meeteenheid

Verzameling van algemene voorzieningen alsmede ontwerpuitgangspunten. algemene
gegevens, technische
voorschriften. onderhoudseisen en
e)(pioitatiegegevens voor de
betreffende variant -elementen groepen

Algemene
voorzieningen

Algemene en bijkomende voorzieningen voor de betreffende
variant-elementengroepen,
waaronder:
Bouwkundige voorzieningen
Klimaat- en sanitaire
voorzieningen
Elektrotechnische en
beveiligingsvoorzieningen
Transportvoorz ieningen

Algemene en
bijkomende
voorzieningen
voor het totale
project

Algemene voorzieningen
worden opgegeven als
totaatpost

omschrijvingen

(XX.XX) Variant-elementen
Een nadere uitsplitsing van de variant-elementengroep
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INHOUDSOVERZICHT

STABU STANDAARDBEPALINGEN
blad

Hoofdstukken
00

ALGEMEEN

geen bepalingen

STABU STANDAARD ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
01

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

02

Reserve

03

Reserve

04

Reserve

STABU STANDAARD TECHNISCHE BEPALINGEN
05

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

5

06

Reserve

07

PRESTATIE-EISEN RUIMTEN

P.M.

08

PRESTATIE-EISEN BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN

P.M.

10

STUT- EN SLOOPWERK

11

Reserve

12

GRONDWERK

13

Reserve

14

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

23

15

TERREINVERHARDINGEN

27

16

BE PLANTING

35

17

TERREININRICHTING

41

18

Reserve

20

FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

45

21

BETONWERK

51

22

METSELWERK
Bijlage A: Oppervlaktebeoordelingscriteria

57

:l3

VOORAF .v.ERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

65

24

RUWBOUWTIMMERWERK

69

11

15

INHOUDSOVERZICHT

INHOUDSOVERZICHT

STABU STANDAARDBEPALINGEN

STABU STANDAARDBEPALINGEN

Hoofdstukken

bl ad

Hoofdstukken

bl ad

25

METAALCONSTRUCTIEWERK

75

50

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

231

26

BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

79

51

BINNENRIOLERING

235

27

Reserve

52

WATERINSTALLATIES

241

28

Reserve

53

SAN ITAIR

249

30

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Bijlage A: Aanduidingen bewegingsrichtingen

83

54

BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

253

55

GASINSTALLATIES

257

31

SYSTEEMBEKLEDINGEN

97
56

PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

261

32

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

103
57

TECHNISCHE INRICHTING

P.M .

33

DAKBEDEKKINGEN

107
58

Reserve

34

BEGLAZING

113
60

VERWARMINGSINSTALLATIES

267

35

NATUUR- EN KUNSTSTEEN

119
61

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

279

36

VOEGVULLING

127
62

KOELINSTALLATIES

287

37

NA-ISOLATIE

133
63

Reserve

38

GEVELSCHERMEN
Bijlage A : Scherrntypen

137

64

Reserve

STUKADOORWERK
Bijlage A: Oppervlaktebeoordelingscriteria
Bijlage B: Speciegroepen
Bijlage C: Tabellen 11 t/rn 25

147

65

Reserve

66

Reserve

67

Reserve

TEGELWERK
Bijlage A: Oppervlaktebeoordelingscriteria

185
68

REGELINSTALLATIES

299

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

193

70

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

305

43

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

199

71

Reserve

44

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
Bijlage A: Oppervlaktebeoordelingscriteria

203

72

Reserve

73

Reserve

45

AFBOUWTIMMERWERK

211
74

Reserve

46

SCHILDERWERK

215
75

COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

47

BINNENINRICHTING

221
76

Reserve

48

BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

225
77

Reserve

40

41

~)IT,hl]]J[J

~1Uill1J

P.M.

INHOUDSOVERZICHT

STABU STANDAARDBEPALINGEN
Hoofdstukken

blad

78

GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN

309

80

LIFTINSTALLATIES

315

81

ROLTRAPPEN EN ROLPADEN

P.M.

82

HEF- EN HIJSINSTALLATIES

P.M.

83

GOEDERENTRANSPORT- EN -DISTRIBUTIESYSTEMEN

P.M .

84

GEVELONDERHOUDINSTALLATIES
Bijlage A: Afbeeldingen

321

85

Reserve

86

Reserve

87

Reserve

88

Reserve

HOOFDSTUK 01

VOOR HET WERK GELDENDE
VOORWAARDEN

SRW/SROW

SRW/SROW

Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting

DI.

Hs.

c
c

lnhoud referentieteksten

Bladzijde

01
02
03
04
05
06
07
08
09

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS
VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

C--00 0 01
C- 01 0 01

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

STUT- EN SLOOPWERK
PEIL EN UllZETTEN
GRONDWERK

8-14001
8- 15001
8-16001
8-17001

reserve

HEIWERK
8ETONWERK
bijlage
METSELWERK
bijlage
SYSTEEMVLOEREN EN DAKPLATEN
HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES
METALEN DRAAGCONSTRUCTIES
KANALEN

lnhoud referentieteksten

B

40

STUKADOORWERK
bijlage
TEGELWERK

41
42
43

8- 20 0 01
8- 21001
B-2 1201
8-22 0 01
8-22 2 01
B-23 0 01
8-2 4 0 01
B- 25 0 01
8-26 0 01

DEKVLOEREN EN VLOEABEDEKKINGEN
METAALWEAKEN

44

PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN

45
46
47

BINNENTIMMERWEAK EN BINNENINAICHTING
BEGLAZING
SCHILDEAWEAK
bijlage
BEHANGWEAK

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

reserve

B-40 0 01
B-40 2 01
B-41 001
B-42 0 01
B-43 001
B-44001
B-45 001
B-46001
B-47001
B-47 2 01
B-48 0 01

reserve

VUILAFVOEAINSTALLATIE
BINNENAIOLEAING
WATERINSTALLATIE EN SANITAIA
GASINSTALLATIE
reserve

VEAWAAMINGSINSTALLATIE
MECHANISCHE VENTILATIE
reserve
reserve

B-51001
B-52 0 01
B-53 0 01
B-54001
B-56 001
B- 57 001

reserve
reserve
reserve

ELEKTAISCHE INSTALLATIE
TELECOMMUNICATIE-INSTALLATIE
reserve

B-63 0 01
B-64001

reserve

LIFTINSTALLATIE
VEILIGHEIDSINSTALLATIE
reserve

B-67 0 01
B-68 0 01

reserve
reserve
reserve

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
kozijnstaat

31
32
33
34
35
36
37
38
39

8-10001
B- 11 001
B-12001

reserve

8UITENRIOLERING EN DRAINAGE
BESTRATING
8EPLANTING
TERREININVENTARIS
reserve

Hs.

48
49

reserve

WERKBESCHRIJVING

8

DI.

Bladzijde

ALGEMENE VOORWAARDEN

00

II

Directoraat -Generaal van de Volkshuisvesting

GEVEL8EKLEDINGEN
HOUTEN EN METALEN TRAPPEN EN HEKKEN
DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN
GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
NATUURSTEEN
KUNSTSTEEN

8-30 0 01
B-30 2 01
8-31001
8-32 0 01
8- 33 0 01
B-34 0 01
8-35 001
8-36 001

reserve

reserve
reserve

Uitgave 1988

Uitgava 1988

Bijlage B
Supplement Theorie

Bijlage hoofdstuk 2
Beleggen in, en managen van, Vastgoed

Bijlage 2.1
Be/eggen in vastgoed
2 .1 .1

Beleggen

= risico

Beleggen is met risico besluiten nemen. Beleggen is het -met een zeker bedrag nugokken voor een risicovolle opbrengst in de toekomst. Kern van deze omschrijving is
de gerichtheid op de toekomst en de daarmee samenhangende risico. Beleggingsbeslissingen komen dus tot stand op basis van veronderstellingen, verwachtingen en
ramingen van de opbrengsten. Er zijn vier instrumenten om de risico's beheersbaar te
maken en verantwoorde beleggingsbeslissingen te nemen, te weten:
• onderbouwde ramingen over toekomstige opbrengsten en de daaraan verbonden
onzekerheden;
• spreiding van beleggingen en risico's;
• timing van aan- en verkoop;
• selectie op basis van screening geldnemer (solvabiliteitseisen, garanties,
dekkingsrisico's).
De volgende definitie wordt aan het begrip risico gegeven:
'Het gevaar dat ge/open wordt, dan we/ -afhanke/ijk van de context- de gro~e kans
daarop, met betrekking tot schade aan of verlies van het geste/de of bepaa/de in de
relatie tot dat risico' [KEERIS 97b]. Bij risico is sprake van een mogelijke gebeurtenis,
het object waarop dat zou kunnen ingrijpen en het effect daarvan afhankelijk van aard,
omvang en frequentie van optreden .
Toekomstramingen
Tot de opbrengsten van een belegging behoren niet alleen de netto-opbrengsten uit
dividenden, rente of huren (het directe rendement), maar ook de netto opbrengst uit de
verkoop van de belegging te zijner tijd (het indirect rendement). lnzicht krijgen in de
toekomstige opbrengsten, de toekomstige waarde-ontwikkeling en de daaraan
verbonden onzekerheden is een eerste essentiele stap in de beleggingsbeslissing. Voor
het maken van onderbouwde ramingen over opbrengsten en onzekerheden biedt het
verleden aanknopingspunten. Met historische gegevens kan inzicht worden verworven
in de mogelijke opbrengsten, de kans op een bepaalde opbrengst in de toekomst en
eventueel ook in het opbrengstenpatroon in de tijd. Daarnaast geven instanties zoals
het CPB (Centraal Plan Bureau), CBS (Centraal Bureau voor de Statistieken), SCP
(Sociaal Cultureel Planbureau), etc. toekomstverwachtingen over specifieke
onderwerpen zoals bevolkingsgroei. Volgens de beleggingsleer kan een schatting van
het te lopen risico worden verkregen door te kijken naar het, in het verleden gelopen,
risico. Dit risico wordt gemeten als de bandbreedte van de in het verleden
gerealiseerde rendementen, waarin de rendementen zich hebben bewogen t.o. v. het
gemiddelde rendement, via berekeningen met standaard deviatie en variantie. Een
andere manier om het risico te berekenen is door de afwijkingen te bepalen tussen de
gerealiseerde en de geprognostiseerde rendementen.
Verband tussen rendementseis en risico en het belang van spreiding
Tussen het verwachte rendement, op basis van de eis daaraan, en het risico bestaat
een duidelijk verband. Een hoger risico moet gecompenseerd worden door een hoger
rendement. Beleggingsopbrengsten fluctueren in de tijd, voor de ene belegging meer
dan voor de andere. Een belegger loopt dus op elk moment het risico van een
tegenvallend rendement. De kans echter dat verschillende beleggingen uit
verschillende beleggingscategorieen tegelijk een laag rendement opleveren is klein.
Spreiding is een cruciaal instrument om het risico te verminderen. Het risico kan

daarbij onderscheiden worden in kwaliteits- of objectrisico en een prijsvormings- of
marktrisico. Binnen een bepaalde markt kunnen afzonderlijke beleggingen onder of
juist boven het gemiddelde van die markt renderen. Door meerdere beleggingen te
hebben in dezelfde markt wordt het kwaliteitsrisico van de afzonderlijke beleggingen
uitgemiddeld, zodat in de portefeuille slechts het risico van de markt overblijft.
Spreiding en de idea/e portefeui//esamenste//ing
Verschillende beleggingen reageren niet hetzelfde op veranderingen in bijvoorbeeld
het economische klimaat, rente, inflatie, etc. Een mix van beleggingen die min of meer
gelijk reageren op veranderingen, zal het risico voor de portefeuille niet erg
verminderen. De grootste risicoreductie (matching) wordt bereikt, wanneer
rendementen in de loop van tijd onderling weinig samenhang vertonen of zelfs
tegengesteld reageren. De maat voor de onderlinge samenhang is de correlatie.
Evenals het risico kan de correlatie tussen de toekomstige rendementen van twee
beleggingen worden geprognostiseerd op basis van de rendementen die in het verleden
zijn gerealiseerd. Rendement, risico en correlatie met andere beleggingen bepalen het
diversificatiepotentieel van een bepaalde belegging (bijdrage aan zowel het gewenste
rendement van de totale portefeuille als aan de stabiliteit van dat rendement).
Portfolio
Bij het samenstellen van een portfolio kiest een belegger gebruikelijk op basis van de
bijbehorende kenmerken uit vier globaal te onderscheiden categorieen, de "assetclasses•:
• vastrentende waarden (obligaties, leningen en hypotheken);
• aandelen (en opties, futures, derivaten);
• vastgoed (direct en indirect);
• cashmanagement (liquide middelen).

Aandelen en vastgoed vormen de zogenaamde zakelijke waarden. Cashmanagement is
de laatste jaren uitgegroeid tot een substantieel deel van de beleggingsportefeuille van
de belegger. Vastgoed als "asset" moet stevig concurreren met de overige "assetclasses". In afbeelding 2.1 worden de asset-klassen uitgesplitst ..

Onderhandse leningen

Vastrentend

Obligaties

Hypothecaire leningen
Beleggingen
Aandelen

Zakelijk

Vastgoed

Cashmanagement

Het belang van timing van aan- en verkoop
De beste portefeuille op de lange termijn is niet altijd de beste op de wat kortere
termijn. Voor de ideale portefeuille is het ook zeer belangrijk om te weten wanneer

een belegging onder of juist boven het gemiddelde zal renderen en op welk moment
het belang daarin moet worden uitgebreid of juist verkleind [VAN GOOL 93). De aanen verkoop, binnen het beschouwde jaar, hebben vooral betrekking op het indirect
rendement, de waarde-ontwikkeling van de portefeuille. Het bovengenoemde belang
is, voor het beleggen in vastgoed, echter niet duidelijk naar voren gekomen uit de
resultaten van de ROZ-IPDvastgoedindex.

2.1.2

Karakteristieken vastgoed

Vastgoed is dus een van de assetsclasses. Vastgoed wordt als beleggingsobject
verhandeld op de vastgoedmarkt, waar de beleggers als aanbieders de huisvesting
verhuren en objecten kopen en verkopen. Deze markt is "internationaal" tot en met
"lokaal" verre van perfect, "The property market is remarkable in its level of
imperfection" (Dubben & Sayce 1993). De kenmerken van vastgoed en van de
vastgoedmarkt maken een vastgoedobject als belegging zeer complex. Als
beleggingsobject en -markt heeft vastgoed een aantal karakteristieke eigenschappen,
die essentieel van andere beleggingsactiva en -markten verschillen. Deze kenmerken
worden aan de hand van Nahlohy, van Gool c.s, Dubben Sayce beschreven.

Vastgoedobject
•
•

•

•

•

Vastgoed is zowel een vermogensobject als een produktiemiddel [VAN GOOL 93);
Vastgoed is immobiel, en daardoor kwetsbaar voor ontwikkelingen in de omgeving
[VAN GOOL 93). De technische levensduur van grond is oneindig en van
gebouwen zeer lang, de economische levenduur echter is bij grond in geval van
milieuverontreiniging toch zeer zeker eindig, in het geval van het gebouw bepalen
ontwikkelingen van de vastgoedmarkt en die in de omgeving de levensduur;
Elk vastgoedobject is in vele opzichten uniek, met name door zijn locatie, maar
ook door het bouwtechnische aspect, huurcontract(en) en huurder(s) [NANLOHY
93);
Heterogenous [DUBBEN 93), ieder vastgoedobject is uniek. Niet alleen fysieke;
zoals lokatie, bouwstruktuur en conditie, verschillen zijn te onderkennen; maar
ook juridische; zoals huurprijs, looptijd contract, en kwaliteit huurder. Hierdoor is
het moeilijk om objectief en snel twee investeringen met elkaar te vergelijken;
Vastgoed is per definitie immobiel waardoor lokale marktomstandigheden qua
aanbod niet op korte termijn veranderen [NANLOHY 93) aanbod van vastgoed
reageert vertraagd op veranderingen van de vraag, dat komt door de lange
productietijd en door het feit dat vanwege de kosten (perspectief op opbrengsten)
er niet snel gesloopt wordt [VAN GOOL 93) .Vastgoedobjecten hebben dus relatief
gezien een lange productietijd, de markt kan tijdens de bouw veranderen;

Vastgoedmarkt, No central market·place
• Ondernemingskarakter Een belegger in vastgoed opereert niet alleen op de

•

•

vermogensmarkt, zoals het geval is met aandelen en obligaties, maar ook op de
verhuurmarkt, bouwmarkten allerlei andere markten die een rol spelen bij de
vastgoedexploitatie.
Beleggen
in
vastgoed
heeft
dus
een
sterk
ondernemingskarakter [VAN GOOL 93);
vastgoedmarkten worden gekenmerkt door onvolledige informatie en marktonvolkomenheden, dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van doorlopende
prijsvorming en het beperkte aantal transacties per deelmarkt, die meestal
onderhands worden afgesloten [DUBBEN 93);
Fixed Supply, op de korte termijn kent de vastgoedmarkt een vast aanbod
[DUBBEN 93) hetgeen in het verleden voor een varkenscyclus in de kantorenmarkt
heeft gezorgd. Men kan namelijk niet snel van het aanbod af doormiddel van de
regelgeving omtrent sloop en herbestemming.

•

•
•
•

•
•

•

Complexity & Variety of interests [DUBBEN 93), complexe financiele
overeenkomsten tussen de verscheidene betrokken partijen die ieder hun eigen
belang hebben.
Vastgoed kent een grote mate van overheidsregelgeving;
de vastgoedmarkt is polymorf, waardoor lokale deskundigheid per deelmarkt een
vereiste is [NANLOHY 93);
Valuation, het is moeilijk zo niet onmogelijk om exact de waarde van het vastgoed
op een bepaald moment in de toekomst te voorspellen. Echter veel beleggers
willen toch graag op een bepaald moment hun portefeuille getaxeerd hebben
zonder dat men van plan is om een vastgoedobject van de hand te doen. Dit om
feeling met de markt te houden.
De marktcycli t.a.v. vraag en aanbod van vastgoed hebben een lange looptijd
[NANLOHY 93);
De groei van de exloitatie-opbrengsten uit een vastgoedportefeuille zal, afhankelijk
van het huursysteem in het betreffende land, rechtevenredig kunnen varieren met
de hoogte van het inflatiepeil [NANLOHY 93);
Expense and speed of transfer, De kosten die gemoeid zijn met het verhandelen
van vastgoed zijn vele malen hoger als die van aandelen en obligaties. Daarnaast
is de transactietijd met betrekking tot het verwerven vele malen hoger dan bij
aandelen en obligaties (weken somswel maanden) [DUBBEN 93].

Overige kenmerken
•

•

•
•
•

Government intervention, Alie beleggingen/investeringen kennen belasting{:n over
de waarde en de winst. Vastgoed is echter gebonden aan vele wettelijk vas!gelegde
regels [DUBBEN 93).
Vastgoedbeleggingen zijn relatief illiquide beleggingen, de transacties komen in
een aanzienlijk tijdsbestek tot stand [NANLOHY 93), Lotting,
Anders dan
aandelen en obligaties die gemakkelijk kunnen worden gekocht en verkocht,
doordat de waarde in een verhandelbare eenheid is vastgelegd, wordt het direct
beleggen in vastgoed niet in een verhandelbare (niet flexibel) en in zeer grote
eenheden vastgelegd [DUBBEN 93).
De volatiliteit van de asset vastgoed is minder dan die van een aandeel, vastgoed is
voornamelijk een lange termijn belegging.
Onzekere inkomsten door leegstand en oninbare huren. Dit is bij andere assets niet
het geval (Zie 2.1.2 Risico's ..... ).
Management) Anders dan aandelen en obligaties dient de investering in vastgoed
actief te worden gemanaged [DUBBEN 93)). Actief vastgoedbeheer kan ertoe
leiden dat het directe rendement aanzienlijk stijgt [NANLOHY 93); Dit managen
kost echter wel geld.

Vastgoed kent dus een groot aantal karakteristieken . Het beleggen in vastgoed kent
door juist deze karakteristieken een aantal specifieke risico's die andere asset classes
niet of in minder mate kennen.

2.1.3

Risico's verbonden aan het beleggen in vastgoed

Het te lopen risico bij een vastgoedbelegging is onder te verdelen in een zestal risico's,
afzonderlijk en/of in combinatie optredend, te weten :
1. lnkomensrisico, dit begrip moet geplaatst worden in de kapitaal- en
vermogenssfeer en betreft de mate van onzekerheid van het genereren van een
voldoende positieve cash-flow en waarde-ontwikkeling, gelet op de vooraf gestelde
en gedurende de exploitatie aan te houden rendementscriteria van de investeerder
in het betreffende vastgoedobject, onder meer rekening houdend met het illiquide
karakter van deze belegging.
2. Managementrisico, dit begrip heeft betrekking op de risico's aangeduid met
betrekking tot de management-aspecten welke betrekking hebben op de kwaliteit

en professionaliteit van de voor het vastgoedbeheer aangetrokken organisatie(s) en
de mate dat daarmee adequate invulling gegeven kan worden aan de doel- en
taakstellingen van de betreffende onderneming.
3. Marktrisico, dit begrip heeft betrekking op de aan het specifieke karakter van een
vastgoedbelegging verbonden (aangenomen) risico's, met name voor wat betreft de
aan de ongewisse marktontwikkelingen verbonden risico's zoals veranderingen ten
opzichte van de aangehouden prognoses ten aanzien van de DESTEP-factoren
(Demografische,
Ecologische,
Sociaal/maatschappelijke
Technologische,
Economische en Politiek aspecten) en marktkenmerken, hetgeen in dat geval
resulteert in een gewijzigde marktvraag, welke niet correspondeert met het
aangeboden prestatieniveau van het op de markt gebrachte object.
Daarnaast worden nog -op het hogere asset-allocation niveau- onderscheiden het :

4. Allocatielselectie risico geografische selectie en selectie naar vastgoedsegmenten
en uiteindelijk de objectselectie brengt met name door het illiquide en het grote
investeringskarakter van een vastgoedbelegging grote risico's met zich mee.
Spreiding van de selecties van investeringen dienen derhalve voor risico-demping.
Veel beleggers zien dit als de belangrijkste risico-factor.
5. Economisch risico, een begrip waarmee de risico's worden aangeduid v.:>or een
onderneming, welke betrekking hebben op de bedrijfsvoering en de gevoeligheden
daarbij voor exogene factoren . Deze risico's kunnen worden onderscheiden op
microniveau (gedrag van huurder, ontwikkeling van het prestatieniveau en het
leefklimaat in de directe omgeving, etc.) en op macroniveau (ontwikkeling van
vraag en aanbod, economische groei, particuliere consumptie, koophacht en
arbeidsvolume, rente-stan, inflatie, etc.). "De factoren op macroniveau correleren
echter niet met de cash-, capital en total-performance per soort onroerend goed
a/s in theorie werd gedacht. Het sturen van een portefeuille op basis van
ontwikkelingen van macro-economische indicatoren lijkt niet moge/ijk. De
vastgoedmarkt is nog immer een imperfecte markt, waar insiders de markt kunnen
"outperformen". Lokale vraag- en aanbodverhoudingen lijken de performance van
onroerend goed te bepalen en de invloed van macro-economie blijft van
ondergeschikt belang" [SPAN 95);
6. Financieel risico, een begrip waarmee de risico's worden aangeduid op het
financiele vlak voor een onderneming (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het
weerstandsvermogen) [KEERIS 97b).

Bij de beoordeling van de risico's met betrekking tot de (sub)markt en het vastgoedobject wordt uitgegaan van:
• specifieke kenmerken (kwaliteit van de locatie, de verhuursituatie, huurvoorwaarden, vermogenspositie huurders, etc.);
• a/gemeen optredende ontwikkelingen.
• Systematisch risico, een begrip waarmee de te lopen risico's worden aangeduid
met betrekking tot het betreffende vastgoedobject.
• Niet-systematisch risico, de mate waarin de aangeboden, of aangenomen
zekerheden, dan wel geprognotiseerde te genereren cash-flow van voldoende
kwaliteit geacht wordt, om de investering in het betreffende vastgoedobject te
kunnen verantwoorden.

2.1.4

Selectiemoge/ijkheden bij beleggen in vastgoed?

In onderstaande afbeelding worden de selectiemogelijkheden van het beleggen in
vastgoed schematisch weergegeven.
Afbeelding 2.2: Vastgoedbeleggingselectietraject

selectie indirect/direct Deze selectie behoeft niet vanzelfsprekend als eerste !temaakt
te
warden
gemaakt.
Voor
een
/ogische
schematische
opbouw
van
selectiemogelijkheden wordt deze selectie als eerste weergegeven. De grootste
voordelen om in vastgoed te beleggen liggen in de kapitaalvastheid en kapitaalgroei.
De hoge kosten en lage liquiditeit zijn voor sommige beleggers echter reden om niet in
vastgoed te beleggen [VAN TARTWIJK 93). Een ander nadeel is de georekkige
informatievoorziening (over m.n. buitenlandse investeringen) [OP 'T VELD 97). Beide
auteurs zien in het indirect beleggen in vastgoed een alternatief.
Indirect be/eggen in vastgoed komt neer op het kopen van aandelen van bedrijven die
beleggen in vastgoed. Door aandelen in vastgoedfondsen te kopen kan een belegger
voor elk bedrag in vastgoedaandelen stappen zonder daarbij een geheel gebouw te
hoeven kopen. Bovendien is het d.m.v. vastgoedaandelen mogelijk om in Australisch
vastgoed te gaan beleggen ondanks het gebrek aan kennis over Australisch vastgoed
[OP 'T VELD 97). Tegenover deze voordelen staan weer de voordelen van direct
be/eggen boven indirect beleggen. Bij direct beleggen oefent de belegger zelf de
zeggenschap over de beleggingen en het beleggingsbeleid uit (en vervult dus een
ondernemersfunctie). Daarnaast zal de waarde van het vastgoed minder fluctueren dan
de waarde van vastgoedaandelen [VAN GOOL 93).

Landense/ectie Bij het kiezen van landen is risicospreiding leidraad. Men zal zich
telkens moeten afvragen in hoeverre een belegging in een nieuw land of in een nieuwe
markt bijdraagt tot het verbeteren van de rendement/risicoverhouding. Doorslaggevend
hierbij zijn vooral verschillen in ontwikkeling van vastgoedmarkten in een land. Deze
verwachting-en kunnen niet los worden gezien van de macro-economische en
monetaire ontwikkelingen [VAN GOOL 93).
Vastgoedmarktse/ectie Binnen de landen die in aanmerking komen, vindt een selectie
plaats naar markt. Vastgoedmarkten verschillen van elkaar naar ligging, omvang,
liquiditeit, diversiteit, huur- en prijsniveaus etc.

Vastgoedsegmentselectie De eerste marktselectie hangt nauw samen met de keuze van
het soort vastgoed. Hierbij speelt risicoreductie een grote rol. De verschillende soorten
vastgoed hebben immers specifieke kenmerken en de markten voor de verschillende
soorten ontwikkelen zich anders [VAN GOOL 93).

Regio, lokale en locatie- en objectselectie Na de keuze van een land en de eerste
marktselectie kan men selecteren op markten op een lager niveau -de regio en lokale
markt-. Daarna dienen de precieze locatie en het investeringsobject zelf te worden
geselecteerd. Hierbij dient de kwaliteit van de locatie en het betreffende pand
onderzocht te worden . Het gaat vooral om:
• De kenmerken van de specifieke locatie en het nut dat de huurder daaraan kan
ontlenen;
• Verschillende samenhangende aspecten waaronder de inkomstensituatie, de
technische, juridische en fiscale situatie, alsmede de financieringswijze [VAN
GOOL 93) .

Bijlage 2.2
Trends in de bedrijfstak
In de literatuur worden verschillende trends bij beleggers en vastgoedmanagementorganisaties onderscheiden. Deze trends vormen de basis voor een herorientatie t.a. v.
functie en plaats in het vastgoedexploitatietraject die beleggers en VMO's moeten
maken. Het betreft vooral een herorientatie t.a. v. functie en plaats van activiteiten in
het vastgoedbeheer hetgeen daarmee een zeer groot effect op het takenpakket van
beide partijen heeft.

2.2.1

Trends bij vastgoedbeleggers

De drijvende krachten achter de veranderingen in het beheer in vastgoed vinden
daarom vaak hun oorsprong in de interne en externe factoren waarmee beleggers
geconfronteerd worden.
•
lnterne factoren hebben te maken met het beleid van de belegger voortkomend uit de

•

beleggingsdoelstelling die te maken heeft met de aard van de beleggingsinstelling, de
structuur van de organisatie en de omvang van het (in vastgoed) te beleggen vermoben .
Externe factoren betreffen ontwikkelingen in de omgeving waaronder voor de
institutionele belegger ook VMO's vallen. lndien de omgeving geen mogelijkheden biedt
om tegemoet te komen aan de wens tot verandering, zullen strategische veranderingen niet
gerealiseerd kunnen worden [ZUIDBERG 96]. In tabel 2.1 vindt u enkele belangrijke trends
die in vakliteratuur onderscheiden worden [KOHNSTAMM 95] [VIERKANT 95]:

Tabel 2 .1: trends bij beleggen in vastgoed
Concentratie
tendens
Voorraad
Benadering
Huurder als asset

Managementinformatie
Back-to-the-basics
Back-to-the-corebusiness

In de Nederlandse beleggerswereld heeft zich in de jaren '90 een
concentratietendens ingezet die geleid heeft tot een schaalvergroting en specialisatie
(segmenten) onder beleggers.
De aandacht binnen de portefeuille is verschoven van acquisitie en nieuwbouw naar
de bestaande voorraad . Het besef is gegroeid dat de vastgoedmarkt een
voorraadmarkt is.
Niet het gebouw maar de huurder vervult een sleutelpositie als het gaat om het
behalen van een goed beleggingsresultaat. Het beleggingsobject wordt gevormd door
de economische rechten op inkomsten, waarbij de waarde wordt bepaald door de
huurcontracten.
Om succesvol te exploiteren is het belang van (additionele) managementinformatie
toegenomen. Dit betreft zowel informatie over het gebouw, de huurder en de markt
als van relevante ontwikkelingen hierin .
De belangrijkste ontwikkeling is echter dat bij beleggers een back-to-the-corebusiness beweging waar te nemen is. Zoals bij veel andere ondernemingen bestaat
ook bij beleggers de neiging om zich meer toe te leggen op de kernactiviteit van de
organisatie : het beleggen van de ingelegde middelen in de vermogenscategorie~n . De
betrokkenheid van de beleggers bij het (dagelijks) management van het vastgoed zou
in deze zin moeten afnemen. Dit zou de belegger kunnen uitbesteden aan de VMO.
De kernactiviteit bij het beleggen in vastgoed is het strategisch beleid. Met name de
bepaling van het bestanddeel vastgoed in relatie tot de doelstelling van de totale
beleggingsportefeuille staat daarbij centraal. Voorts dient de belegger te bepalen
welke rendement/risico verhouding hij kan accepteren en welke categoriale en/of
geografische spreiding daarbij past. Een kritische beschouwing van het eigen
beheerapparaat en een hoge mate van uitbesteding van werkzaamheden kan hiervan
een gevolg zijn .

Tabet 2 .1: vervolg trends bij be/eggen in vastgoed
Aard van de asset
heeft invloed op
positie
in
de
beleggingsportefeu i lie

Als ondersteuning bij deze laatste opmerking kan gesteld worden dat vanwege de
aard van vastgoed (zoals ook besproken in paragraaf 2.3.1 ), deze asset een bijzondere positie in de portefeuille in t.o .v. van de andere beleggingscategorieen inneemt.
Zijn deze andere categoriet!n met name financieel georienteerd, het managen van
een vastgoedportefeuille vergt daarnaast de nodige kennis van wetgeving, subsidies,
techniek etc. en een vorm van ondernemersschap. Daarnaast zijn de contacten met
externe personen en instanties vele malen diverser en complexer, dan de contacten
welke de portfoliomanagers van vastrentende waarden en aandelen van institutionele
beleggers met hun commissionairs hebben". Deze diversiteit aan benodigde kennis
en vaardigheden vergt een relatief uitgebreid personeelsbestand. Gerelateerd aan het
belegd vermogen per vermogenscategorie is deze verhouding redelijk scheef te
noemen. Deze scheefheid, welke zich direct vertaalt in beheerskosten, leidt ertoe,
dat kritisch gekeken blijft worden naar deze beheerskosten in relatie tot het
rendement van deze categorie [VIERKANT 95] .

Uitbesteding (outsourcing)
Om meer inzichten in de factoren te krijgen die tot uitbesteding leiden is een groot
aantal vastgoedeigenaren en beheerders ge·interviewd
door de Stichting voor
Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV) in opdracht van Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten. Centraal in deze gesprekken stond de vraag waarom taken worden
uitbesteed of waarom deze juist in de hand worden gehouden. Uit het onrlerzoek
kwamen een aantal potentiele voor- en nadelen van uitbesteding naar voren die in
tabel 2.2. worden weergegeven .

Tabel 2.2. Potentiele voor- en nadelen van uitbesteding [SBV 95]
Voordelen
Nadelen
Efficiency-verbetering
Flexibi Iiteit
Meer toegang tot (specialistische) kennis
Schaalvoordelen
Betere klantgerichtheid
Betere procesbeheersing
Kwaliteitsimpuls door concurrentie onder VMO's

Afhankelijkheid van dienstverlener neemt toe
Belangenverstrengeling
Kwaliteit diensten moeilijk meetbaar
Kennis- en ervaringsverlies
Grotere afstand tussen beleid en uitvoering
Kosten

"Net zoals elders bij bedrijven volgen vastgoedeigenaren de algemene trend van backto-the-basics, dit geeft een sterke druk om meer activiteiten uit te besteden en om
zichzelf meer te richten op haar core-business. Tussen beleggers en VMO's gaapt nog
steeds een grote kloof. Volgens beleggers schiet de kwaliteit van de producten en
diensten tekort. VMO's klagen dat de vergoedingen te laag zijn om nieuwe producten
te ontwikkelen en meer diensten te leveren. Zij hebben te weinig zekerheid dat de
investeringen uiteindelijk hogere inkomsten opleveren. Beleggers vinden echter een
hogere vergoeding pas bespreekbaar als daar een hoger rendement uit voortvloeit. De
VMO moet aantonen dat hij daartoe in staat is. Een patstelling derhalve."
Beleggers zien kostenbesparing, grotere flexibiliteit en toegang tot specialistische
kennis als belangrijkste redenen om beheertaken uit te besteden. Deze vermeende
voordelen zijn echter, voor veel beleggers, nog onvoldoende bewezen om de mate
van uitbesteding te verhogen. De vraag is, ook gezien de bovengenoemde patstelling,
wie deze vermeende voordelen (de meerwaarde) van verder uitbesteding moet
aantonen . In de ogen van de belegger ligt de bal bij de vastgoedbeheerders. De
belegger kan zich niet op kernactiviteiten terugtrekken als de vastgoedbeheerders niet
aantonen dat zij, in vergelijking tot een uitgebreide eigen staf, voldoende kwaliteit en
technieken in huis hebben om een beter resultaat te behalen. Beleggers vrezen een
neerwaartse spiraal van kennis- en ervaringsverlies bij vergaande uitbesteding van
beheerwerkzaamheden. De toegevoegde waarde van beheerdiensten is nog nooit
helder en meetbaar in kaart gebracht. Het veelzijdige, kennisintensieve karakter van
vastgoedbeheer vereist inschakeling van meerdere specialismen als een eigenaar
besluit het beheer vergaand uit te besteden. Verder zijn de beleggers beducht voor

belangenverstrengeling tussen de makelaardij-afdeling en de beheerafdeling binnen
een kantoor.
Ook al uiten vastgoedeigenaren in het algemeen bezwaren het belang van uitbesteding
kan de komende tijd in de vorm van co-makership aan betekenis winnen (Zuidberg,
1996). Dit is de nauwe betrokkenheid van de vastgoedbeheerders bij de doelstellingen
van de opdrachtgevers en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor
vooraf geformuleerde prestaties aan betekenis winnen. De argumenten pro zoals die
elders in de samenleving gelden, zullen ook de besluitvorming bij vastgoedeigenaren
be'invloeden. Wei moet men eerst een antwoord vinden op de bezwaren tegen
uitbesteden. Kernachtig kan de oorzaak van deze twijfel warden aangegeven met het
citaat: Ats je direc.t in vastgoed belegd word je automatisch verantwoordelijk voor de
ondernemersactiviteiten die vastgoedeigendom met zich meebrengt, omdat juist de
kwaliteit van het ondernemerschap het uiteindelijke rendement bepaalt 1•
Deze twijfel van beleggers is verklaarbaar, omdat in Nederland de mogelijke
voordelen van een verdergaande uitbesteding nog niet zijn bewezen en zich ook niet
vooraf laat bewijzen: er zijn eenvoudigweg nog te weinig voorbeelden waaruit de
conclusie kan warden getrokken dat meer uitbesteden een meerwaarde oplevert.
Gesteld kan warden dat men zich in een overgangsfase bevindt waarin naa1 betere
resultaten wordt gezocht, waarvoor veranderingen nodig zijn, maar waarin velen nog
geen duidelijk eindbeeld hebben geformuleerd.
Door de SBV werd aldus geconcludeerd dat beleggers veel twijfel kennen over de
toegevoegde waarde van een meer intensieve betrokkenheid van VMO's. Dez.e twijfel
vormt een blokkade voor veranderingen. De conclusie van het onderzoek luidde dan
ook dat VMO's nieuwe instrumenten en concepten dienen te ontwikkelen waarmee
niet alleen de kwaliteit van het beheer wordt verbeterd, maar ook de meerwaarde van
goed beheer inzichtelijk wordt.
Uitbesteding betekent dus voor een belegger, in het uiterste geval, de beeindiging van
de managementactiviteiten van de eigen vastgoedafdeling. In dit geval wordt ook wel
gesproken over verticale desintegratie. De wens te komen tot uitbesteding van taken en
verantwoordelijkheden biedt VMO's mogelijkheden om tot een uitbreiding van hun
d ienstverlen ing.
Ook veel beleggers denken in deze richting. lndien de VMO's niet in staat zijn om op
een verantwoorde wijze invulling te geven aan de eisen die de belegger op dit terrein
stelt dan is de mogelijkheid aanwezig dat beleggers, eventueel in collectief, een eigen
managementorganisatie in de markt zetten . VMO's zouden hiermee teruggeworpen
worden op het verzorgen van het service-management. In plaats van outsourcing vindt
insourcing plaats .

lnterne specialisatie (lnsourcing)
De beleggers kunnen zich ook op een geheel andere wijze ontwikkelen, namelijk via
het proces van de insourcing. Onder insourcing wordt verstaan het in eigen organisatie
houden van werkzaamheden (die nu nog door derden worden uitgevoerd). Dit zou
bijvoorbeeld kunnen door het opzetten van lokale vestigingen als agentschap voor de
betreffende belegger of groep beleggers. Maar ook sec een beheertaak terughalen zoals
het administratief beheer, waarbij de technische en commerciele beheertaak bij de
VMO blijven, is een vorm van insourcing waar men aan kan denken.

2.2.2

Trends bij VMO's

De te signaleren trends bij VMO's vormen in grate lijnen een afgeleide van de eisen
die beleggers aan VMO's stellen. Beleggers vormen immers de belangrijkste

opdrachtgevers van VMO's. Gevolg van de herorientatie bij beleggers is dater hogere
eisen aan VMO's worden gesteld; hogere eisen aan de professionaliteit van de
organisatie en kwaliteit van de dienstverlening en de personele invulling hiervan.
VMO's zijn hiertoe de weg naar professionalisering ingeslagen. Om dit te realiseren
hebben zich schaalvergroting- en specialisatierondes afgespeeld, waarbij door
ontwikkeling van productldienst wordt gestreefd naar een uitbreiding van het
dienstenpakket. Naast de ontwikkelingen bij beleggers en VMO's is er een aantal
ontwikkelingen waar te nemen in de relatie tussen eigenaar en beheerder. Ten eerste
kan geconstateerd worden dat de relatie eigenaar/beheerder zakelijker wordt.
Daarnaast is een ontwikkeling naar een evenwichtigere relatie waar te nemen. Door de
verhoogde mate van beroep doen op adviesdiensten van VMO's wordt de
laatstgenoemde meer en meer een gesprekspartner op niveau.

Account managers
De laatste jaren hebben de meeste beleggers en vastgoedmanagers hun interne
organisatie volgens het Anglo-Saksisch model gespecialiseerd en/of gesegmenteerd.
"Kantoren, winkels en woningen zijn nu eenmaal verschillende takken van sport"
Binnen deze opdeling kent het Anglo-saksisch model nog een verdere opdeling naar
(regio) accountmanagers. Deze accountmanagers dienen naast een hoog algemeen
kennis- en kundegehalte, een adequate kennis van de lokale markt te hebben. Zij zijn
verantwoordelijk voor de aan hun toevertrouwde vastgoedportefeuille (Reparon, 1998).

Risico-participerend vastgoedmanagement
Door ABC Vastgoedbeheer i.s.m. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, op basis van
het in voorgaande paragraaf beschreven onderzoek, is het concept "Risico
participerend vastgoedmanagement" ontwikkeld [SBV/ABC 97). Het concept wordt ook
wel "Risicodragend vastgoedmanagement/-beheer" genoemd. Dit concept stoelt op de
gedachte dat co-makership vereist is om de kwaliteit van het beheer te verbeteren. De
definitie luidt:

"Een begrip waarmee een vorm van vastgoedmanagement wordt aangeduid, we/ke
gekenmerkt wordt door het feit, dat de uitvoerende managementorganisatie gedurende
de overeengekomen periode participeert in het systematische risico van de
eigenaarlverhuurder van het betreffende vastgoedobject, dan we/ -afhankelijk van de
context- van de (dee/-)portefeuille, exclusief de waardeontwikkeling ervan, vo/gens
een nader overeen te komen verdeelsleutel voor de toerekening van de onderscheiden
risico's, vrijheid van handelen en corresponderende honorering op basis van de
gerealiseerde performance" [KEERIS 97b].
In maart 1997 is door de SBV, op verzoek van ABC Vastgoedbeheer, een
expertmeeting georganiseerd [SBV/ABC 97). Aan deze meeting namen een aantal
vastgoedbeleggers deel. Ten aanzien van de stand van zaken m. b. t.
vastgoedmanagement werden enkele algemene conclusies getrokken:
• Risico participerend vastgoedmanagement is een brug te ver;
• Er is sprake van een bedrijfstakprobleem en niet van een bedrijfsprobleem, dit wil
zeggen dat de ontwikkeling van het vastgoedbeheer in Nederland in zijn geheel
stagneert; de patstelling, waarbij enerzijds de beleggers ontevreden zijn over de
kwaliteit van beheerders en anderzijds het de beheerders aan middelen voor een
snel/e verandering ontbreekt, is nag steeds niet doorbroken.
Naast deze algemene conclusies zijn ook andere conclusies uit de discussie getrokken:
Beheerconcepten, zoals risicoparticiperend beheer, zijn niet haalbaar zolang de
heersende twijfel over de toegevoegde waarde van een verdergaande uitbesteding niet
weggenomen is. Deze twijfel kan alleen worden weggenomen door:
• Verbetering van de kwaliteit t.a. v. de kennis van de lokale markten en de
individuele objecten;

•

•

•

•

Nieuwe instrumenten en technieken zoals de marketing- en risicoprofielen alsmede
simulatietechnieken. Deze kunnen zeer bruikbaar zijn voor de verbetering van
kwaliteit van de dienstverlening (REPARON 96b);
Het meetbaar maken van prestaties: alleen het praktische probleem dat prestaties
moeilijk meetbaar zijn, staat een snelle invoering van performance-gerelateerde
beloning in de weg;
Het objectief meten van het resultaat van goed beheer. Dit is (nog) niet mogelijk,
wel vallen indicatoren te ontwikkelen voor huurderstevredenheids, omvang van
huurachterstand, gerealiseerde besparingen etc.;
te kijken naar de essentie van de professionalisering van vastgoedbeheer. Deze
moet worden gezocht in opbrengstverhoging en beheersing van de kosten (het
bruto-nettotraject);

Uit deze expertmeeting is duidelijk geworden dat de tijd, op dit moment, nog niet rijp
is voor vergaande vormen van uitbesteden van vastgoedbeheer. Allereerst is een
kwaliteitsslag noodzakelijk m.b.t. de huidige core-business van de VMO's. Hieronder
wordt het management op objectniveau verstaan, waarbij de kwaliteit gestoeld is op
een superieure kennis van het vastgoed, de lokale markten en een uitstekende
dienstverlening aan de huurders. lndien deze kwaliteitsslag wordt gemaakt valt te
verwachten dat beleggers de kennis en de kunde van een goede dienstverlener op een
of andere wijze aan zich zullen trachten te binden. Uiteraard geldt dit alleen voor de
VMO's die in staat zijn de meerwaarde van de eigen organisatie aan te tonen.

2 .2 .3

Nieuwe partijen op de markt voor beheerdiensten

Er zijn verschillende organisaties die zich zeer recentelijk op de markt voor
beheerdiensten hebben begeven of zich daar waarschijnlijk binnenkort gaan begeven .
De achtergrond van deze organisaties is zeer divers. De volgende partijen kunnen
onderscheiden worden:
• Consultancy/adviesbureaus
• Accountants;
• Technische adviesbureau's;
• Facility management-organisaties;
• Woningcorporaties.
Deze partijen zijn de directe nieuwe concurrenten op de markt voor beheerdiensten en
kunnen in staat zijn om de huidige taken van de VMO over te nemen. Deze partijen
zijn al jaren indirect actief op of indirect betrokken bij de commerciele vastgoedmarkt.
Verder beschikken de partijen zowel over een specifieke achtergrond als over
algemene managementvaardigheden. Dit zou een aantoonbare meerwaarde kunnen
zijn . Door beide factoren kunnen zij wellicht hoger in de vastgoedbeheerpiramide hun
diensten aanbieden en hierdoor een uitgebreid takenpakket op zich nemen.

Bijlage hoofdstuk 3
Theoretische achtergronden

Bijlage 3.1
Gegevenslogistiek
Midden jaren 80 deed logistiek zijn intrede in de industriele en handelssector. Sinds
enkele jaren worden logistieke concepten in de dienstverleningssector en met name in
de administratieve dienstverlening ge"introduceerd.
Het logistieke concept "de zorg voor een beheerste goederenstroom van 'zand tot
ldant': dus vanaf de leveranciers, via diverse schakels, naar de klanten" herbergde
reeds in tegenovergestelde richting van de goederenstroom, de informatiestroom. We
kunnen in de dienstverleningssector de goederenstroom invullen als een gewenste
informatiestroom. Men komt derhalve tot het begrip "gegevenslogistiek" waarbij een
goede en adequate informatievoorziening belangrijk is voor een goede beheersing van
de goederenstroom, de gewenste informatiestroom dus.
In de dienstverlenings-sector wordt tegenwoordig het concept gegevens'ogistiek
gehanteerd hetgeen niets anders betekent dan industriele logistieke toepassingen in

administratieve dienstverlenende organisaties.
Verster (1997) op een symposium over gegevenslogistiek georganiseerd door de ING
groep beschrijft het volgende.
Hoe komen we tot een vorm van gegevenslogistiek?
"Wat is de aanpak, het basismodel? Oat begint helemaal niet bij de processen. lk denk
dat als je de rneeste partijen met wie wij dit soort activiteiten hebben mogen
ondernernen zou vragen naar hun ervaringen een daarvan zal zijn dat het nogal lang
duurde voordat in het kader van die aanpak over processen werd gesproken. Oat is
inherent aan het feit dat wij als het ware vanzelfsprekend gaan beginnen aan de
marktkant, bij de klant en het product. Wij steken er veel energie en tijd in om dat
scherp in het vizier te krijgen: hoe zien de klanten, de klantgroeperingen, eruit, hoe
zien de producten eruit, welke service-elementen moeten naar de klanten en de
producten worden gebracht? Kortom, eerst wordt zo nauwjkeurig mogelijk de output
van het proces in kaart gebracht. Oaarbij kan de visie hoe dat er straks zou moeten
uitzien een belangrijke rol spelen. Vervolgens stappen wij om het proces heen en gaan
wij kijken uit welke elementen het administratieve product bestaat, waar die
elementen vandaan komen, met welke frequentie en kwaliteitseisen en bezien of er
niet veel meer gevraagd wordt dan nodig is. Voordat wij over het proces op zich gaan
nadenken moet ons dus zowel de output als de input helder voor de geest staan. Als
die bekend zijn, kan ook zinvol worden nagedacht over het transformatie-proces en
dan heb ik het eigenlijk over een groot aantal inzichten en toepassingen die in de loop
van deze dag naar voren zijn gekomen; parallele stappen, volgtijdelijke stappen,
taakdefinities, enz.
Is het proces in concept gereed, dan gaan wij vervolgens spreken over besturing. Oat is
vaak een lastige stap, want in veel administratieve en dienstverlenende organisaties is
die besturing vaak verkleefd met, verankerd geraakt in de feitelijke processen. Als men
zou willen weten hoe het staat met een brief die men gestuurd heeft, moet in veel
gevallen op de afdelingen zelf gezocht worden naar het dossier en naar degene die
ermee bezig is. Een vorm van monitoring, van sturing op afstand, is dit soort
organisaties niet van nature meegegeven, terwijl dat in de industrie van nature wel het
geval is. Oat is overigens niet zo verwonderlijk omdat het primaire proces daar bestaat

uit bouten en moeren en omdat sturing op papier is. Oat zijn per definitie gescheiden
processen, terwijl in de administratieve sfeer beide processen papier is en het is dan
ook begrijpelijk dat die met elkaar verweven zijn geraakt. Wij pleiten ervoor om daar
waar nuttig en/of nodig is dat weer uit elkaar te trekken" [VERSTER 97).
De volgende aandachtspunten zijn volgens Verster nodig om het concept gegevenslogistiek vorm te geven:
• De output van het proces in kaart brengen;
• Waarneming van de klant en klant is ook leverancier "de klant is vrijwel altijd
leverancier van de voor het proces benodigde informatie".
• De Service-verwachtingen analyseren (omgevingsfactoren en dienstverlenende
elementen: snelheid, kwaliteit, klachtenafhandeling, informatie vooraf over
behandeling), de service-eisen in beeld brengen.
• Het product zelf? Wat is nu het produkt van een dienstverlenende organisatie?

Bijlage 3.2
Voorstanders van openheid en transparantie
W. VICKRY
J.A. MIRLEES
S.J. GROSSMAN
J.E. ST/GLITZ
S. EDWARDS
W.G KEERIS
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The Royal Swedish Academy of Sciences
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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Bank of Swede1
Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 1996, to

Professor James A. Mirrlees, University of Cambridge, U.K. and
Professor William Vickrey, Columbia University, New York, USA
for their fundamental contributions to the economic theory of incentives under
asymmetric information.
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Information and Incentives
One of the most important and liveliest areas of economic research in recent years
addresses situations where decision-makers have different information. Such
informational asymmetries occur in a great many contexts. For example, a bank doe!
not have complete information about lenders' future income; the owners of a firm
may not have the same detailed information about costs and competitive conditions ;
the managing director; an insurance company cannot fully observe policyho'.ders'
responsibility for insured property and external events which affect the ris~· of
damage; an auctioneer does not have complete information about the willingness to
pay of potential buyers; the government has to devise an income tax system without
much knowledge about the productivity of individual citizens; etc.
Incomplete and asymmetrically distributed information has fundamental
consequences, particularly in the sense that an informational advantage can often be
exploited strategically. Research on the economics of information has therefore
focused on the question of how contracts and institutions can be designed to handle
different incentive and control problems. This has generated a better understanding c
insurance markets, credit markets, auctions, the internal organization of firms , wage
forms , tax systems, social insurance, competitive conditions, political institutions,
etc.
This year's laureates have laid the foundation for examining these seemingly quite
disparate areas through their analytical work on issues where informational
asymmetries are a key component. An essential part ofWilliam Vickrey's research
has concerned the properties of different types of auctions, and how they can best bE
designed so as to generate economic efficiency. His endeavors have provided the
basis for a lively field ofresearch which, more recently, has also been extended to
practical applications such as auctions of treasury bonds and band spectrum licenses.
In the mid 1940s, Vickrey also formulated a model indicating how income taxation
can be designed to attain a balance between efficiency and equity. A quarter of a
century later, interest in this model was renewed when James Mirrlees found a mor•
complete solution to the problems associated with optimal income taxes. Mirrlees
soon realized that his method could also be applied to many other similar problems.
has become a principal constituent of the modern analysis of complex information
and incentive problems .
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Samenvatting van het artikel van Floris Wijnants, congres Sefa Amsterdam, in het
tijdschrift Rosta Economica maart 1997.
Roi van informatie
lnformatie speelt in de huidige maatschappij een steeds grotere rol. Het is een
levensvoorwaarde voor organisaties maan niemand binnen organisaties kan te alle
tijden worden ge"informeerd zijn over alle aspecten van een te nemen besluit. Gebrek
aan informatie leidt tot onzekerheid in het besluitvormingsproces. In de huidige
organisatie theorieen wordt een organisatie dan ook steeds vaker gezien als een
informatieverwerkend systeem, waarin onzekerheidsreductie het kernbegrip is
geworden. Om deze onzekerheid zoveel mogelijk te reduceren wordt door organisaties
de laatste tijd steeds meer aandacht besteed aan efficientie op het gebied van gebruik
en beheer van informatie.
lnformatiemarlct
De contouren van de informatiemarkt -in de betekenis van een niet geografische
gelokaliseerde markt waarop vragers en aanbieders van informatie elkaar ontmoetenvervagen. Het lijkt er op dat we in een hoog tempo op het neoklassieke Walhalla
afstevenen: een markt zonder grenzen, zonder informatie-problemen waarin
monopolisten die een kennisvoorsprong weten uit te buiten steeds minde1 macht
hebben.

Grossman & Stiglitz trokken deze neoklassieke gedachte al in 1976 in twijfel. Een vrije
markt met volledige mededinging heeft volgens hen namelijk nog een andere negatieve
eigenschap. Hoe groter de beschikbaarheid van informatie, des te minder wordt de
prikkel om zelf nieuwe informatie te creeren. Het hieruit voortkomende free-rider
gedrag zal uiteindelijk leiden tot de paradox dat een lagere informatiedrempel tot
gevolg heeft dater minder informatie in de economie als geheel zal worden verwerkt.
Hiervan zou een enorme marktverstorende werking uitgaan.
Data of informatie
Data op zich verschaffen niet noodzakelijk informatie. Pas wanneer de gegevens in
bepaalde combinaties gerangschikt worden, kunnen ze bepaalde informatieve waarde
krijgen. lnformatie is immers een subjectief begrip. De vraag bij het verwerken van
gegevens is uiteraard steeds welk gedeelte ervan bruikbaar is en waar dit gezocht moet
worden. De manager van 1996 heeft voor een beslissing gemiddeld 1400 keer zoveel
info tot zijn beschikking als in 1980. Het gevolg van deze 'information overload' is dat
het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om de eindgebruiker te bereiken. Een
bijkomend probleem is (naast het gevaar van information-overload) dat veel data
bestanden zijn vervuild met onbetrouwbare gegevens. Het wordt voor bedrijven in de
rol van informatiedragers steeds moeilijker om uit de vrijwel ondoordringbare wolk van
gegevens de voor hen relevante informatie te filtreren. Vroeg of laat ontstaat vanuit de
markt de vraag naar gespecialiseerde bedrijven die op efficiente wijze informatie weten
te vinden. lnformatie krijgt hierdoor als het ware de status van een verhandelbaar goed
met toegevoegde waarde van zichzelf.

Het is op dit punt noodzakelijk om de term 'informatierevolutie' opnieuw aan de orde
te stellen. De huidige maatschappij wordt namelijk in toenemende mate
geconfronteerd met een revolutionaire groei van datastromen. De kennis en
vaardigheden om deze data op efficiente wijze te kunnen verwerken groeien
daarentegen slechts evolutionair. Het is dus de vraag of wel gesproken mag worden
van een informatierevolutie, of dat er slechts sprake kan zijn van een datarevolutie.

De macht van informatie
De informatievoorziening binnen organisaties is in eerste instantie bedoeld om
besluitvorming te versoepelen. Het toegenomen belang van informatie heeft in deze
context gevolgen voor machtsverhoudingen tussen de verschillende besluitvormers
binnen organisaties. lnformatie is een machtsmiddel geworden en de voor-wat-hoortwat-regel vormt onder besluitvormers steeds vaker een soort elfde gebod.
Besluitvormers zijn verwikkeld in een eeuwigdurend spel van information politics,
waarbij strategisch en opportunistisch gebruik van informatie hoogtij vieren. Een
informatie-ontvanger dient te alle tijde extra op zijn hoede te zijn in verband met
eventuele informatie-manipulatie door de tegenpartij. Een informatie-ontvanger dient te
allen tijde extra op zijn hoede te zijn in verband met eventuele informatie-manipulatie
door de tegenpartij. De informatiemarkt is dermate in ontwikkeling dat het uiteindelijk
moeilijk zal zijn aan te geven of de neo-klassiekers of Grossman & Stiglitz gelijk
krijgen. Zeker wanneer manipulatie van gegevens in het spel is kan deze vraag
moeilijk beantwoord worden.
5./. Crossman & J.E. Stiglitz, Information and competitive price systems, American Economic Review, 1976, pp 246253 .

TECHNOLOGY
REVIEW
I bedrijl:c;leven en de overheid ·
le Verenigde Staten geven
·ds minder geld uit aan rerch en development (R & D),
wijl de R & D-investeringen
' buitenlandse ondernemin' in Anterika groeien, van 700
' joen dollar in 1987 tot I 7 mil· I dollarin 1995.
'ijflien procent van de R & D'. aven in de VS bestaat uit builands geld. Duitsland heeft
'rin met bijna 4 miljard dollar '
grootste aandeel, gevolgd
•r Zwitsetland met ruim 3 mill, Engeland met bijna 2,5 mill, Japan met bijna 2 tlliljard,
•nkrijk met ruim 1,5 mitjard, .
·iada met ruim 1 miljard, en
lerland met 8~8 miljoen dol-

~ ichard

Florida van Carnegie
!Ion University bespreekt in
hnology Review de contro;c over het rendement van de
tcnlandse iilvesteringen voor
J!astland Amerika en conclu; I dat ze h1ecr goed dan
1ad doen. Hij baseert zijn

conclusies op een onderzoek
naar de resultaten van de buitenlaridse laboratoria en hun aandeel in de vernieuwing van het
bedrijfsleven. De investeringen
van buitenlandse ondernemingel!I groeien niet alleen in de Verenigde Sta~en, maar ook in Europa en Japan.
·
De investeringen van niet-Europese ondernemingen in de Europese Gemeenschap groeiden
de afgelopen tienjaar met meer
dait 50 procent. Dat is zeven proce~t van atle R & D-uitgaven in
de !EG. IBM heeft in Europa een
netwerk van laboratoria, inclusiefhet laboratorium in Zurich
dat een groot aandeel heeft in onderzoek naar supergeleiding. He!
Japanse bedrijfsleven is in Europa vertegenwoordigd met ruim
200 labotatoria. En Amerikaanse
ondernemingen als JBM, Hewlett Packard, Intel, Microsoft en
Motorola hebben laboratoria in
Japan.
Deze ontwikkeling is volgens
de auteur grotendeels te dank en
aan de globalisering van de wereldmarkt, met name de groei
van de productic op de plaats
waar de ptoducten worden ver-

kocht. Uit gegevens van de Verenigde Naties blijkt dat buitenlandse vestigingen van multinationalsjaarlijks goederen en
diensten ter waarde van 6 biljoen
dollar produceren . Dal is veel
meer dan de 500 miljard dollar
die jaarlijks omgaat in de internationale handel.
De groei van R & D-investeringen buiten het land van vestiging gaat vaak gepaard met de
vorming van internationale samenwerkingsverbanden. De minivan van Nissan en Ford is daat
een voorbeeld van. Ford maakte
het product dat Nissan ontwik·
.
kelde.
Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen IBM, Toshiba en Siemens bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie halfgeleider-geheugenchips. Hoewel
de groei van investeringen in research en development buiten
het land van vestiging een kwestie is van tweerichtingverkeer,
concentreert deze zich in de Verenigde Staten, bijna altijd in de
buurt van gerenommeerde universiteiten . I let Japanse NEC
Research Centre hgt bijvoorbeeld naast Princeton

University, en het Mitsubishi
Electric Research Centre grenst
aan het Massachussets Institute
of Technology.
De auteur beantwoordt de
vraag naar de hijdrage van de ·
buitenlandse laboratoria aan de
Amerikaanse samenleving met
het gegeven dat ze 7,3 octrooien
per I 0 miljoen dollar aan R & Duitgaven produceren, tegen 4, 7
octrooien van het Amerikaanse
hedrijsleven als geheel. Die voor- .
sprong komt ook tot uitdrukking
in het feit dat de medewerkers
van buitenlandse laboratoria
meer publiceren. De auteur ziet
niets in een voorkeursbehandeling voor het Amerikaanse bedrijfsleven omdat die per definitie zou lciden tot nadelige reacties.
,
Jlij pleit voor steun van het
Amerikaanse bedrijfsleven eil de
overheid aan het initiatiefvan de
Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
tot het sluiten van een Multilateraal lnvesterings Verdrag. Bet ·
doel dllarvan is de buitenlandse
R & b-investeringen le vrijwaren van protectionistische beperkingen .

in de jaren '80 groter werden, en
dat de groei lager was naarmate
er meer handelsbeperkingen waren. Hoe de auteur het ook uitre02139.
kende, het positieve verband tushllp:l /web. mit. edul techreviewl
sen openheid en groei van proi
ductiviteit bleef significant.
Uit het onderzoek bleek echter I
THE ECONOMIC
ook dat openheid, hoe belangrijk l
JOURNAL
ook,· minder invloed heefl dan de ;
De theotetische discussie over
factor menselijk kapitaal. Een
;
het verband tttssen openheid en
ander resultaat van het ondergroei van productiviteit duurt al
zoek is - geheel volgens de vermeer dan honderd jaar. De conwachting - dat politieke instabitroverse duurt nog steeds voort
liteit de investermgen afremt.
ondanks een ongekend inteitsieHet ondetzoek geefl echter geen
ve liberalisering van 'de wereldduidelijkheid over de vraag in
hoeverre macro-economische inhandel. De laatste tie·f· aar zijn
. stabiliteit, in het bijzonder infla- .
de voorstanders van o enheid
aan de winnende han .
tie, een negatieve invloed heeft
Sebastian Edwards voei1 In
op de groei van productiviteit.
T.he Economic Jciurnal nieuw
Meer bewijs voor het positieve
econometrisch bewijsmateriaal
effect van openheid is volgens de ·
aan voor de stetling dat producti- auteur te vinden in micro- econo·
viteit het meest gedijt in een klimisch onderzoek op nationaal
maat van openhejd. Hij baseert
niveau.
zijn conclusie op een vergelijkend onderzoek naar gegevens
The Econmnic Joumtil i.t een
kwartaalblade1i wordt uitgegeven
uit 93 landen, waaronder Nederland, in de periode van 1960 tot
door de Britse Economic Society.
1990.
Uit het onderzoek blijkt bijvootbeeld dat de groeiverschillen HERMAN FRIJLINIC
Technology Review verschijnt zes
keer per jaar en is een uitgave van
het Massac/russets Institute of
Technology, Cambridge MA
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Bijlage hoofdstuk 4
Kader financiele managementrapportage

Bijlage 4.1
}aarverslag ROZ-IPD Vastgoedindex 1998
(1995-1997)
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ROZ/IPD Netherlands Index™

Stich ting
ROZ · vasqoeciindex

INDEX CONSTRUCTION
Number
of Assets

Total
Value
(NLGml

Total
Gross Income
(NLGml

Retail

1545

10299

748

Office

813

12235

1063

Residential

2591

25588

1931

Industrial

115

836

81

Mixed Use

149

1507

112

Other

137

633

46

5350

51098

:3982

All Property

PARTICIPATING Ft:"NDS
...\chmea .~set :Vlanagement
AZL Comroemeei Vastgoed N.V.
...\ZL Vastgoed Worungen N.V.
...\J.'vfVEST
Celexa Real Estate Investment Management B.V.
Delta Lloyd Vastgoeci
Foms Investments Vastgoed Stede:ijk
Generaii Verzekenngsgroep ~v
Gl:O Foncisenoeneer 3. V.
£);G Vasqoed Asset :Vlanage:nent
Xantoren ?onds )i°ecierland
KL.YI Pensioenioncisen
N.V. Internolis
?VF :-.'ecieriand :--.1.V.
Rociamco Eurooe B.V.
Stichting Spoo~egpensioen.fonds
St. Bedrijispensioenionds •:oor de Boywnijverheid
St. Bedrijispensioenionds v.d. Metaalmjverhe1d
St. Pensioenfoncis ..\kzo Nooei
St. ?ensioenioncis noogovens
St. Pensioenronds P-:-otector
St. Pensioenfoncis Rabobankorganisatie
St. Ph.iii ps ?e nsioenionds
St. t.: nilever Pensioenioncis Progress
Vestecia :Vlanagement B.V.
V1B Nederiand B.V
Winkel Be ieg~.ngen :--.lederiand
Winkelfonds :--.lederland

Further Information:

Tim Horsey, Catriona Allen, Alison Jump
Investment Property Databank
7/8 Greeniand Place London NVil OAP
Tel: +44 (0)171 482 5149 Fax: +44 (0)171 267 0208
e-mail: catriona@ipdindex.co.uk
http://www.propertymall.com/ipd/index.html
Aart :..:if)rd.ijk
Sticht:iJ •r5 ROZ - vastgoedindex
2270 Ai' Voorburg
Nederland

Postb1.. 620

Tel:+31 (0)70 386 0208 Fax: +31(0)70 387 4075
~

(Investment Property Databank LTD i'IPD). All rights conferred
by law of cop~ght by ·. -irtue oi international copyright conventions
are reserved by fPD. '.'lo part of the ROZ'IPD Netherlands Index
may be reproduced or transmitted, in any form or by any means.
without the prior written consent of !PD.
ISBN l 869930 81 9

Index Coverage
The total value oi the properties included the Index at December 1997 was
;.n,G 51.l bn. There are no publicly available statistics on the total value oi
the Dutch property market. but it is widely believed to be in the order of
NLG 65-70 bn. On this basis the Index represents approximately 75% of the
value of the holdings of the financial institutions and quoted property
companies.
Valuations and Data Submission
All investors agreed to a common approach to valuation from December 1994.
This led to the compilation of valuation guidelines which have been adopted
by all contributors to the Index. All data submitted to the Index is subject to
audit by internal or external auditors.
Return Calculations
Total return is calculated as the sum of capital growth (net of capital
expenditure >and net income. expressed as a percentage of capital employed
during the year. In line with the approach adopted in other markets. the
return formulae approximate the continuous accrual of income. Yearly
returns are money-weighted. with transactions timed to the month of
completion and other capital expenditure to the mid-point of the year.
Annualised growth rates are time-weighted.
::--.let income is derived Erom rents receivable during the year, net of property
specific operating costs. These include property taxes: ground rents:
insurance ;irem.iums: property management and maintenance fees: fitting
out and let-;ing costs. ?ortfoiio management fees and valuation costs are
excluded.
ERV growth and gross income growth are the annual rates of change for
consistent ;ecs oi properties. Reversionary yield is the ra'io of ERV co gross
caoita.l value. Operating costs are shown as a proportion .:if capital empioyed
to ·reflect their impact on the income and total returns.
Portfolio Bench.mark and Standing Investment Performance
Portfolio benchmark results include the returns on all im·!'sted assets held in
contributi ng property ;:iortfolios. The results include any rcoiitSJ losses made
on transactions or developments. Standing investment returns relate ;o
completed ;iroperties i::ield throughout each year.

De dek.k.ingsgraad van de index
De tota.le waarde van de objecten in de Index bedroegen per december 1997
.31.l :niljard gulden. E:r zijn geen publiek toegankelijke ;catistieken aanwez1g
becreffende ·i e tota.le waarde van de Nederiandse vastgoedbeieggingsmarkt.
Geschat wordt dat institutionele beleggers 65- iO miljard gulden hebben
belegd in onroerend goed in Nederland. Op basis van deze aanname zou de
Index een ciekkingsgraad hebben van circa 75% van het inst:tutioneel beiegd
vermogen in vastgoed.
Waardering en aan.levering van gegevens
A.Ile deeinemers hanteren •.miforme waarderingsregels. zoais omschreven in
de taxatie r1chtlijnen van 1994. A.Ile aangeleverde gegevens worden getoetst
door interne en externe accountants.
Rendementsberekeningen
Het totale rendement wordt berekend als de som van de waardestijging
(exclusief investeringen l en de netto inkomscen, uitged.ruk• ais een
percentage ·:an de gemiddelde waarde gedurende het jaar. De IPD
rendementsberekeningen zijn vergelijkbaar met de benad.eringswijze van
andere beleggingscategorieen. De rendementen zijn money-weighted..
Kapitaalsinvesteringen worden geacht ha.lverwege het jaar te zijn gedaan.
Toevoegingen en onttrekking aan de database worden op maandelijkse basis
geregistreerd.
Netto huu.ri.nkomsten worden berekend door de bruto huu.ri.nkomsten
gedurende net jaar te venninderen met de exploitatiekosten. Hieronder
worden gerekend: Belastingen. verzekering, objectbeheer. onderhoud , kosten
voor auurdersmutaties, verhuur en marketing en overige kosten. Niet
meegerekend worden de kosten voor portefeuillebeheer en taxaties.
Markthuurwaardegroei en waardegroei zijn jaarlijk3 aangepaste waardes
voor een identieke groep van objecten. De reversionary yield is de
markthuurwaarde ten opzichte van bruto objectwaarde per 31 december.
Exploitatiekosten worden uitgedrukt a.ls percentage van het geinvesteerd
vennogen investering om zodoende de impact m.b.t. inkomsten en totaal
rendement te laten zien.
Portfolio Bench.mark rendement en Standing Investment rendement
Het Portfolio benchmark rendement geeft het totaal rendement van het
institutioneel vennogen in vastgoed. In dit rendement zijn ook de effecten
van (herlontwikkelingen en aan-en verkopen verdisconteerd. Het standing
investment rendement geeft het totaal rendement weer van de objecten die
minimaal een jaar in exploitatie zijn en die niet in heront,~ikkeling of
majeure renovatie fase verkeren.

PORTFOLIO AND MARKET RETURNS

1995

1996

1997

Annualised

10.4

11.4

12.3

11.4

Management Impacts

-0.3

-0.5

-0.2

-0.4

Market Total Return <Standing Investments only)

10.8

12.0

12.5

11.8

Benchmark return

<All

Properties>

Market sector total returns % pa

Total return, % pa
1995

1996

1997

Annualised

Retail

9.1

8.9

10.2

9.4

Office

8.6

9.0

11.8

9.8

Residential

12.5

14.5

13.8

13.6

Industrial

9.0

11.6

13.5

11.4

Mixed Use

10.1

11.6

11.9

11.2

Other

12.l

8.5

11. 7

10.8

All Property

10.8

12.0

12.5

11.8

In the third year of ROZIIPD
Index results, returns from
property investment in the
Netherlands continued to rise with
the assets held throughout the
year achieving a total return of
12.5% in 1997. Transactions and
development activity had a
negative effect on the overall
portfolio return in 1997 reducing it
by 0.2% to 12.3%. Annualised over
the last three years Dutch
property portfolios have returned
11.4% per annum.
The range of returns for the five
main 3ectors of the market
narrowed in 1997. Residentials
were once again the top
performing sector in 1997 with a
total return of 13.8%. 0.7% lower
than in 1996. Industrials
returned a slightly lower 13.5%.
foilowed by the l."lixed use
properties with ~ l. 9 % . Over the
full three years of the Index,
residentials have oroduced the
highest standing i'nvestment
return of 13.6% ~er annum.

12
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Annualised

•
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At 11.8% the office sector
displayed the greatest
improvement in total return, a
2.8% ~ncrease from the orevious
year. After little chang~ for two
years, the total return from retails
rose by 1.3% to 10.2%. They.
nonetheless. remained che ooorest
performing sector of the m~ket in
1997.
In het derde jaar van de ROZIIPD
Inde:t resultaten is het behaalde
rendement op de objecten die het
geheie jaar u'.i exploitatie waren,
verder gestegen. Het rendement
kwam in 1997 wt op 12.5%.
Transacties en
ontwikkelingsactiviteiten brachten
het totale rendement terug met
0.2% tot 12,3%. Gcmiddeld over
drie jaar is het rendement voor
Nederlands vastgoed 11,4% per
jaar.
Het rendementsverschil tussen de
sectoren is dit jaar kieiner
geworden. Ondanks een daling
van 0,7% in vergelijking tot 1996
waren woningen het hoogst
renderend met 13,8%. De laatste
drie jaar hadden woningen een
gemiddeld rendement van 13,6%.
Bedrijfshailen realiseerden een
iets lager rendement van 13,5%
gevolgd door gemengde objecten
met 11,9%.
De grootste groei (2,8%1 werd
gerealiseerd in de sector kantoren
met een stijging tot 11.8%.
Ondanks het feit dat winkels voor
het eerst in drie jaar een groei
realiseerden van 1.3% bleven zij
het laagst renderend met 10.2% .
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CAPITAL GROWTH COMPONENTS

Sector capital growth rates % pa

Capital growth, % pa
1995

1996

1997

Annualised

Retail

0.8

0.6

2.2

1.2

Office

0.1

0.7

3.4

1.4

Residential

5.3

'"

7.5

6.8

Industrial

0.0

1.3

3.0

1.-±

Mixed Use

2.0

4.0

.±.4

3.5

Other

5.1

0.4

2.1

2.5

All Property

.3.0

4.4

5.3

4.2

.., ..,

i-----i

r---i

The strong capital growth in 1997
derived from rental value growth
of 2.7%, with industrials for the
first time leading the way with
:3.5%. An overall vield reduction of
0.23 paints compl~mented the
rental value gro• rth. Residentials
recorded the most beneficial
reduction in yields of 0.36 points,
compensating for iower rental
value growth. Yields decreased to
a lesser extent th:ll1 in 1996 for
the other sectors of the marK:et .

i-----i

l ! Annualised
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Reversionary yield, %

ERV growth. % pa

1995

1996

1997

Annualised

1994

1995

1996

1997

Average

Retail

-0.1

0.0

2.6

O.S

8.6

8.5

3A

8.4

8.5

Office

0.5

1.2

3.2

1.6

9.1

9.2

8.9

8.8

9.0

Residential

4.0

2.4

2.3

2.9

8.1

8.0

i .3

7.4

i.S

Industrial

1.4

-0.2

3.5

1.6

10.9
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'.'fa een geleidelijke stijging over de
laatste drie jaar heet't de
waardegroei van 3.ile objecten in
exploitatie gedurende het heie jaar
5.3% bereikt. Oncianks de lichee
terugval in vergeiijking tot 1996
heoben woningen nog steeds de
hoogste waardegroe1 (7,5%).
Echter. kant0ren en winkeis zagen
een ;terke verbetering ten
opzichte van 1996 met een groei in
waarde van resoectieveiijk 3.4%
en 2,2%. Dankzlj net aandeel
woningen in de gemengde objecten
zag ooi!: deze sector een
verbetering.
De stijging van de
markthuurwaarde met 2, 7% is
mede de oorzaak van de
waardegroei van de objecten
vooral in de sector bedrijfshallen
( + 3.5%). Ook de daling van de
yields met 0.23 punten droeg bij
tot de waardegroei van de
objecten. Woningen zagen de
hoogste yield dating met 0.36
punten, de ovenge sectoren
kenden een geringere daiing van
de yield.

Retail

Residential

Capital growth on standing
investment properties reached
5.3% in 1997, values having risen
gradually over the last three
years. For the third successive
year residentials provided the
strongest capital growth at 7 .5%,
even though this represented a
slight reduction since 1996. Office
and retail growth continued to lag
but showed significant
improvement in 1997, rising to
levels of 3.4% and 2.2%
:espectively. Mixed use properties
again appreciated well, mainly
due to their residential content.

12

INCOME RETURN COMPONENTS

Income return, % pa
1995
1996
1997

Sector income returns % pa
Annualised
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8.0

8 ·)
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Industrial

9.0

10.-!

10 5

10.0
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8.1

7.6

7.5

7.8

Other

7.0

8.1

9.5

3.2

All Property

7.8

7. 6

7.2

7.5

I

I

'

I

n
Gross income growth, ""c pa
1995 1996 1997 Annualised

Operating costs remained stable
during che year at. l.9% of capital
employed. Costs fell significantly
for mixed use and industrial
properties and rose slightly for
retails and residentials.

I

. ~

.\nnualisea

•

10

Operating costs, %-cap employed
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1995
1997
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·0.4
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'.997

Retail

Gross income growth, % pa

0

Average

•

1997

Income returrui on average
continued to fall in 1997, to 7.2%.
Industrials once again ranked top
with 10.5%, a marginal increase
from 1996. Gross income growth
of 2.5% in 1997 was 1. 7% above
that for 1996. returning to the
levels achieved in 1995. With the
exception of retails, gross income
growth was higher than in 1996
for all sectors oi the market, due
partly to a reduction in the
amount of vacant .space.

. De netto cashtlotr bleef dalen tot
7.2% in 1997. Wederom behaalden
bed.rijfshallen net hoogste
resultaat, 10.5%. De bruto
huurgroei bereikte 2,5%, gelijk
aan het niveau v&n 1995. Behalve
bij de winkelsector was er sprake
van een groei va'l de cashflow ten
ooz1chte van 1996 mede door een
v~r.nindering van de leegstand.
Exoloitatieitosten bleven oo het
ruv.eau van l.9%van het belegde
vermogen. Deze ~osten daalden
aanzienlijk voor ;semeni;de
objecten an bed.riJfshallen. maar
stegen licht voor winkels en
worungen.

PORTFOLIO STRUCTURES AND INVESTMENT

Sector
Sales
Net
Purchase Development
Allocation Expenditure Expenditure Receipts Investment
i% 1996 CV) (% 1997 CV)
(% 1997 CV) (% 1997 CV) (% 1997 CV)

Sector
Allocation
(% 1997 CV)

Retail

18.7

12.0

1.8

1.0

12.7

20.2

Office

26 .0

2.6

0.7

8.-!

-5 . l

23.9

Residential

49 .7

2.5

0.6

2.9

0.2

50.l

Industrial

1.6

~2.9

1.1

9 . J.,

4.o

Lo

:Vli.xed lise

2.9

-4..!

6.8

.5.3

:3.0

Other

1.1

18.9'

0.7

l.l

18.5

1.2

5. 0

1.0

-4.0

1.9

All Property
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1997 Asset allocations

!
Residential
f;

L

At the end of 1997. residentials
.:iccounted :or half of the value o:·
:he Databank. . >Jlocation to
:etails also increased during ;:he
year wniie the orooortion of office
properties teil s1gnilicantly.
De 28 fo ndsen investeerden ~1- C
983. 7 miljoen gedurende 1997.
ot'tewel l.9ao van de totale waarcic
Er werd meer aangekocht terwiji
de invester-.ngen voor
ontwikkeiingen en verbeteringer.
afnamen. De daiing •ran de netto
investeringen ·.verd •;oor een groo t
deei veroorzaakt door significante
i esinveste ringen in de sector
kamoren ' 5.1 % van de
kapitaalswaarde 1. Woningen zage~
voor het eerst weer een groei van
cie invester.ngen.
De databank bestond in decembe~
!.997 voor ongeveer de helft uit
woningen. Investeringen in de
winkeisector ::iamen we. in
ceg<:!nsteUing tot Lnvesteringen :n
kantoren.

!

:vlixed Cse

In 1997 NLG 983. 7 m was
invested in the 28 funds inclucii:
in the Dutch Index, representin
1.9% of the NLG 51.l bn year-e~
value of the Databank.
Expenditure on buying new
properties increased while that
developments and improvement.
fell. Significant disinvestment
from the office sector, 5.1% of ve
end sector value, was largely ' .
responsible for the fall in net
investment. Res1dentials howew
recorded positive investment for :he first time in the iast three
years.

Office
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PRESENTATIE TAXATIE-UITKOMSTEN
• Taxatierichtlijnen

TAXATIE TRENDS IN DE ROZ/IPD
INDEX

• Taxatiemethodieken
• Taxatie-uitkomsten
• Taxatie vs Transaclieprijs

Ors Aart Hordijk ARICS

• Verband NAR DCF
• Conclusies
19111May1998

TAXATIE RICHTLIJNEN
----- --- - - - -------

ANTICIPEREN DOOR T AXATEUR
- --

• Anticiperen op toekomstige opbrengsten I
kosten

- Tussen taxptiedatum en vijf jaar

• Uniforme exploitatie kosten
0

• Onderbouwing rendements /o
• Leegstand
• Vergelijkbare transakties

l

·erv . .

~_, ,-t / , """"' v.-> ~'l,\

- meer dan 35°/o van bruto huur I jaar

• HUURINKOMSTEN ONZEKERHEID
DOOR AFLOOP HUUR-CONTRACTEN

• Samenstelling IRR 0/o

•lnflatie

• RENOVATIE-, INVESTERINGS- OF
INSTANDHOUDINGSKOSTEN

- Tussen taxatiedatum en vijf jaar
- geldt niet voor individuele winkels
\, ,...-:1....._ -
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Dutch Market Results in 1997

Annual Results

Dr Ian Cullen

for 1997
Amsterdam 19111 May1998

Dutch Market Results in 1997 ... 0verview
• Market returns in 1997, and the drivers of sector
differences
• Investment and growth impacts upon the shape
of the Dutch market
• The effects of active management on bottom
line benchmark returns
• The range of fund returns and the determinants
of the 1997 rank order

19111 May 1998

3 years of slowly improving market returns
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The range of fund returns narrows

.. but rankings still driven by capital growth
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