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@r------------Voorwoord

Voor u ligt een onderzoek naar de waardebepaling van bedrijfsgebouwen. Dit onderzoek
is verricht in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit te Eindhoven,
faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Vastgoedbeheer.
Orn dit onderzoek te kunnen verrichten heb ik mijn kennis op diverse gebieden nader
moeten aanscherpen. Allereerst de sector 'bedrijfsgebouwen', weinig geliefd bij beleggers
in vastgoed, maar ook slechts in minimale zin opgenomen in het studieprogramma van
TU/e Vastgoedbeheer. Daarnaast de financiele rekenkunde die vereist is om een taxatie
te kunnen opzetten en te begrijpen. De financiele rekenkunde is tijdens mijn studie wel
sporadisch aan bod geweest maar ik wilde hier meer kennis over opdoen.
Orn dit onderzoek naar behoren
Industrial NV alle mogelijkheden
onderdeel van de VastNed Groep.
vastgoedbeleggingsinstelling met
miljoen.
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maken met alle aspecten die bij een waardebepaling van vastgoed in zijn algemeenheid
aan de orde komen.
Eveneens wil ik mijn woord van dank richten aan de heer Willem Keeris, hoofdbegeleider
TU/e, voor het inbrengen van zijn kennis ten aanzien van het onderwerp en mevrouw
Ingrid Janssen, begeleidster TU/e, voor haar gestructureerde aanpak en vaak
opbeurende gesprekken.
Ook de welwillende professionals in het vak wil ik graag bedanken voor de tijd die zij mij
ter beschikking hebben gesteld, maar eveneens voor hun kennis die ertoe heeft
bijgedragen dat dit onderzoek kon warden verricht.
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@---------Samenvatting
1.
Inleiding
De sector bedrijfsgebouwen 1s m Nederland bij vastgoedbeleggers niet populair. Dit in
tegenstelling
tot
and ere
West-Europese
landen
waar
de
commerciele
vastgoedportefeuilles uit een mix van kantoren, winkels en bedrijventerreinen of
bedrijfsgebouwen bestaan . De Nederlandse belegger is echter voorzichtig waar het gaat
om bedrijfsgebouwen . Het veronderstelde te !open beleggingsrisico moet in een zodanige
verhouding staan tot het aangenomen te behalen rendement, dat dit rendement
/risicoprofiel voldoet aan de door de beleggers algemeen gestelde verhouding. Orn dit
rendement te kunnen bepalen is een beter inzicht nodig in de aan dat vastgoed toe te
kennen waarde, gefet op het risico.

In de praktijk zijn er echter vele verschillende definities van waarden, met allen andere
uitkomsten . Wanneer een belegger een investeringsbeslissing moet nemen rekent hij
met een beleggingswaarde. Deze waarde behoort een zo nauwkeurig mogelijke
benadering van de daadwerkelijke verkoopprijs te zijn.
De meeste waardebepalende methodes berusten op het taxeren, of schatten van de
waarde. Meer als bij kantoren of winkels wijkt de verkoopwaarde van een bedrijfsgebouw
af van de verkoopprijs. Het is dus een noodzaak een waarderingsmethode te ontwikkelen
voor bedrijfsgebouwen die alle waardebepalende variabelen met zich meedraagt. Deze
variabelen moeten waar mogelijk geobjectiveerd warden, waardoor de schatting steeds
geringer wordt, of zelfs geheel verdwijnt.
De probleemstelling van dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd :

"Op basis van welke taxatiemethode en met welke variabelen kan de waarde van
bedrijfsgebouwen zo betrouwbaar mogelijk warden vastgesteldf teneinde het risico van
deze vorm van vastgoedbe/egging te verminderen ?"
Naast de hoofdprobleemstelling kan er eveneens een subvraag gesteld word en:

"Wat is de relatieve invloed van ieder van de variabelen op de betrouwbaarheid van de
einduitkomst?"
Uit de probleemstelling kan de doelstelling warden geformuleerd.

Doelstelling van het onderzoek is het opstellen van een betrouwbaar hulpmidde/ ter
vaststelling van de waarde van een bedrijfsgebouw.

2
Onderzoeksopzet
Globaal kan het onderzoek worden opgesplitst in twee delen . Aan de ene kant
onderzoeken we de taxatiemethoden die geschikt zijn voor het waarderen van
bedrijfsgebouwen. Aan de andere kant onderzoeken we de variabelen die van belang zijn
voor de waardebepaling van bedrijfsgebouwen.
Taxatiemethodieken
Door middel van een uitgebreid literatuur onderzoek worden alle taxatiemethodieken
ge'inventariseerd. Orn een keuze uit de taxatiemethodieken te kunnen maken is het van
belang vast te stellen of een gebouw courant is. Ter bepaling van de courantheid van een
gebouw zijn een aantal criteria opgesteld, waaraan een courant gebouw moet voldoen.
Op basis van deze courantheid kan een keuze worden gemaakt voor een
taxatiemethodiek.
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@---------Variabelen
Door middel van een literatuuronderzoek warden alle variabelen die van belang zijn voor
de waardebepaling van een bedrijfsgebouw ge"inventariseerd. Deze variabelen warden
gegroepeerd naar type. De variabelen kunnen worden onderverdeeld in subvariabelen,
welke op hun beurt weer verdeeld kunnen worden in benodigde data. Alie benodigde
data wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria: vrije beschikbaarheid,
actualiteit, objectiviteit en betrouwbaarheid van de data.
Matching taxatiemethoden aan variabelen
De geselecteerde taxatiemethoden en variabelen worden aan elkaar gematched aan de
hand van matchvoorwaarden. De matchvoorwaarden bieden een kader voor de uit te
voeren match . Tevens wordt er gekeken welke variabelen de grootste invloed hebben op
de waarde van een bedrijfsgebouw. Wanneer variabelen een grote invloed hebben op de
waarde van een bedrijfsgebouw en tevens als onbetrouwbaar zijn aangemerkt, dan
dienen deze variabelen verder te warden onderzocht.
Checklist
De checklist biedt de mogelijk een taxatie overzichtelijk op te bouwen. De checklist geeft
een overzicht van alle variabelen en dwingt de taxateur over ieder van de genoemde
punten een uitspraak te doen. Door het puntsgewijs afwerken van de checklist ontstaat
er een uniformiteit in de wijze van taxeren. Deze uniformiteit maakt de taxatie beter
controleerbaar voor de opdrachtgever. Wanneer er geen uitspraken warden gedaan over
een aantal punten op de checklist kan de opdrachtgever hierover opheldering eisen van
de taxateur.
Deze checklist is getoetst door middel van een brainstorm sessie met diverse
deskundigen.

3.

Conclusies

In dit onderzoek is er een hulpmiddel ontwikkeld die taxateur en opdrachtgever kan
helpen, een waarde vast te stellen die dichter bij de uiteindelijke verkoopprijs zal liggen.
De onderbouwing die noodzakelijk is bij de waardebepaling is opgenomen in de checklist.
De checklist is een bruikbaar hulpmiddel ter vaststelling van de meest betrouwbare
waarde voor een bedrijfsgebouw. De checklist is getoetst door een aantal deskundigen en
deze zien mogelijkheden voor toepassing van de checklist in taxaties ten behoeve van de
ROZ / IPD vastgoedindex.
De checklist is enkel opgesteld voor het courante gedeelte van de bedrijfsruimte markt
en is daarmee niet toepasbaar op incourante vastgoedobjecten.

4.

Aanbevelingen

Op dit onderzoek moet een vervolgonderzoek plaatsvinden voor het incourante gedeelte
van de bedrijfsruimte markt.
Voor een goede toepassing van de beoordeling van de variabelen moet de taxateur de
beoordelingen waar nodig naar eigen inzicht aanpassen.
Het minimaal te behalen rendement op een investering 1s in dit onderzoek tot stand
gekomen door middel van vergelijking met een peergroup. Er moet echter onderzoek
warden gedaan naar een rekenkundige objectieve methode om dit rendement te
bepalen.
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IN LEIDING

(!;r----------Inleiding

Hoofdstuk 1

1.1

Bedrijfsgebouwen als onderzoeksgebied

De Nederlandse bedrijfsruimtesector heeft in de vastgoedwereld door de jaren heen
nauwelijks de aandacht gekregen die zij verdient. In het verleden is er slechts in geringe
mate onderzoek verricht naar deze specifieke vorm van vastgoed. En zoals 20 vaak:
"Onbekend maakt onbemind!"
De laatste jaren is er echter steeds meer interesse in deze vorm van vastgoed. Sinds de
opname in de ROZ / IPD is gebleken dat men met deze vorm van vastgoed hoge
rendementen kan behalen. Onderstaand figuur gee~ de totaal rendementen per sector
aan over de jaren 1995 tot 1999.
-T9tale rendementenyer sector (1995-1999) in %
·,

Sector
Kantoren
Winkels
Bedriifsruimten
Woninqen
Overiqe
Totaal

1995
8.7
9.0
9.0
12.5
9.9
9.9

1996
8.9

8.6
11.7
14.7
9.9
11.9

1997
11.8
10.6
13.5
14.2
11.1
12.8

1998
14.4
12.7
14.1
12.5
14.3
13.0

1999
15.9
13.1
18.3
17.2
16.1
15.8

-·-·

Gemiddeld
11.9
--····-·-·-·-·
10.8
13.3
14.5
12.5
13.0
Bron ROZ/IPD

Figuur 1.1:

Totale rendementen per sector 1995-1999 in%
Bron: Vastgoedmarkt maart 2001 1

Citaat:
"Schaarste en te geringe rendementen in andere vastgoedsectoren forceren een
doorbraak in de 'vierde vastgoedcategorie~ de bedrijfsgebouwen. Deze beleggingen
dragen bij tot de diversificatie, maar brengen in de praktijk specifieke problemen met
zich mee." (Vastgoedmarkt, 1999) 2
Bovenstaande citaat is aanleiding geweest voor dit afstudeeronderzoek. Een van de
grootste problemen van de sector bedrijfsgebouwen is de grote afwijkingen in de
waardebepalingen. Derhalve zal dit onderzoek zich richten op de waardebepaling van
bedrijfsgebouwen. Het onderzoek richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van een
hulpmiddel ter bepaling van een 20 betrouwbaar mogelijke waarde van het
bedrijfsgebouw.
In dit hoofdstuk wordt achtereen volgend de aanleiding, probleemschets,
probleemstelling en doelstelling, de onderzoeksopzet, het plan van aanpak, het
begrippenkader en de afbakening van het onderzoek besproken.

1

2

R. van Berke!: Vastgoedmarkt heeft betere kiik op risico · s; Vastgoedmarkt maart 2001
R. Hentenaar, W. van Enk: Kansen voor sector industrieel vastgoed: Vastgoedmarkt 1999
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~r-----------1.2

Aanleiding

Vastgoed is voor de industrie en distributie slechts een faciliterend 'omhulsel' van het
noodzakelijke productieproces en heeft als zodanig een ondergeschikte rol binnen dat
geheel. Het in bezit nemen van een bedrijfspand is voor ondernemers slechts een
belemmering van de flexibiliteit. De, voor het in bezit hebben van het pand, aangewende
middelen kunnen niet meer worden ingezet in het primaire proces. Momenteel is echter
nog circa 75% van de bedrijfsgebouwen in handen van de eigenaar /gebruiker. Dit is
veelal het gevolg van de eerder genoemde desinteresse van beleggers in vastgoed, maar
eveneens een gevolg van de vaak specifieke eisen die aan een bedrijfsgebouw worden
gesteld. Orn optimaal invulling te kunnen geven aan deze specifieke eisen waren vele
gebruikers tevens eigenaar van het bedrijfsgebouw.
Op dit moment bestaat er een aanzienlijk tekort aan bedrijventerreinen in met name
Midden-, West- en Zuid Nederland. In de beleidsnotitie 'Rekenen met Ruimte' 1 blijkt dat
tot aan 2030 de vraag naar bedrijventerreinen en de bedrijfsgebouwen zich alleen maar
zal uitbreiden. In aantallen zal dit neer komen op een ruimteclaim van zo' n 34.460 ha.
gebaseerd op een voortzetting van het huidige beleid.
Naast aandacht voor de kwantiteit is er oak steeds meer aandacht voor de kwaliteit en
bereikbaarheid van deze terreinen. De lat wordt dus steeds hoger gelegd door overheid
en het bedrijfsleven. Dit valt af te leiden uit ten eerste de toegenomen vraag van
ondernemers naar locaties met een hoge kwaliteit. Ten tweede wordt er vanuit de
overheid steeds meer druk gelegd op milieueisen, welke een belangrijk kwaliteitsaspect
vormen. Ten derde dat uit het toegenomen inzicht, dat bedrijventerreinen en hun
bedrijfsgebouwen ook over een langere termijn moeten kunnen voldoen aan alle te
stellen eisen met betrekking tot kwaliteit. 2 Met andere woorden: er is vraag naar
duurzame kwalitatief goede bedrijventerreinen en duurzame kwalitatief goede
bedrijfsgebouwen, waarbinnen een gedifferentieerd aanbod mogelijk is.
Dit alles vraagt om een steeds verdergaande professionalisering in dit marktsegment.
Een taak die goed - vervuld kan worden door de Nederlandse beleggers. Echter het
beleggen in bedrijfsgebouwen werd tot voor kort in Nederland slechts met mondjes maat
gedaan. Dit in tegenstelling tot andere West-Europese landen, waar de meeste
commerciele vastgoedportefeuilles uit een mix
van
kantoren,
winkels en
bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen bestaan. De Nederlandse belegger is echter
voorzichtig waar het gaat om bedrijfsgebouwen . Hoewel de rendementen hoger zijn dan
de gemiddelde rendementen op winkel- of kantoorobjecten, wordt het risicoprofiel hoger
ingeschat.
Tegenwoordig wordt er echter steeds meer belegd in bedrijfsgebouwen. De interesse in
het bedrijfsgebouwen wordt ingegeven door de verbeterde kwaliteit en duurzaamheid
van gebouwen en terreinen en natuurlijk door de opvallende prijsontwikkelingen in de
afgelopen jaren. Echter het beleggen in bedrijfsgebouwen kent in vergelijking met het
beleggen in kantoorobjecten, meer onzekere factoren. De markt voor bedrijfsgebouwen
is afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan op de
diverse bedrijfssectoren. Daarnaast speelt de overheid nog steeds een grate rol bij het
oprichten en instandhouden van bedrijventerreinen, met een scala aan wet- en
regelgeving, een gefaseerde gronduitgifte en beslissingen omtrent infrastructurele
werken. Een andere belangrijke factor is het ondoorzichtige karakter van deze specifieke
markt, omdat de meeste objecten in eigendom zijn van de gebruiker.
1
2

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Rekenen met ruimte, 2000
Industriele Technologie Steden Overleg (!TSO): Manifest Rekenen met ruimte, 2000
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Probleemschets

Een belegger in vastgoed verwacht van zijn beleggingen een regelmatige
inkomstenstroom, waardevastheid en waardegroei. Orn de potentie van een belegging te
kunnen inschatten is marktkennis absoluut noodzakelijk. Beleggen in vastgoed is een
activiteit waarbij een actief beleid noodzakelijk is. Niet voor niks hoort men vaak de
volgende uitspraak: "Beleggen in onroerend goed is ondernemen met onroerend goed".
Wanneer men gaat beleggen in vastgoed wordt dit meestal beperkt tot de volgende
sectoren: woningen, winkels, kantoren en steeds meer bedrijfsgebouwen.
Tot voor kort was er bij de Nederlandse beleggers niet of nauwelijks interesse voor de
vastgoedcategorie 'Bedrijfsgebouwen'. Deze desinteresse wordt in de literatuur verklaard
aan de hand van de volgende argumenten 1 2 :
• De gebouwen voor opslag, distributie en dergelijke, alsmede de directe omgeving van
deze gebouwen spreekt weinigen tot de verbeelding. Zij hebben geen toegevoegde
waarde;
• Men verwacht een groter risico in vergelijking met kantoren en winkels.
Problematisch zijn onder andere het leegstandsrisico, veroorzaakt door de specifieke
op de gebruiker gerichte gebouwontwerpen. Een ander groot risico is het
bodemvervuilingrisico, mede ingegeven door de aard van het primaire proces van
deze bedrijven;
• De markt wordt gekenschetst door een groot en hoog percentage eigenaargebruikers;
• De omvang van de investeringen is in vergelijking met kantoren en winkels gering, en
er kan dus te weinig vermogen in worden weggezet;
• De arbeidsintensiviteit wordt hoger ingeschat dan bij winkels en kantoren.
• Het beleggen in bedrijfsgebouwen is een complexe aangelegenheid. Het
productieproces is zeer dynamisch, de activiteiten binnen dit proces zijn zeer divers.
Dit staat lijnrecht tegenover de huisvesting die juist heel statisch van karakter is.
De specificiteit van bedrijfsgebouwen is het grootste struikelblok voor de
vastgoedbelegger. Toch zullen de vastgoedobjecten die beleggers aanbieden op deze
markt, moeten voldoen aan hun eigen eisen ten aanzien van de verlangde winst of het
rendement, en tegelijkertijd afgestemd op de wensen en eisen van de gebruikers. Het
veronderstelde te lopen beleggingsrisico moet in een zodanige verhouding staan tot het
aangenomen te behalen rendement, dat dit rendement /risicoprofiel voldoet aan de door
de beleggers algemeen gestelde verhouding.
Orn dit rendement te kunnen bepalen is een beter inzicht nodig in de aan dat vastgoed
toe te kennen waarde, gelet op het risico.

In de praktijk zijn er echter vele verschillende waarden, met alien andere uitkomsten. Zo
praten verzekeringsbedrijven over een herbouwwaarde, banken over een executiewaarde
en de fiscus rekent met de waarde in het economische verkeer. Wanneer een belegger
een investeringsbeslissing moet nemen rekent hij met een beleggingswaarde. Deze
waarde behoort een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de daadwerkelijke
verkoopprijs te zijn.

1

2

Mr. T.T.J. de Groot, Industrieel vastgoed en de haalbaarheid van een (beursqenoteerd) industrieel
vastqoedfonds, 1998
J. van Tienen: Een verkennend onderzoek naar bedrijfsruimte als belegginqsobiect, 1999
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<!Jc----------Het begrip 'waarde' kan niet eenduidig geformuleerd worden. Het gebrek aan
eenduidigheid is te wijten aan het feit dat waarde een subjectief begrip is. De waarde van
een vastgoedobject voor een persoon, dan wel bedrijf, wordt enerzijds bepaald door
individuele voorkeuren, de huidige verdeling van middelen en de persoonlijke
toekomstverwachtingen, maar anderzijds is er sprake van een door niet direct
betrokkenen in de markt min of meer algemeen toegekende waarde.
We kunnen onderscheidt maken tussen de volgende begrippen 1 :
• Marktprijs: Inschatting van de prijs waar het vastgoed op dit moment in de markt
voor kan warden verkocht;
• Prijs: Actuele handelsprijs in de markt;
• Waarde: Persoonlijke (subjectieve) inschatting van de toegekende intrinsieke waarde
door de belanghebbende.
Alleen de prijs bestaat, de waarde van vastgoed bestaat daarentegen niet. Er vindt pas
een transactie plaats wanneer de koper vindt dat de prijs gelijk of lager is dan zijn
subjectieve inschatting van de intrinsieke waarde. De verkoper zal in het algemeen,
noodgedwongen verkoop uitgesloten, pas tot verkoop overgaan als hij vindt dat de prijs
gelijk of hoger is dan zijn subjectieve inschatting van de intrinsieke waarde.
Daarnaast is het begrip taxeren gerelateerd aan het begrip markt. De markt voor
commercieel vastgoed is in grate mate onvolkomen, wat het taxatieproces erg
bemoeilijkt. Uit onderstaand schema blijkt dat het inschatten van de waarde van een
vastgoedobject erg moeilijk kan zijn. Uit statistische berekeningen blijkt dat de kans dat
de verkoopprijs binnen 20% bandbreedte van de taxatie ligt 66% is. (zie figuur 1.2). Al
is er sinds dit onderzoek al veel verbeterd. Toch blijkt dat voor bedrijfsgebouwen de
afwijkingen in taxaties veelal grater zijn dan voor kantoren of winkels 2 •

Binnen 10% bandbreedte van de
taxatie
Binnen 15% bandbreedte van de
taxatie
Binnen 20% bandbreedte van de
taxatie
(Bron: City university of London)

66%

-20%

Figuur 1.2:

30%

55%
70%

+20%

Bandbreedte juistheid ges~~tte waarde van een vastgoedobject
Bron: Wat niet weet, wat ~ deert, september 2001 3

Problemen die samenhangen met het waarderen van vastgoed zijn grotendeels te
verklaren uit enerzijds de heterogeniteit van vastgoed, anderzijds door de inefficient
functionerende markt.

1

ir. R.P.M. Stevens MBA: Wat is de waarde en wat is de priis van bedriifsmatig onroerend goed?, 1998
DRs H.D. Gronloh RA: Intrinsieke waarde of share holder value ; 1999
3
Carola Boonen : Wat niet weet. wat niet deert: Een onderzoek naar de informatievoorziening van
beursgenoteerde vastgoedbelegqingsinstellingen; Afstudeeronderzoek TUE, september 2001
2

10

t:i"-\

IN LEIDING

~--------Op dit moment berusten de meeste waardebepalende methodes op het taxeren, of
schatten van de waarde. Dit omdat er vele speculatieve elementen aan verbonden zijn.
Het verleden en dus het bekende, brengt enkel ervaringsgegevens echter zonder dat de
context ervan duidelijk is, terwijl een investeringsbeslissing, of waardebepaling juist op
de toekomst, het onbekende, gericht maet zijn. Het is dus een noodzaak een
waarderingsmethode te ontwikkelen die alle waardebepalende variabelen met zich
meedraagt. Deze variabelen moeten waar mogelijk geabjectiveerd warden, waardaor de
schatting steeds geringer wordt, of zelfs geheel verdwijnt.

1.4

Probleemstelling

De probleemstelling van dit anderzoek wordt als volgt geformuleerd :

"Op basis van welke taxatiemethode en met welke variabelen kan de waarde van
bedrijfsgebouwen zo betrouwbaar moge/ijk worden vastgesteld, teneinde het risico van
deze vorm van vastgoedbelegging te verminderen?"
Naast de hoafdprobleemstelling kan er eveneens een subvraag gesteld warden :

"Wat is de relatieve invloed van ieder van de variabelen op de betrouwbaarheid van de
einduitkomst?"

1.5

Doelstelling

Uit de probleemstelling zoals deze geformuleerd is in § 1.4, kan de daelstelling worden
geformuleerd.
Doelstelling van het onderzoek is het apstellen van een betrouwbaar hulpmiddel ter
vaststelling van de waarde van een bedrijfsgebouw.

1.6

Onderzoeksopzet

Orn een antwoord te kunnen geven op de in de probleemstelling geformuleerde vraag,
wordt er gebruik gemaakt van het volgende stappenplan.
Glabaal kan het onderzoek worden apgesplitst in 4 delen. Aan de ene kant onderzoeken
we de taxatiemethaden die geschikt zijn voor het waarderen van bedrijfsgebouwen. Aan
de andere kant onderzoeken we de variabelen die van belang zijn voar de
waardebepaling van bedrijfsgebouwen.
Deel A

1) Middels een uitgebreid literatuur onderzoek warden alle taxatiemethoden
ge'inventariseerd.
2) De ge"inventariseerde taxatiemethoden hebben allen hun karakteristieken, deze
karakteristieken spelen een grote rol bij de keuze voor een bepaalde methade. Het is
dus van belang deze karakteristieken te inventariseren.
3) Uit de karakteristieken van iedere methode kan men de voor- en nadelen halen. Deze
voar- en nadelen zullen worden geevalueerd. Uit deze evaluatie kunnen vervalgens
conclusies warden getrakken.
4) Orn tot een juiste keuze van taxatie te komen is het van belang onderscheid te
maken tussen courante en incourante gebouwen. Het wel of niet courant zijn van een
gebauw is afhankelijk van een aantal factoren.
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(!Ji------------5) De courantheid wordt aan de hand van de ge"inventariseerde factoren vastgesteld.
6) Wanneer alle taxatiemethoden beschouwd zijn en ook de courantheid van een
bedrijfsgebouw berekend kan worden, kan er een selectie worden gemaakt van
bruikbare taxatiemethoden.
DeelB

1) Allereerst worden op basis van een literatuuronderzoek alle variabelen
ge'inventariseerd die van belang zijn bij de waardebepaling van een bedrijfsgebouw.
2) Alie variabelen die ge"inventariseerd zijn moeten worden gegroepeerd naar type.
3) Door het toekennen van groepen aan de verschillende variabelen en deze vervolgens
onder te verdelen in subvariabelen wordt het mogelijk de variabelen te
operationaliseren.
4) Van iedere subvariabele is het noodzakelijk te weten waar men de informatie kan
verzamelen (beschikbaarheid), of de verzamelde informatie van recente datum is
(actualiteit), of de berekening zich baseert op vaststaande feiten en niet op
individuele schattingen (objectiviteit) en of de data die verzameld is oak
daadwerkelijk een juist beeld geeft (betrouwbaarheid).
5) Door aan de randvoorwaarden (beschikbaarheid, actualiteit, objectiviteit en
betrouwbaarheid) beoordelingscriteria mee te geven, kunnen de subvariabelen
worden beoordeeld .
6) Vervolgens komen we tot een vaststelling van alle variabelen die van belang zijn bij
de waardebepaling van een bedrijfsgebouw.
Matching gedeelte

In dit gedeelte van het onderzoek is het van belang de variabelen te matchen aan de
geselecteerde taxatiemethoden . Dit gebeurt op basis van een aantal matchvoorwaarden.
Hieruit volgt dan vervolgens een taxatiemethode met de bijbehorende variabelen. Te
samen vormen deze de taxatiemethodiek voor bedrijfsgebouwen. Deze methodiek moet
getest warden op de gevoeligheid van wijzingen in variabelen op de waarde van een
bedrijfsgebouw. De variabelen die van grote invloed zijn op de waarde van het
bedrijfsgebouw, die tevens als onbetrouwbaar of subjectief worden aangemerkt, word en
verder onderzocht. Deze variabelen krijgen extra aandacht bij een taxatie en vergen
daarmee een extra inspanning voor de taxateur. Dit alles wordt samengevoegd in een
checklist die zal dierien als hulpmiddel bij de waardebepaling van bedrijfsgebouwen.
Evaluatie / implementatie

In dit gedeelte zal de uit theorie gevormde checklist in de praktijk getoetst worden .
Hiermee kan worden vastgesteld of de checklist ook voor de praktijk bruikbaar is.
Middels een brainstorm sessie met een aantal taxerende partijen en andere
belanghebbende, wordt de checklist getoetst. Blijken hier onvolkomenheden in op te
treden dan zullen deze worden teruggekoppeld en dient de checklist te warden
aangepast. Dit afles leidt uiteindelijk tot een hulpmiddel ter bepaling van de
verkoopwaarde van een bedrijfsgebouw, zonder daadwerkelijk tot verkoop over te gaan.

1.7

Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt schematisch weergegeven in welke stappen het onderzoek
uiteenvalt.
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(!J--------Substappenplan

...,,,

Variabelen

inventariseren benodlgde data

•

+

beschikbaarheid van data • bron

actualiteit van de data vaststellen

vaststellen

betrouwbaarheid data

+

I

objectiviteit data

vaststellen variabelen

1.8

Begrippenkader

1) Bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen
Orn begripsverwarring te voorkomen is het van belang het gebied van onderzoek
duidelijk aan te geven. De totale vastgoedsector is onder te verdelen in 3 hoofdgroepen,
te weten:
• Commercieel- ook wel bedrijfsmatig vastgoed;
• Niet commercieel vastgoed;
• Overig vastgoed.

In de vastgoedbeheer lexicon 1 wordt het begrip bedrijfsmatig onroerend goed als volgt
omschreven:
"Een begrip waarmee dat segment van de vastgoedmarkt wordt aangeduid/ waarvan de
functionele bestemming van de objecten gericht is op de invulling van de vraag van
personen en ondernemingen/ welke voortkomt uit hun bedrijfsmatige activiteiten."
Deze hoofdgroepen zijn eveneens onder te verdelen in subgroepen. Een en ander is in
onderstaand figuur grafisch weergegeven (Figuur 1.2). Het commercieel vastgoed wordt
ingedeeld in een viertal subgroepen, te weten:
• Recreatie en hotelwezen;
• Retail en horeca;
• Offices;
• Industrial.
1

Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS: Vastgoedbeheer lexicon: begrippen omschriiving toelichting, 2001
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Industrial is een begrip afkomstig van de International Property Database (IPD) te
Londen. Zij gebruiken de term 'Industrial real estate' als zijnde een bedrijfsruimte in de
breedste zin van het woord. Bedoeld warden bedrijfshallen, distributie en logistieke
ruimten, opslagruimten en dergelijke maar geen fabrieken of machines. Dit begrip kan
echter niet worden vergeleken met het Nederlandse 'industrieel vastgoed'. Industrieel
vastgoed impliceert ook vastgoed dat een onderdeel is van een machine, bijvoorbeeld
kades en dergelijke.
Voor dit onderzoek is met name de subgroep ' Industrial' van belang. Deze subgroep kan
namelijk verder worden onderverdeeld in twee soorten . De eerste soort vastgoed,
bedrijfsgebouwen, betreft de gebouwde omgeving, niet zijnde een machine of een
gebouw ten dienste van een machine. Het vastgoed moet meerdere activiteiten van het
primaire proces huisvesten. De tweede soort vastgoed, industrieel gebouwen, vormt een
wezenlijk onderdeel van het primaire proces. Het gebouw staat in functie van de machine
en huisvest geen andere activiteiten. Met andere woorden het gebouw is slechts een schil
van de machine. Voorbeelden van dit soort vastgoed zijn kademuren .

vastgoed

E]onen

Bedrijfsmatig
onroerend
goed

I
Agrarisch
onroerend goed

c:J
l

Spec;ale gebo,wee

Recreatie / hotel

Retail / horeca

kerken
gevangenissen
gezondheidszorg
onderwijs
cultuur

Offices

Industrial
bedrijfsgebouw
lndustrieel

Figuur 1.2:

Indeling sectoren van Vastgoed volgens de marktbenadering.
Bron: NVM
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~i-----------Het segment Bedrijfsgebouw kan als volgt worden gedefinieerd 1 :
"Het segment van de vastgoedmarkt, waarvan de functionele bestemming van de
objecten gericht is op de invulling van de vraag van personen en ondernemingen, we/ke
voortkomt uit de bedrijfsmatige activiteiten als productie, opslag en distributie van
goederen, waartoe eveneens
te rekenen die situaties waarbij sprake is van een
verhoogde kantoorcomponent tot zo · n 50% van het totale vloeroppervlakte /
geldstromen."
Bedrijfsruimten worden over het algemeen geconcentreerd op een bedrijventerrein. Het
bedrijventerrein heeft echter de afgelopen jaren een gedaantewisseling ondergaan. Dit is
het gevolg geweest van een in versnelling geraakte economie. De maatschappij is
tegenwoordig veranderd van een industriele samenleving naar een dienstensector. Dit
brengt in de praktijk vaak veel verwarring en worden de begrippen Bedrijventerrein en
Kantorenpark veelvuldig door elkaar gebruikt. Tussen deze twee bestaat echter een
duidelijk verschil.
Een kantorenpark bestaat volledig uit kantoorcomplexen, welke als object in totaal geen
industriele activiteiten huisvest. Industriele activiteiten bestaan uit activiteiten als
productie, opslag en distributie van goederen. De functies vervutd op kantorenparken
bestaan hoofdzakelijk uit functies gelegen op het gebied van het verlenen van diensten.
Het bedrijventerrein, zoals beschouwd in dit onderzoek, huisvest alleen bedrijfsruimten.
Dit onderzoek zal zich dan ook beperken tot bedrijfsgebouwen gevestigd op een
bedrijventerreinen en de ten dienste daarvan staande kantoorgebouwen.
2) Verkoopwaarde
waardebepalingen kunnen onderling nogal verschillen. Orn een waarde te kunnen
berekenen moet men vooraf het doel van de taxatie vaststellen. Daarnaast bestaan er
ook verschillen in de gedetailleerdheid van de onderbouwing en methodiek van het
taxeren. De waarde van vastgoed kent vele betekenissen . Voor dit onderzoek richten wij
ons op een benadering die op een zo betrouwbaar mogelijke manier de verkoopwaarde
uitdrukt, zonder dat daadwerkelijk tot verkoop is overgegaan. Het doel van de
waardebepaling ligt -dus voornamelijk bij het bepalen van de waarde die de netto asset
value tot uitdrukking brengen. De som van al deze waardes van de objecten
vertegenwoordigt kort gezegd de waarde van het vastgoedbeleggingfonds.

Een begrip van waarde, dat aansluit bij dit onderzoek, is het begrip opbrengstwaarde 2 :
"De onderhandse verkoopwaarde leeg dan we/ onder gestanddoening van de lopende
huurovereenkomsten bij geleidelijke verkoop aan de meest gerede koper onder aftrek
van de directe verkoopkosten."
Van Gool 3 hanteert het begrip opbrengstwaarde, welke inhoudt: "Het bedrag waartegen
een goed bestens kan warden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten." Dit
wordt ook wel de marktwaarde of Open market value genoemd.
Keeris4 geeft voor het begrip 'marktwaarde' in de Vastgoedbeheer lexicon de volgende
definitie:
"Het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse verkoop naar schatting
op zal kunnen brengen, nadat de verkoper het object- na de beste voorbereidingen- op
1
2

3

4

J. van Tienen: Een verkennend onderzoek naar bedriifsruimte als beleqqinqsobject, 1999
F.J .M. de Kousemaeker : Vastqoed Compendium; praktijkaspecten vastqoed. leidraad voor studie en praktijk,
1994
Dr. P. van Gool: studiedaq taxatie en waarderinq van onroerend qoed; waarderinq van onroerend qoed en
onderneminqsdoelstellinqen, 1994
Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS: Vastqoedbeheerlexicon; beqrippen omschriivinq toelichtinq. 2001
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'1,--------de gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en waarbij de koper het object
aanvaardt onder gestanddoening van de fopende huurverplichtingen, met a/le daaraan
verbonden rechten en plichten. 11 Deze begripsomschrijving wordt eveneens toegepast
door de ROZ/IPD Vastgoedindex.
In dit onderzoek zal ik de definitie van Keeris aanhouden met een kleine toevoeging van
van Gool. De voor dit onderzoek van belang zijnde waarde kan het beste als volgt
gedefinieerd worden :
"Het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse verkoop naar schatting
op za/ kunnen brengen, nadat de verkoper het object- na de beste voorbereidingen- op
de gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en waarbij de koper het object
aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurverplichtingen, met a/le daaraan
verbonden rechten en plichten, onder aftrek van de directe verkoopkosten. 11
Het karakter van een vastgoedobject is erg statisch dit in tegenstelling tot het karakter
van bedrijfsprocessen, welke erg dynamisch zijn. Er kunnen zich dus grote verschillen
voordoen tussen de waarde interpretatie van de belegger en van de gebruiker.

1.9
•
•
•

•

•

Onderzoeksafbakening

Het onderzoek zal zich beperken tot de huur en verhuurmarkt. De waardebepaling
van bedrijfsgebouwen van eigenaren/ gebruikers blijft buiten beschouwing.
Dit onderzoek zal zich dan ook beperken tot bedrijfsgebouwen gevestigd op een
bedrijventerreinen en de ten dienste daarvan staande kantoorgebouwen
Dit onderzoek richt zich tot de sector bedrijfsgebouwen. Het segment Bedrijfsgebouw
kan als volgt worden gedefinieerd:
"Het segment van de vastgoedmarkt, waarvan de functionele bestemming van de
objecten gericht is op de invul/ing van de vraag van personen en ondernemingen,
we/ke voortkomt uit de bedrijfsmatige activiteiten als productie, opslag en distributie
van goederen, waartoe eveneens te rekenen die situaties waarbij sprake is van een
verhoogde kantoorcomponent tot zo · n 50% van het ·totale vloeroppervlakte /
geldstromen. 11 •
De voor dit onderzoek van belang zijnde waarde kan het beste als volgt gedefinieerd
worden:
"Het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse verkoop naar
schatting op zal kunnen brengen, nadat de verkoper het object- na de beste
voorbereidingen- op de gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en waarbij
de koper het object aanvaardt onder gestanddoening van de lopende
huurverplichtingen, met a/le daaraan verbonden rechten en plichten, onder aftrek
van de directe verkoopkosten. 11
Dit onderzoek beperkt zich enkel tot de courante bedrijfsgebouwen markt.
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\.6/i----------Hoofdstuk 2

Inventarisatie taxatiemethoden

Een taxatiemethode moet het gedachteproces, van de actoren in de markt, structureren.

Wanneer men een vastgoed object wil gaan taxeren, kan die taxatie verschillende
doelstellingen hebben. Deze doelstellingen zijn in de meeste gevallen afhankelijk van de
maatschappelijke functie in de samenleving, van de betreffende organisatie. Aan iedere
doelstelling wordt een ander waardebegrip verbonden. Deze waarden kunnen onderling
aanzienlijk verschillen.
We spreken in dit onderzoek over taxatiemethoden en niet over waarderingsmethoden.
Dit heeft voornamelijk te maken met het moment waarop de waardering zal warden
uitgevoerd . In bijlage A wordt dieper ingegaan op het verschil tussen taxeren en
waarderen.
Alvorens men alle taxatiemethoden gaat inventariseren is het dus van belang het doel
van de taxatie vast te stellen. Vervolgens kan men de bij de doelstelling passende
taxatiemethoden gaan inventariseren. In dit hoofdstuk warden de volgende paragrafen
besproken:
·
• Doelformulering waardebepaling voor een belegger;
• Inventarisatie taxatiemethoden ;
• Comperatieve methode;
• Kostenbenadering;
• Inkomstenbenadering;
• Wettelijk voorgeschreven methode;
• Hedonistische methode;
• Inventarisatieschema.

2.1

Doelformulering waardebepaling voor een belegger

Het is van essentieel belang, alvorens de taxatiemethoden te inventariseren, de
doelformulering van de waardebepaling voor een institutionele belegger uit te werken .
Op de beleggingsmarkt zijn diverse partijen actief, namelijk: overheid, banken,
particulieren en de institutionele beleggers gevormd door de pensioenfondsen,
beleggingsfondsen en verzekeringsbedrijven. Allen hebben ze hun eigen doelstellingen en
verplichtingen. In het kader van dit onderzoek zullen enkel de doelstellingen en
verplichtingen van de institutionele beleggers warden behandeld.
Bij institutionele beleggers is er veel aandacht voor het beleggen in vastgoedobjecten.
Vastgoed kan voor diversificatie zorgen binnen een beleggingsportefeuille. Voor
pensioenfondsen is het over het algemeen niet echt aantrekkelijk direct te beleggen in
vastgoed. In veel gevallen ontbreekt daarvoor oak de specialistische kennis van dit
vakgebied. Dit heeft ertoe geleid dat veel pensioenfondsen indirect zijn gaan beleggen in
vastgoed. Zij willen op afstand het beleggen in vastgoed sturen, net als bij de aandelen,
zowel wat categorie als geografie betreft, zonder de overhead van een eigen
vastgoedafdeling. Dit indirect beleggen wordt onder andere mogelijk gemaakt door
aandelen te kopen van vastgoedbeleggingsfondsen.
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De vastgoedbeleggingsfondsen geven aandelen uit van hun vastgoedportefeuille. De
opbrengsten die gegenereerd worden uit het vastgoed worden weerspiegeld in de waarde
van de aandelen. Het streven van dit soort ondernemingen is dus het behartigen van de
belangen van de aandeelhouders, zij zullen bovenal streven naar het optimaliseren van
de waarde voor de aandeelhouders. De wijze van waarderen is van invloed op de mate
waarin de resultaten van een organisatie kunnen worden vergeleken met concurrenten
uit dezelfde sector.
Kijken wij naar deze vastgoedbeleggingsfondsen dan kunnen wij de volgende
doelstellingen voor waardebepaling, vaststellen 1 :
• ten behoeve van transacties, bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur dient de
waarde tot prijsstelling;
• ten behoeve van financiering, bij hypothecaire financiering dient de waarde van het
onderpand bepaalt te worden;
• ten behoeve van vastgoedbeleggingen ter bepaling van bezit, rendement en risico;
• ten behoeve van belastingheffing;
• ten behoeve van massale waarderingen van vastgoed of ramingen van ruimtelijke
investeringen, alsmede wetenschappelijk onderzoek.

2.2

Inventarisatie taxatiemethodieken

De traditionele waardebepalingsmethoden zijn gebaseerd op benchmarks van
vergelijkbare transacties, in plaats van een expliciet model dat het gedachteproces
weergeeft. Zo' n model geeft een reflectie van de risico-evaluatie en het rendement,
welke investeerders gebruiken om hun investeringsbeslissing te nemen. De waarde van
een vastgoedobject kan, afhankelijk van het doel van de taxatie, bepaald worden aan de
hand van de verschillende invalshoeken, namelijk 2 :
• De comperatieve benadering;
De geschatte waarde van het object is gebaseerd op marktinformatie van
vergelijkbare transacties. Deze methode vereist een representatief aantal transacties
van recente verkoopobjecten. De methode wordt in de meeste gevallen gebruikt voor
objecten waarvoor veel vergelijkingsmateriaal te vinden is.
• De kosten benadering;
De schatting is gebaseerd op de uitgaven die men doet voor een nieuwbouwobject,
rekening houdende met de staat van onderhoud en afwaardering. Deze methode
wordt veelal gebruikt voor speciale vastgoedobjecten, waarvoor geen marktinformatie
beschikbaar is.
• De inkomsten benadering;
De waardeschatting is gebaseerd op de toekomstige inkomsten die het vastgoed
genereert en de uitgaven die eraan te pas komen. Deze methode wordt toegepast ter
vaststelling van de waarde van een inkomsten genererend vastgoedobject.
• De wettelijk voorgeschreven methode;
Nederland heeft een aantal wettelijk voorgeschreven taxatiemethoden. Deze
methoden zijn gegroepeerd onder de noemer wettelijk voorgeschreven methode.
Deze methode wordt veelal toegepast door instanties die in het leven zijn geroepen
ter bescherming van huurder en verhuurder.
• De hedonistische benadering 3 ;
Deze methode is gebaseerd op de meervoudige regressie-analysemethode. Met deze
methode kan men de samenhang tussen meerdere onafhankelijke variabelen tot
uitdrukking brengen ten opzichte van een bepaalde afhankelijke variabele. Zodoende
1

2

3
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is het mogelijk de invloed van een aantal factoren op de prijsvorming vat te stellen.
Deze methode wordt voornamelijk toegepast in het taxatiesysteem van NVM, taxes
genaamd en wordt ook wel uitgevoerd in geval van een analyse van een
beleggingsportefeuille.
In de navolgende paragrafen zullen de verschillende taxatiemethoden kort warden
toegelicht.

2.3

De comperatieve methode

Deze methode kan vooral warden toegepast bij markten die zeer transparant zijn en
waarvoor veel vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. In een markt waar weinig
vergelijkingsmateriaal beschikbaar is, is deze methode erg onbetrouwbaar. Vastgoed is
echter geen homogeen product. Ieder object is uniek op vele verschillende vlakken. Denk
hierbij aan locatie, verschijningsvorm, huurder en bouwtechnische aspecten. Terwijl deze
variabelen juist een belangrijke invloed hebben op de potentiele cash flow van het object.
Het vergelijken is geen exacte methode, maar is meer een inschatting van
omstandigheden. Hoe meer de objecten van elkaar verschillen, hoe moeilijker het is een
waardeoordeel over een der objecten uit te spreken 1 •
Deze methode kan warden uitgespitst in de volgende methoden 2 :
• vergelijkende methode;
• huurwaarde methode;
• kapitalisatie methode.

2.3.1 Vergelijkende methode
Deze methode is de meest bekende van alle taxatiemethoden en wordt oak verreweg het
meest gebruikt. De taxateur maakt een vergelijking van het te taxeren object met een of
meerdere gelijksoortige objecten, waarvan hij de transactiekenmerken kent. Op basis
van deze vergelijking komt dan de taxatie tot stand. Ieder object heeft zijn eigen interne
object kwaliteit, welke een positieve of negatieve invloed kan hebben op de getaxeerde
waarde. Onder de interne object kwaliteit verstaan we de ligging, de omvang, de
bestemming, de bouwkundige kwaliteit en dergelijke. De verkoopprijs is niet een op zich
zelf staand feit maar is een relatie met andere verkoopcondities als levertijd, fiscale
afhandeling, verkoop belemmerende bepalingen en garanties. De taxateur moet,
wanneer hij gebruikt maakt van deze methode, heel goed op de hoogte zijn van de
markt. Een voorwaarde voor het goed ten uitvoer brengen van deze methode is het
beschikken over recente verkoopdata. De vastgoedmarkt is echter heel erg dynamisch
met daarin oplopende en dalende prijzen. Recente gegevens zijn onder normale
marktomstandigheden niet ouder dan 1 2 jaar.

a

2.3.2 Huurwaarde methode
Bij deze methode wordt een huurprijs berekend zoals deze ook tot stand komt bij de
vergelijkende methode. Het object wordt hier echter niet in zijn geheel vergeleken, maar
in eenheden als 'm 2 '. De methode is relatief eenvoudig en verschillen tussen objecten
kunnen goed in kaart worden gebracht. De huurmarkt beslaat een groot gedeelte van de
commerciele vastgoedmarkt, wat deze methode geschikt maakt voor deze markt. De
taxateur is bij deze methode sterk afhankelijk van zijn ervaring op het gebied van de
commerciele vastgoedmarkt. Ook in deze methode zijn subjectieve inschattingen
verwerkt. De 'm 2 -prijs' van een object is afhankelijk van de kwalitatieve en kwantitatieve

1
2

A. Adair; M.L. Downie; S. Mc Greal; G. Vos : European valuation practice: theory and techniques, 1996
G.G.M. ten Have: Taxatieleer; onroerende zaken, 1995
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m 2 • Deze methode gaat uit van een object dat niet verhuurd is, maar waar dat in de
toekomst wel zal gaan gebeuren.

2.3.3 Kapitalisatie methode
De kapitalisatie methode is een afgeleide van de huurwaarde methode. De
kapitalisatiemethode biedt de mogelijkheid de gevonden huurwaarde om te zetten in een
koopsom van het betreffende vastgoedobject. De huurwaarde is een denkbeeldige
inkomstenstroom die voortkomt uit het betreffende vastgoed. Bij de huurwaarde wordt er
vanuit gegaan dat het object nog niet verhuurd is en dus leeg staat, de partijen kunnen
dus in alle vrijheid de verhuurcondities vaststellen. Deze methode wordt gebruikt bij het
vaststellen van de onderhandse verkoopwaarde vrij van verhuur en gebruik en aan alle
daarvan afgeleide waarden.

2.4

De kostenbenadering

In een markt waar vergelijkingsmateriaal niet of nauwelijks beschikbaar is of wanneer
het vastgoedobject niet courant is, wordt veelal de kostenbenaderingsmethode gebruikt.
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van het ordenen van het gedachteproces. De
redenen waarom men tot aan- of verkoop overgaat worden volledig buiten beschouwing
gelaten. Eveneens wordt er geen rekening gehouden met de marktwerking zoals vraagen aanbodverhoudingen.
Deze methode kan worden uitgesplitst in de volgende methoden 1 ;
• kuberings methode;
• Vervangingswaarde;
• Bouwdeelkosten methode;
• Retrospectieve methode;
• Residuele waarde;
Deze methode wordt alleen toegepast indien een object zo specifiek is en er niet of
nauwelijks soortgelijke objecten verkocht zijn in de open markt.

2.4.1 Kuberings methode
Het is gebruikelijk de bouwkosten van een woning in Nederland uit te drukken in m 3 • De
bouwkosten voor commercieel vastgoed worden echter meestal uitgedrukt in m 2 •
Periodiek worden er door verschillende instanties kengetallen gepubliceerd om de
herbouwwaarde van een object mee te berekenen. Ze kunnen niet zonder meer gebruikt
worden voor de berekening van de bouwkosten. De herbouwkosten worden dus berekend
door het aantal m 2 of m 3 te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs. Het vastgoedobject
wordt dus niet gewaardeerd op basis van de marktwaarde, en waardeveranderingen ten
gevolge van vraag- en aanbod verhoudingen zijn hier niet in opgenomen.

2.4.2 Vervangingswaarde
Bij deze methode staat de volgende vraag centraal : "Hoeveel kost het om het object
opnieuw te bouwen". Daarbij gaat men ervan uit dat de bedrijfsuitvoering wordt
gecontinueerd in het pand. Alle elementen die dienstbaar zijn aan die bedrijfsuitoefening
worden ten voile mee gewaardeerd. De marktwaarde is in dit geval gebaseerd op de
nieuwbouwkosten. De waarde wordt dus bepaald door de marktwaarde van de grond,
vermeerderd met de nieuwbouwkosten voor de opstallen. Deze methode vereist een
inschatting van de waarde voor de grond en een berekening van de herbouwkosten. De
waardeberekening is ten dele technisch georienteerd en er wordt geen inzicht geboden in
de veranderingen die zich hebben voorgedaan in de markt. Door het niet inzichtbaar
1

G.G.M. ten Have: Taxatieleer: onroe rende zake n, 1995
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maken van deze waardeveranderingen geeft het een vertekend beeld van de
vermogensposities. In veel gevallen wordt er zelfs rekening gehouden met een
afwaardering ten gevolge van technische en functionele veroudering van de opstallen.
Deze methode wordt vaak toegepast als controlemethode, bij bijvoorbeeld de
comparatieve methode.

2.4.3 Bouwdeelkosten methode
Deze
methode
wordt
op
dezelfde
momenten
toegepast
als
de
vervangingswaardemethode of de kuberingsmethode. De methode is echter op een
aantal gebieden afwijkend van voorgaande twee methoden. Het verschil ligt in de
berekening van de bouwkosten, inclusief de aansluitkosten en terreinvoorzieningen. De
berekening
van
de
bijkomende
kosten
is
echter
wel
gelijk
aan
de
vervangingswaardemethode. De bouwdeelkostenmethode gaat uit van een verfijnde
begrotingstechniek. Er kan gerekend warden op basis van onderdelen, elementen of
materialen, uren, winst en risico . Welke er gebruikt wordt is afhankelijk van de
gedetailleerdheid van de beschikbare informatie.

2.4.4 Retrospectieve methode
Bij deze methode vormen de oorspronkelijke stichtingskosten het uitgangspunt bij het
taxeren van het vastgoedobject. Deze historische kostprijs wordt verdisconteerd naar het
prijspeil van de dag van de taxatie. Hiervoor kan men gebruik maken van het
prijsindexcijfer dat gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze
methode kan niet warden toegepast op vastgoedobjecten die ouder zijn dan 8 jaar en of
objecten die reeds meerdere malen na de oorspronkelijke bouw zijn verbouwd of
uitgebreid. Deze methode wordt gebruikt in het geval van incourante vastgoedobjecten.

2.4.5 Residuele waarde
Deze methode wordt alleen toegepast bij de waardebepaling van een perceel grond met
een mogelijkheid tot ontwikkeling. De gemeenten zijn vaak de aanbieders van de grond
en zij zijn dan ook in de meeste gevallen de gebruikers van deze methode. Door
stichtingskosten (exclusief de prijs voor de grand) in mindering te brengen op de te
verwachten verkoopopbrengst verkrijgt men de prijs die men maximaal aan de grond
kan uitgeven. In deze berekening zijn dus geen voorzieningen opgenomen voor winst en
risico en financieringskosten.

2.5

De inkomstenbenadering

Als uitgangspunt wordt genomen, het feit dat de onroerende zaak zelfstandig een
inkomen oplevert. Deze inkomsten die over een periode kunnen warden gegenereerd,
moeten warden omgezet in een kapitaalbedrag. De centrale vraag van deze taxatie luidt:
"welk kapitaal mag warden ge"investeerd om een x% aan rendement te verkrijgen."
Beleggingsfondsen waarderen hoofdzakelijk ten behoeve van transacties, en ten behoeve
van bepaling bezit, rendement en risico. De waarde van een vastgoedobject wordt door
deze fondsen dus kort gezegd bepaald door de toekomstige opbrengst mogelijkheden.
Inzicht in de toekomstige opbrengsten en kosten is dus essentieel. Hierbij sluit de
inkomstenbenadering het meest aan.
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Binnen de inkomstenbenadering zijn een aantal taxatiemethoden te onderscheidden,
namelijk 1 :
• draagkrachthuurmethode;
• BAR-methode;
• NAR-methode;
• Hardcore/Topslice methode (Jones Lang lasalle) ;
• DCF-methode.

2.5.1 Draagkrachthuur methode
Deze methode verschilt aanzienlijk in opzet ten aanzien van de andere methoden binnen
de inkomstenbenadering. Het vastgoedobject is in deze methode niet het uitgangspunt,
maar de exploitatiemogelijkheden die vanuit dit vastgoedobject kunnen plaatsvinden.
Met als belangrijkste uitgangspunt de in de onroerende zaak gevestigde branche. Door
middel van de genormeerde omzetten die realiseerbaar zouden moeten zijn kan dan de
huurlast bepaald warden. Deze methode heeft oak een variant, waar het aandeel
huurlasten ten opzichte van de brutowinst uit 1/7 bestaat.

2.5.2 Bruto Aanvang Rendement methode
De BAR wordt in de Vastgoedbeheer Lexicon 2 als volgt omschreven: "Het op het moment
van verwerving geraamde te behalen beleggingsresultaat gedurende het eerste volledig
Jaar van exploitatie op een vastgoedinvestering, uitgedrukt als percentage van de bruto
huuropbrengst b,j volledige verhuur conform markthuurniveau ten opzichte van de
gegeven verwervingskosten, incl. aankoopkosten."
Bij deze methode wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van lopende
huurovereenkomsten. Daarbij speelt de overeengekomen huurprijs de belangrijkste rol
bij de waardebepaling. Deze methode is gebaseerd op een cashflow die wordt ingeschat
op basis van een markthuur. De overeengekomen huurprijs zal gekapitaliseerd warden
met een minimaal te behalen rendement. Aanvangsrendementen mogen uitsluitend
warden gebruikt om de marktprijs van een object te bepalen op een bepaald tijdstip.
Wanneer een belegger rekent met een hogere BAR kan daar ult warden afgeleid dat zijn
verwachtingen voor de toekomst (waarde ontwikkeling) lager zijn. Bij een lagere BAR
houdt hij dus rekening met een gunstige waarde ontwikkeling.

2.5.3 Netto Aanvang Rendement methode
De NAR wordt in de Vastgoedbeheer Lexicon 2 als volgt omschreven: "Het op het moment
van verwerving geraamde te behalen beleggingsresultaat gedurende het eerste volledig
Jaar van exploitatie op een vastgoedinvestering, uitgedrukt als percentage van de bruto
huuropbrengst b,j volledige verhuur conform markthuurniveau en normatief geraamde
exploitatielasten ten opzichte van de gegeven verwervingskosten, incl. aankoopkosten."
De NAR-methode is als het ware een verbetering op de BAR-methode. In deze methode
wordt ook rekening gehouden met de exploitatiekosten, terwijl deze bij de BAR-methode
achterwege gelaten werden.
De NAR wordt in Nederland over het algemeen niet genoemd om het marktsentiment aan
te geven, daarvoor verkiest men de BAR. De NAR wordt in de meeste gevallen gebruikt
om een investeringsmogelijkheid te toetsen of een investering te effecturen op een geeist
minimaal rendement4 • De NAR is nauwkeurige dan de BAR, omdat eveneens de uitgaven
in de berekening zijn opgenomen.
1
2
3
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2.5.4 Hardcore Topslice methode
De Hardcore/Topslice methode is een uitgebreide BAR/NAR-berekening. Wat inhoudt dat
er een kapitalisatie plaatsvindt van de Hardcore (meest zekere inkomsten) en waarop
correcties plaatsvinden voor de Topslice (in geval van verhuur boven het marktniveau),
voor Reversion (in geval van verhuur beneden het marktniveau), voor geprognosticeerde
leegstand, erfpacht, BTW-verlies, achterstallig onderhoud etcetera.
Door het hanteren van een Net Yield, ofwel een rendement waar alle risico' s waar later
voor wordt gecorrigeerd uit gelaten worden, wordt een zeer inzichtelijke opbouw van een
resulterende NAR of BAR verkregen. Het moge duidelijk zijn dat deze Net Yield veel
eenvoudiger te vergelijken is met andere objecten dan de gangbare BAR of NAR. Dit is
het gevolg van een opschoning van een aantal objectspecifieke risico' s.

2.5.5 Discounted Cash Flow methode
Deze methode houdt rekening met alle in de toekomst te verwachten inkomsten en
uitgaven. Deze methode is erg popula ir in de vastgoedwereld en kan dus ook worden
toegepast in een scala van mogelijke financiele basisberekeningen. Deze methode blijkt
uitermate geschikt te zijn voor het bepalen van een marktwaarde voor een
inkomstengenerend vastgoedobject. In het kader van de WOZ wordt deze berekening
steeds meer uitgevoerd, en heeft ervoor gezorgd voor een standaardisering van taxaties.
De waarde die tot stand gekomen is uit de DCF-berekening is immers samengesteld uit
toekomstige cash flows, contant gemaakt naar het heden. Het DCF-model geeft op
inzichtelijke wijze weer hoe de taxatiewaarde tot stand komt en de factoren die van
invloed zijn op die waarde komen duidelijk naar voren in het cashflowschema. Er is dus
een helder inzicht in het verloop van de opbrengsten en de uitgaven in de tijd

2.6

De wettelijk voorgeschreven methode

Door de Nederlandse wet zijn een aantal waarderingsmethodes voorgeschreven. Deze
methodes worden gegroepeerd in de wettelijke benadering. · We kunnen de volgende
taxatiemethoden onderscheidden 1 :
• De wettelijke huurprijzen woonruimte methode;
• De wettelijke huurprijzen BW 7a: 1624-bedrijfsruimte methode;
• De pachtnormen methode.
Dit wil overigens niet zeggen dat dit enige erkende taxatiemethoden zijn, alle hiervoor
genoemde methoden zijn afgeleiden van deze methoden.

2.6.1 Wettelijke huurprijzen woonruimte methode
Bij wet van 18 januari 1979, Staatsblad no. 15, werd de Huurprijzenwet woonruimte tot
wet verheven, ingaande krachtens art. 44 bij invoerings-K.B.
Deze wet heeft zoals de naam al aangeeft, betrekking op woonruimten in het gehele
land. Onder woonruimte wordt verstaan: woningen, maar ook gedeelten van gebouwen
in gebruik als woonruimte (bv. Kamers, hobbyruimten en recreatieruimten). De wet is
van kracht op zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimten. Buiten deze wet vallen
echter alle verblijven die slechts voor korte duur het gebruik als woonruimte dragen . De
taxatiemethode houdt rekening met de gevolgen die voortvloeien uit de Huurprijzenwet
woonruimte. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen huurder en verhuurder, maar
de huurder en verhuurder behoudt het recht deze aan te vechten . Wanneer de huurder
besluit tot aanvechten van de overeengekomen huurprijs, dan stelt de huurcommissie de
huurprijs vast, deze vaststelling is bindend voor beide partijen. De huurder kan eveneens
de onderling gemaakte afspraken aanvechten en een extra huurverhoging aanvragen.
1

G.G.M . ten Have: Taxatieleer: onroerende zaken, 1995
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2.6.2 Wettelijke huurprijzen BW 7a: 1624 bedrijfsruimte methode
Bij Wet van 28 januari 1971, geplaatst in Staatsblad no. 44, uitgegeven op 11 februari
1971, zijn de artikelen BW 7a: 1624 tot en met 1636b in het Burgerlijk Wetboek
opgenomen 1 . Tot een bedrijfsruimte behoren de volgende :
• gebouwde onroerende zaken of gedeelten ervan
• dat krachtens overeenkomst van huur en verhuur
• bestemd is voor de uitoefening van een:
Kleinhandelsbedrijf en / of;
Restaurant- of cafebedrijf en / of;
afhaal- en besteldienst en / of
Ambachtsbedrijf.
Mits er in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor
rechtstreekse levering van goederen of dienstverlening aanwezig is,
• dan wel bestemd voor de uitoefening van een :
hotelbedrijf
kampeerbedrijf
De hoofdregel is dat het de huurder en de verhuurder vrij staat een huurprijs overeen te
komen, ze zijn daarbij niet gebonden aan wettelijke bepalingen. Eveneens
huurverhogingen zijn vrij over een te komen. Wanneer het kantongerecht de huurprijs
moet vaststellen moeten zij dit doen op basis van:
"Het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse welke
zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren, voorafgaande aan de dag van de
indiening van het inleidend verzoekschrift. Ieder aldus in de vergelijking te betrekken
huurprijs wordt herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag
waarop de huurprijs gold tot aan die van de indiening van het inleidende verzoekschrift.
De rechter zal een verzoek om verhoging van huurprijs evenwel afwijzen voor zover het
is gegrond op verbeteringen van het gehuurde, die door de huurder zijn aangebracht. "

2.6.3 Pachtnormen methode
Het pachtrecht verkeert in een omgeving van veel dwingend recht en overheidscontrole,
waarvoor het regiem strenger is dan bij huur. De herkomst van deze wet ligt bij de
landbouw.
De pachtprijsnormen warden vastgesteld door het ministerie en de
grondkamers zijn verplicht deze toe te passen bij de toetsing van pachtprijzen. De
pachtprijzen staan in redelijke verhouding tot de bedrijfsuitkomsten bij een behoorlijke
bedrijfsuitoefening, met dien verstande, dat bij het vaststellen van de prijs de redelijke
belangen van de verpachter mede in acht warden genomen.

2.7

De hedonistische methode

Deze methode gaat uit van een cross-section regressieanalyse, waarbij de reactie van de
markt in kaart wordt gebracht, om zodoende tot een prijsvorming te komen. Deze
methode is met name van belang bij de taxatie van grate portefeuilles, of bij de taxatie
van objecten waarvan veel transactiegegevens beschikbaar zijn. Het is bij deze methode
mogelijk de op een moment gelijktijdig optredende effecten ten gevolge van meerdere
variabelen mee te nemen 2 •

1
2

G.G.M. ten Have: Taxatieleer; onroerende zaken, 1995
Prof. ir. W.G. Keeris MRICS: Vastgoedbeheerlexicon; begrippen omschrijving toelichting, 2001
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2.8

Inventarisatieschema

In voorgaande paragrafen zijn alle taxatiemethoden besproken. In deze paragraaf zullen
de relevante methoden nogmaals aan bod komen, voorzien van hun voor- en nadelen.
Alleen de comperatieve benadering, de kostenbenadering en de inkomstenbenadering
zullen in het schema worden behandeld. De wettelijk voorgeschreven methode is een
methode die door de Nederlandse wetgever is opgesteld. Deze methode biedt een kader
welke randvoorwaarden stelt aan de andere methoden. Het is dus geen methode ter
vaststelling van de waarde van een object. Derhalve zal deze methode niet verder
warden uitgewerkt. De hedonistische methode is een methode die wordt gebruikt voor
met name portefeuilleanalyses en biedt enkel een benaderingskader en geen
daadwerkelijke berekening. Deze methode zal eveneens niet verder uitgewerkt warden .
De inventarisatie
schema (schema
voor en nadelen
voorzien van een
zijn .

van alle voor- en nadelen per methode zal warden weergegeven in een
2.2). Orn het een en ander overzichtelijk te houden zullen allereerst de
van taxatiemethoden warden opgesomd. Alie voor en nadelen zijn
cijfer welke correspondeert met de methode waarop zij van toepassing

Voordelen
1)
2)
3)
4)
5)

Relatief eenvoudig toe te passen.
Algemeen bekende methode en in bedrijfsleven vaak toegepast.
Inzichtelijk en begrijpelijk.
Goede vergelijkingsmogelijkheden.
Bij gebrek aan marktgegevens geelt deze methode een indicatie van de waarde van
het object, en daarmee toepasbaar op incourante objecten.
6) Methode houdt rekening met alle in het pand aanwezige voorzieningen ten behoeve
van bedrijfsuitvoering.
7) Methode bruikbaar als controlemethode.
8) Methode heeft een verfijnde begrotingstechniek.
9) Waarde van locatie is inzichtelijk te maken.
lO)Methode is geschikt als communicatiemethode.
ll)Methode houdt rekening met de exploitatiekosten en is daarmee een verbetering van
de BAR-methode.
12)Aannames moeten warden onderbouwd, waardoor deze beter controleerbaar zijn.
13) Meth ode houdt rekening met al le in de toekomst te verwachten inkomsten en
uitgaven .
14) De methode maakt gebruik van een rendement waaruit objectspecifieke risico' s
gefilterd zijn.

Nadelen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Methode is niet toepasbaar op incourante objecten.
Methode is niet toepasbaar wanneer er in de markt sterke prijsfluctuaties optreden.
Vergelijking is vaak moeilijk door dynamisch en heterogeen karakter.
De toegepaste begrippen moeten eendu idig geformuleerd zijn.
Houdt niet of nauwelijks rekening met de toekomst.
Methode berekent geen marktwaarde.
Methode geelt geen inzicht in de waardeveranderingen en geeft daardoor een
vertekend beeld van de vermogenspositie.
8) Methode is niet toepasbaar op objecten van >8jaar of objecten die tussentijds zijn
verbouwd of uitgebreid.
9) Methode houdt geen rekening met de winst en risico en de financieringskosten.
10) De waarde die uit de berekening komt is afhankelijk van de gevestigde branche.
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11) Methode houdt geen rekening met plaatselijke omstandigheden.
12) Methode houdt geen rekening met leegstand.
13) Methode houdt geen rekening met exploitatiekosten.
14)Methode vereist veel aannames, dan wel verborgen aannames.
15) Berekening is erg gevoelig voor sterk wisselende cash flows .

.

Methoden

'

·,

Comperatieve
methode

•
•
•

Kostenbenade
ring

Inkomstenben
adering

Figuur 2.2:

2.9

•

:

Vergelijkende
methode
Huurwaarde
methode
Kapitalisatie
methode/
huurwaarde
kapitalisatiemethode
Kuberingsmethode

l ~•l ";,
Vo.o rdelen .~ ·•: . Nade_
',
,: , ..:-,' ,;: ,
, ..

Toe te passen op
•·

.· A,: · .·

1; 2; 3

1; 2; 3; 5

1; 3; 4

1;2;3;4;5

1; 3; 4

1; 3; 5

5

Zeer specifieke
vastgoedobjecten, waarvoor
geen marktinformatle
beschikbaar is.
5; 6; 7
Zeer specifieke
vastgoedobjecten, waarvoor
geen marktlnformatie
beschikbaar is.
5; 6; 7
Zeer specifieke
vastgoedobjecten, waarvoor
geen marktinformatie
beschikbaar is.
5; 6; 7 ; 8
Zeer specifieke
vastgoedobjecten, waarvoor
geen marktinformatie
beschikbaar is.
Wordt toegepast door
9
voornamelijk gemeenten en
grondeigenaren ter bepaling
van de waarde van een perceel
arond
1·I 5·, 6; 7·, Met name horeca en
10· 11
detailhandel vastaoedobiecten
1; 5; 12; 13
Courante
inkomstengenererende
commerciele vastaoed obiecten
1; 4; 5; 14
Courante
inkomstengenererende
commerciele vastaoed obiecten
1; 4; 5
Courante
inkomstengenererende
commerciele vastaoed obiecten
14; 16
(In)Courante
inkomstengenererende
commerciele vastaoed obiecten

•

Vervangingswaarde/
gecorrigeerde
vervangingswaarde

5; 6; 7;

•

Bouwdeelkosten
methode

5; 8;

•

Retrospectieve
methode

1; 5;

•

Residuele waarde

9

•

1

•

Draagkrachthuurmet
hode
BAR methode

•

NAR methode

1; 2; 11

•

Hardcore/Topslice
methode

1; 2; 11; 14

•

DCF methode

3; 12; 13

1; 2; 4; 7; 10

Courante objecten in
Woninasector
Courante objecten
Commercieel Vastgoed
Courante objecten
Commercieel Vastgoed

5; 6

Overzicht taxatiemethoden

Evaluatie taxatiemethoden

Uit het schema dat in de voorgaande paragraaf is gepresenteerd kunnen we een aantal
conclusies trekken. In deze paragraaf zullen we deze conclusies behandelen.
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Het is onmogelijk om een methode voor te schrijven voor alle waarderings- of
taxatiemomenten. De te kiezen methode is sterk afhankelijk van het doel van de taxatie
of waardering. In dit onderzoek wordt gezocht naar een methode om de verkoopwaarde
van een gebouw te berekenen zonder daadwerkelijk tot verkoop over te gaan. Bij aan- of
verkoopbeslissingen dient men altijd de rendementswaarde en de marktwaarde te
beschouwen 1 .
Er is een duidelijk onderscheid te maken in de methoden op basis van het toepasbaar
zijn
op
courant
of incourante
objecten.
De
comperatieve
methode
en
inkomstenbenadering gaan uit van een courant object. De comperatieve benadering is
een methodiek die de waarde van een gebouw berekent op basis van vergelijking. In de
bedrijfsgebouwenmarkt is sprake van een grate heterageniteit waardoor vergelijkingen
vaak moeilijk te trekken zijn. De inkomstenbenadering sluit het beste aan bij de optiek
van een belegger. De kostenbenadering methode is met name bedoeld voor het
waarderen van zeer specifieke vastgoedobjecten, waarvoor geen marktinformatie
beschikbaar is. Deze methode biedt echter niet de mogelijkheid tot het berekenen van de
marktwaarde van een object, maar gaat veelal uit van de herbouwkosten voor een
soortgelijk object.
Meer op details bekeken kan er gesteld warden dat enkel de DCF methode rekening
houdt met de toekomst. De BAR, NAR en HCT methode hebben de toekomst wel
enigszins opgenomen in het te behalen rendement. Maar dit rendement is een
uitdrukking van veel meer dan enkel toekomst. Het rendement is in feite meer een
uitdrukking aan het risico dat een belegging met zich meebrengt, hiervan is toekomst
slechts een onderdeel. De HCT-methode filtert het rendement wel en haalt er alle
objectspecifieke risico' s uit. Hierdoor warden de rendementen onderling beter
vergelijkbaar. De DCF berekening rekent met een beschouwingsperiode van minimaal 10
jaar en in sommige gevallen zelfs 99 jaar.
Orn te komen tot een betrauwbare verkoopwaarde is het allereerst van belang dat er
nagegaan kan worden hoe men precies aan de waarde is qekomen. De onderbouwinq
van de taxatie speelt dus een grate rol in de mate waarin men kan nagaan of de waarde
betrauwbaar is.
De DCF methode biedt hiervoor uitstekende perspectieven. De methode heeft een
toekomst aspect, waardoor aannames onvermijdelijk zijn. Deze aannames warden
toegelicht en warden daarmee contraleerbaar. Het is echter niet geheel mogelijk alle
aannames te objectiveren. De HCT-methode welke een verbetering vormt op de BAR en
NAR methode, heeft geen toekomstaspecten.
Verder onderscheiden we een aantal relatief gemakkelijk toe te passen taxatiemethoden,
te weten: vergelijkende methode, BAR-methode, NAR-methode en HCT-methode. Deze
zijn uitstekend geschikt om als controlemethode te dienen.
Orn tot een uiteindelijke keuze van de meest betrouwbare taxatiemethoden te komen is
het allereerst noodzakelijk te bepalen of een object al dan niet courant is. De mate van
courantheid wordt bepaald in het volgende hoofdstuk.

1
Ir. W.N .J. Rust, prof. ir. F. Seyffert, ir. A.C. den Heijer, drs.ing. J.P. Soeter: Vastqoed Financieel: Delftse
Universitaire Pers, 2• druk, 1997
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~r--------Hoofdstuk 3: Courante en incourante objecten

Het kiezen van een taxatiemethode is een afweging tussen een aantal belangrijke
aspecten. Allereerst moet men de sector van het vastgoed kunnen vaststellen. In dit
onderzoek richten wij ons enkel op de sector bedrijfsgebouwen. Vervolgens is het van
belang te weten of een object courant of juist incourant is. Veel taxatiemethoden zijn niet
in staat tot het bepalen van een waarde voor incourante objecten. In dit hoofdstuk zal
aan het bepalen van de courantheid aandacht worden geschonken.
De courantheid 7 is een begrip waarmee wordt aangeduid of er voor het betreffende en
vergelijkbare vastgoedobjecten marktinformatie beschikbaar is. Met andere woorden, of
er regelmatig vastgoedobjecten uit die categorie worden verhandeld, dan wel of er een
gewillige huurmarkt voor bestaat. De mate van courantheid is daarmee een individuele
inschatting en een subjectief begrip. De subjectiviteit in het begrip courantheid moet
worden vermeden. Daarom is het noodzakelijk de courantheid te ontrafelen in een aantal
bepalende factoren.
De
mate
van
courantheid
is
afhankelijk
van
een
aantal
locatieen
bedrijfsgebouwkenmerken. Aan deze kenmerken wordt per bedrijfssector verschillende
eisen gesteld. Voor dit onderzoek zijn de volgende sectoren van belang (CBS) :
• Industrie en productie (SBI-klasse 1, 2 en 3);
• Handel (SBI-klasse 6);
• Verkeer en vervoer (SBI-klasse 7).
Een overzicht van alle SBI-klassen zoals deze zijn opgesteld door het Centraal Bureau
voor statistiek, zijn toegevoegd aan de bijlagen . (zie bijlage B)
De activiteiten van de SBI-klasse 1, 2 en 3 richten zich voor het grootste gedeelte op de
productie van goederen of het samenstellen of assembleren van producten. Een klein
percentage op dienstverlening, verkoop, onderzoek en / of administratie en beheer en er
is een restcategorie met verscheidene activiteiten. De tweede groep bedrijven bestaat uit
bedrijven in de sectoren groothandel en tussenhandel. De hoofdactiviteit in deze groep
bedrijven is met name de op- en overslag en groot- of tussenhandel. Overige activiteiten
bestaan uit dienstverlening, verkoop, onderzoek en administratiebeheer, productie of
samenstellen / assembleren van goederen en verplaatsing of transport van goederen of
personen. De laatste categorie bestaat uit bedrijven die zich voornamelijk richten hun
activiteiten op de verplaatsing van goederen en of personen, dienstverlening, verkoop,
onderzoek en administratiebeheer of de op- en overslag of de groot- en tussenhandel.
Al eerder is gezegd dat de courantheid van een object bepaald wordt door het aantal
marktgegevens dat van soortgelijke objecten beschikbaar is. De beschikbaarheid van de
marktgegevens wordt bepaald door zowel locatie- als gebouwkenmerken. Uit een aantal
interviews zijn de volgende aspecten geselecteerd die de mate van courantheid bepalen:
• Locatie;
• Milieuzonering;
• Schaal / grootte;
• Verschijningsvorm;
• Gebruiksmogelijkheden object;
• Specificaties gebouw;
• Ouderdom gebouw.

7

Prof.ir. W.G. Keeris MRICS: Vastgoedbeheer Lexicon: Begrippen omschriivinq toelichting, 2001
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~i-----------In de navolgende paragrafen zal op deze kenmerken dieper worden ingegaan, om
vervolgens te komen tot een indicator die aangeeft in hoeverre een bedrijfsgebouw een
courant of incourant object betreft.

3.1

Locatie

De locatiekeuze van bedrijven is een samenspel van een aantal factoren. De factoren die
daarin van doorslaggevend belang kunnen zijn, hebben dus een grote invloed op de
courantheid van een object. Van doorslaggevend belang voor alle sectoren zijn de
volgende factoren: de bereikbaarheid en het imago van het bedrijventerrein.
Wordt er gekeken op bedrijfstakniveau naar een locatie en naar de bereikbaarheid ervan
dan is het tevens van belang een onderscheid te maken in de relatie van het betreffende
bedrijf tot zijn markt. Afhankelijk van het product dat in het primaire proces van het
betreffende bedrijf geproduceerd wordt,
kunnen
er op
het gebied van
vestigingsplaatskeuze verschillende kostenoverwegingen gemaakt worden. Zo warden er
bedrijven onderscheiden die een beperkte afstand willen tot hun toeleveranciers, maar
ook bedrijven die juist een korte afstand wensen tot hun afzetgebied. Deze criteria
spelen echter bij de waardebepaling van een bedrijfsgebouw geen rol.
In de navolgende paragraaf zal een uiteenzetting volgen van de voor de courantheid van
belang zijnde factoren.

3.1.1 De bereikbaarheid van een locatie
De sectoren die behoren tot het onderzoeksgebied hechten een zeer grote waarde aan de
bereikbaarheid van hun locatie. De bereikbaarheid is afhankelijk van de nabijheid van
belangrijke infrastructuur of de nabijheid van de mainports. Met de eenwording van
Europa en het openstellen van de Europese grenzen zien we steeds meer ruimtevraag
langs de corridors. In figuur 3.1 zijn zowel de nationale als de internationale corridors
van Nederland aangegeven.
Op de internationale corridors worden de economische
en internationale functies geaccentueerd, met als
belangrijkste kenmerk snelle doorstroming en een
beperkt aantal, multimodale knooppunten. Daarbij is
de bereikbaarheid
van
de mainports
en
de
knooppunten van groot belang.
De nationale corridors verbinden de stadsgewesten en
de economische centra op nationale schaal met elkaar.
Deze assen fungeren als economische ontwikkelingsas,
waarbij op de knooppunten actief gebruik wordt
gemaakt van de economische potenties rond vervoer.
Deze gebieden kenmerken zich door een regionale tot
nationale schaal en goede regionale OV-ontsluitingen.

Figuur 3 .1:

Nationale en internationale corridors in Nederland
Bron : Ministerie van Verkeer en waterstaat
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Daarnaast vinden we vaak op randen van verstedelijkte gebieden bedrijventerreinen. De
bereikbaarheid van deze terreinen is vaak redelijk. Er zijn wel infrastructurele
verbindingen maar ze zijn niet optimaal te noemen.
De buitengebieden bieden veel ruimte maar de infrastructurele verbindingen zijn hier
matig tot slecht te noemen. De bereikbaarheid van deze gebieden is slecht. Daardoor zijn
deze gebieden vrijwel niet geschikt als locatiekeuze .voor de bedrijven die tot dit
onderzoeksgebied behoren. Maar ook de binnenstedelijke gebieden behoren tot deze
groep.
Ten aanzien van de bereikbaarheid van een locatie kunnen we de volgende verdeling
maken:
• Langs internationale corridors in de nabijheid van grote knooppunten en mainports;
• Langs nationale corridors in de nabijheid van grote infrastructurele knooppunten;
• Langs nationale corridors;
• Aan de randen van stedelijke gebieden;
• Overige.
De bereikbaarheid van een locatie is omschreven op basis van internationale, nationale,
regionale en lokale bereikbaarheid. Een bereikbaarheid die internationaal zeer goed is
scoort daarbij uiteraard het hoogst en een locatie in een buitengebied met nauwelijks
infrastructurele ontsluitingen scoort daarbij het laagst.

3.1.2 Het imago van de locatie
Het imago van een locatie is een criterium dat eveneens van groot belang kan zijn op de
vestigingsplaatskeuze van een bedrijf. Wanneer we spreken over het imago van een
locatie dan bedoelen we in dit verband de aantrekkingskracht die een locatie uitoefent op
een bedrijf om zich op dat betreffende terrein te vestigen.
Imago van een terrein is afhankelijk van de bekendheid die het terrein heeft in
internationale, nationale, regionale of lokale zin. Eveneens speelt de aanwezigheid van
andere bedrijven hi~rbij een grote rol. Het is als het ware een prestige kwestie zich te
vestigen op een bedrijventerrein dat algemeen bekend is. Deze terreinen zijn over het
algemeen ook uitgerust met de meest moderne voorzieningen en dergelijke. We
onderscheiden in dit verband de volgende locaties:
• Een internationaal bekende locatie met overwegend internationaal georienteerde
bedrijven;
• Een nationaal bekende locatie met overwegend nationaal georienteerde bedrijven;
• Een regionaal bekende locatie met overwegend regionaal georienteerde bedrijven;
• Een plaatselijk bekende locatie met overwegend lokaal georienteerde bedrijven;
• Een locatie met niet of nauwelijks aanwezigheid van andere bedrijven, met daardoor
weinig tot geen aantrekkingskracht op andere bedrijven.
Het imago van een locatie heeft een sterk verband met de bekendheid van een terrein en
de daarop gevestigde bedrijven in internationaal, nationaal, regionaal of lokaal opzicht.
Een terrein met een internationale bekendheid en met overwegend internationaal
opererende bedrijven bezit meer aantrekkingskracht op andere bedrijven dan een
vrijstaand bedrijfsgebouw met weinig aantrekkingskracht.
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~,--------3.2

Milieuzoneringen

Bedrijfsgebouwen met de daarin gevestigde bedrijven en bedrijventerreinen kunnen
worden ingedeeld aan de hand van de overlast of hinder die zij veroorzaken voor hun
omgeving. Het Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
heeft met betrekking tot deze overlast en hinder milieucategorieen opgesteld. In beginsel
wordt de milieuzonering gehanteerd ter bescherming van alle denkbare gevoelige en
minder gevoelige gebieden. Hoe gevoelig een gebied is voor bedrijfsactiviteiten is mede
afhankelijk van het omgevingstype. In onderstaande tabel 3.2 wordt een overzicht
gegeven van de verschillende gebiedstypen, de bijbehorende milieukwaliteiten en de
toegestane milieucategorieen .
- Milieucategorieen per -gebi~dstype
Gebiedstype
_Rustige _woonwijk
Gemengde wijk
Industrie I
Industrie II
Industrie III
Tabet 3.2 :

milieukwaliteit
1
2
3
3
3

milieucategorie
J./m 2
T/m 3
T/m 4
_T.fm 5
T/m 6

Afstand
30m
50 - 100m
200 - 300m
500 - 1000m
1500m

Milieucategorieen per gebiedstype
Bron: Zinger,1998 1

De milieukwaliteit heeft de milieuhygienische kwaliteit aan van 1 (hoge milieukwaliteit)
tot en met 3 (lage milieukwaliteit). De kolom met milieucategorieen geeft aan welke
bedrijven zich als gevolg van de milieukwaliteit zich maximaal in een gebiedstype mogen
vestigen. Verder is er in de tabel aangegeven welke afstand bedrijven moeten hebben
ten opzichte van woningen, op basis van hun milieubelastingcomponent (geur, stof,
geluid en gevaar).
Beleggers in vastgoed en met name beleggers in bedrijfsgebouwen prefereren een
bedrijfsgebouw met een milieucategorie 4 of lager. Dit in verband met het te lopen risico
op een belegging. Een milieucategorie lager dan 2 duidt op een woonbestemming, op dit
soort locaties zijn geen bedrijven toegestaan. Een milieucategorie 6 duidt op een zeer
zware industrie, welke te vergelijken is met een nucleaire fabriek. Deze categorie is dus
eveneens incourant voor de bedrijven behorend tot ons onderzoeksgebied. De bedrijven
die gerekend kunnen worden tot het onderzoeksgebied hebben een milieucategorie 3 tot
maximaal 5. Daarbij is milieucategorie 4 het meest courant, gevolgd door milieucategorie
3 en als laatste categorie 5.

3.3

Schaal / grootte

Bedrijfsgebouwen zijn te vinden in alle soorten en maten. Van kleine zelfstandige
bedrijven tot megavestigingen. De schaal van een object is van wezenlijk belang voor de
mate van courantheid van een object. In dit verband wordt met de courantheid van een
object bedoeld dat er een voldoende aantal gelijkwaardige transacties zijn gedaan die
gegevens kunnen opleveren voor de huidige waardering van een soortgelijk object.
Derhalve is het hier niet van belang in kaart te brengen welke metrages men in de markt
vraagt, maar hoeveel transacties er in een bepaalde grootteklasse gedaan warden .

1

H.A.P. Zinger, A.M. Coxe.a . : Handboek Ruimteliike Ordening en Milieu, 1998
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~-------DTZ Zadelhoff 1 definieert de volgende grootteklassen:
< 1.000 m 2
1.000- 2.5oom 2
2.500- 5.000 m 2
5.000- 10.000 m 2
> 10.000 m 2
Over het algemeen kan men stellen dat er meer transacties plaatsvinden in de kleinere
klassen dan in de grotere klassen. Dit is een stelling die werd ingenomen tijdens de
meeste interviews met makelaars.

3.4

Verschijningsvorm

Een indeling op basis van een verschijningsvorm houdt in dat er gestreefd wordt naar
bedrijven met een soortgelijke uitstraling in een zelfde groep te plaatsen (werkdocument
BRO). Het gaat daarbij niet om de activiteiten die op het terrein achter de gevels
plaatsvinden.
Er word en 5 typen 2 onderscheiden:
1) Kantoorachtig
Deze gebouwen zijn herkenbaar aan de algehele presentatie als kantoorgebouw. Een
bedrijfshal is in de kantoorachtige uitstraling ge'integreerd, waardoor de identiteit van het
gebouw gewaarborgd blijft. Het gebouw bestaat uit meerdere bouwlagen. Het gebouw is
representatief gebouwd. Deze gebouwen hebben veelal het volgende materiaalgebruik:
baksteen, glas, natuursteen en aluminium. De verhouding kantoor / bedrijfsruimte ligt op
50% / 50%, en ligt hiermee op de grens van wat men tot de bedrijfsgebouwen rekent.
2) Kantoorachtig met hal
In dit soort gebouwen zijn twee aparte ruimtelijke elementen te onderscheiden. Het
kopgebouw dat in vrijwel alle gevallen een kantoor betreft fungeert als blikvanger, het
andere heeft duidelijk de uitstraling van een hal. Daarbij is de verdeling van de
oppervlakte tussen de panden 30% kantoor en 70% hal. Het gebouw kan uit meer dan 1
bouwlaag bestaan en is representatief van karakter. Bij de bouw van dit soort gebouwen
wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van baksteen, glas en plaatmateriaal.
3) Een bedrijfshal zonder open opslag
Aan dit gebouw ontbreekt een duidelijk zichtbare entree. Wanneer er al kantoorruimte in
het gebouw aanwezig is dan is deze volledig in het gebouw ge'integreerd en niet als
eenheid herkenbaar. Het pand wordt vaak omschreven als een doos. Het gebouw bestaat
meestal slechts uit 1 bouwlaag, met een verdiepingshoogte tussen de 8 a 15 meter. Het
materiaalgebruik is veelal plaatmateriaal en soms ook baksteen.
4) Een bedrijfshal met open opslag
De bedrijfshal is eveneens een doos. Alleen hier wordt een groat gedeelte van de kavel
gedomineerd door de opslag van materialen. Dit soort gebouwen bestaan in de meeste
gevallen eveneens slechts uit 1 bouwlaag, met een verdiepingshoogte van 8 15 meter.
Het materiaalgebruik is hetzelfde als dat van hallen zonder open opslag en bestaat uit
plaatmateriaal en soms baksteen.

a

1

2

DTZ Zadelhoff research: Cijfers in perspectief; De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed in 2000,
2001
BRO adviseurs: Werkdocument

33

/1j\

COURANTE EN INCOURANTE OBJECTEN

~i----------5) Een pand voor de proces-industrie
Deze gebouwen hebben een over het algemeen afwijkende vorm en hoogte. Verder
vinden de bedrijfsactiviteiten voornamelijk buiten plaats, installaties en machines zijn
niet (geheel) van de buitenlucht afgesloten. Silo's, transportleidingen, en dergelijke
bepalen het beeld.
Hier kan nog een 5e type aan warden toegevoegd, namelijk:
6) Een verzamelcomplex
Deze gebouwen huisvesten 2 of meer bedrijven. Het gebouw kan zowel bestaan uit
kantoor als hal. In dit soort gebouwen vestigen zich veelal kleinere ondernemers. De
gebouwen zijn geschikt voor activiteiten als opslag, productie- en handelsactiviteiten. Dit
soort gebouwen hebben over het algemeen een representatieve uitstraling en warden
vaak gekenmerkt door een architectonisch ontwerp. Het materiaal gebruik is
hoogwaardig en bestaat veelal uit baksteen, glas, natuursteen, aluminium en
plaatmaterialen.
Voor de bepaling van de courantheid kunnen we twee typen gebouwen samenvoegen.
Concreet zijn dit de bedrijfshallen met en zonder open opslag. Panden voor de
procesindustrie hebben op zich niet of nauwelijks waarde. Zij zijn slechts een omhulsel
van een machine en vervullen slechts alleen deze functie. Deze panden hebben om deze
reden dan ook geen toegevoegde waarde voor een belegger in vastgoed. In de markt
zien we dat de kantoorachtigen met hal de meest courante groep bedrijfsgebouwen zijn.
Daarnaast zijn bij veel kleine bedrijven de verzamelcomplexen erg in trek en daarmee
oak courant. De specifieke bedrijfshallen zijn eveneens goed verhandelbaar.

3.5

Gebruik en aard primair proces

Bedrijven die zich vestigen in bedrijfsgebouwen verschillen in vele opzichten van elkaar.
De bedrijven vertonen met name verschillen in de aard van hun primair proces en
daarmee de producten die zij leveren. Orn hier een structuur in te kunnen vinden maken
we gebruik van de Bedrijfsindeling, zoals deze is opgesteld door de Kamer van
Koophandel, kortweg de BIK.
De invoering van de BIK sluit aan op internationale afspraken over de typering van
activiteiten. Door het CBS is in 1993 de Standaard bedrijfsindeling opgesteld. Deze
codering sluit aan op de internationaal gemaakte afspraken. Beide indelingen hebben
dezelfde hoofdgroeperingen. De hoofdgroeperingen zien er als volgt uit:
A
Landbouw, jacht en bosbouw
B
Visserij
C
Winning van delfstoffen
D
Industrie
E
productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en water
F
Bouwnijverheid
G
Reparatie van consumentenartikelen en handel
H
Horeca
I
Vervoer, opslag en communicatie
J
Financiele instellingen
K
Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en
zakelijke dienstverlening
L
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
M
Onderwijs
N
Gezondheids- en welzijnszorg
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Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
Extra-territoriale lichamen en organisaties

Op basis van gesprekken met diverse makelaars en researchafdelingen kunnen we tot de
groep gebruikers van bedrijfsgebouwen de volgende hoofdgroepen re ken en:
• Industrie
• Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en water
• Bouwnijverheid
• Reparatie en handel
• Vervoer, opslag en communicatie
De mate van courantheid van een bedrijfsgebouw wordt op dit vlak bepaald door het
aantal sectoren dat zich in het bedrijfsgebouw kan vestigen zonder ingrijpende
veranderingen aan te brengen.

3.6

Specificaties gebouw

Bedrijfsgebouwen kenmerken zich door de noodzakelijke aanwezigheid van een aantal
voorzieningen. Zo moet het gebouw voldoen aan een groot aantal specifieke eisen, deze
eisen hebben tot gevolg dat de bedrijfsgebouwenmarkt erg heterogeen is. Er zijn echter
een aantal specificaties te noemen die voor vrijwel alle bedrijven in dit onderzoeksgebied
van toepassing kunnen zijn. Deze specificaties zijn afgeleidt uit onder meer het
afstudeeronderzoek van J. Tienen 1 en uit de interviews.
Dit zijn de volgende eisen:
• bedrijfshal beschikt over 1 of meerdere overhead deuren en dockshelters;
• vrije hal hoogte ligt tussen de 6,0 en 8,0 meter;
• het draagvermogen van de bedrijfsvloer bedraagt minimaal 2500 kg/m 2 ;
• de bedrijfsruimte is zoveel mogelijk kolomvrij gehouden;
• het is goed zichtbaar welk bedrijf in het bedrijfspand gevestigd is.

3.7

Ouderdom gebouw

De kwaliteit van het bedrijfsgebouw is mede afhankelijk van de periode waarin het
gebouw gebouwd is en dus de datering van het gebouw. 30 jaar geleden werden er
andere eisen aan gebouwen gesteld als vandaag de dag. In de praktijk zie je dus ook
vaak dat gebouwen met een hogere leeftijd niet meer voldoen aan de huidige eisen van
bedrijven waardoor een grate leegstand kan ontstaan. Bedrijfsgebouwen kenmerken zich
door de vraag naar functionaliteit en staat de huisvesting in het teken van het primaire
proces.
We kunnen de volgende ouderdomsklassen bij benadering onderscheiden:
• ouder dan 1960
• Periode van 1960 tot 1970
• Periode van 1970 tot 1980
• Periode van 1980 tot 1990
• Later dan 1990
Voor de courantheid geldt dat een jonger gebouw couranter is dan een ouder gebouw .

1

J. van Tienen: Een verkennend onderzoek naar bedriifsruimte als beleggingsobiect; 1999
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Courantheid aspecten operationaliseren

Orn de courantheid van een object te kunnen bepalen is het noodzakelijk de verschillende
aspecten die de mate van courantheid bepalen, in beeld te brengen. Bovenstaande
paragrafen geven een beschrijving van ieder van de aspecten die mede de courantheid
van een object bepalen. Van elk aspect en hun eventuele deelaspecten wordt een
bandbreedte 1 tot en met 5 gegeven, waarin men de prestatie op dit aspect kan
uitdrukken.
Bij een niveau 1 wordt een marginale invloed verondersteld. Niveau 3 geeft daarbij een
gemiddeld prestatieniveau . Een prestatieniveau 5 geeft een maxima le prestatie weer. De
prestatie-omschrijvingen kunnen numerieke opeenvolgende niveaus zijn, maar ook
kwalitatief opeenvolgende niveaus komen voor. Een object kan op 1 aspect niet voldoen
aan de gestelde prestaties en daarmee al niet meer als courant object worden
beschouwd dat is het zogenaamde veto-criterium. Ter bepaling van de courantheid van
bedrijfsgebouwen is de locatie het veto-criterium. Dit terwijl andere aspecten wellicht een
minder doorslaggevende rol spelen
In de navolgende paragrafen zal per aspect de kwaliteitsprestaties worden besproken.

3.8.1 Prestatie locatie
De locatie is een vetocriterium. Locatie is een van de meest belangrijke criteria van
bedrijven om zich ergens te vestigen. De locatie is echter in zijn geheel niet aan te
passen. Alle andere aspecten die van invloed zijn op de courantheid van een object zijn
in meer of mindere mate aan te passen. Wanneer de prestatie van het aspect locatie
minder dan gemiddeld is kan gesteld warden dat het object tot een minder courant
vastgoedobject beschouwd kan worden.
De locatie is omschreven aan de hand van de bereikbaarheid en het imago van de
locatie. In de meting van de prestatie zullen beide criteria terugkomen.

Bereikbaarheid
ScQr~.\, ,O.m schrljyjn9<? ..
• • •:."!,, ;_ ... __-:_-- '>, .. . ·•., . ,-,-. :·:

1
2
3
4
5

,,<· ' .<., -~~- ;

• :~ -..~-.~"

Overige gebieden
Aan de randen van stedelijke gebieden
Langs nationale corridors
Langs nationale corridors in de nabijheid van grote infrastructurele knooppunten
Langs internationale corridors in de nabijheid van grote knooppunten en
main orts

Imago van locatie

1
2
3
4
5

Een terrein met een solitair bedrijfsgebouw.
Een bedrijventerrein met overwegend plaatselijk opererende bedrijven.
Een bedrijventerrein met overwegend regionaal opererende bedrijven.
Een bedrijventerrein met nationale bekendheid met overwegend nationaal
opererende bedrijven.
Een bedrijventerrein met internationale bekendheid met overwegend
internationaal o ererende bedri"ven.
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De prestatie van de milieuzoneringen ziet er dan als volgt uit:
Score

Omschrijving

1

Een terrein met milieucategorie t/m 5
Een terrein met milieucategorie t/m 3
Een terrein met milieucate orie t/m 4

3
5

3.8.3 Prestatie schaal / grootte
De prestatie van Schaal en grootte kan dan als volgt worden omschreven :
Scq_re..

0

:•·._,"),~:,~<:

1
2

3
4
5

'

Vestigingen
Vestigingen
Vestigingen
Vestigingen
Vesti in en

~

•

•

,·

~

>10.000 m 2
5.000 - 10.000 m 2
2.500 - 5.000 m 2
1.000 - 2.500 m 2
< 1.000 m 2

3.8.4 Prestatie verschijningsvorm
De prestatie ziet er dan als volgt uit.
SC<?i"e ·": O~schrijving
.. .:.: ·.\,.

1
2
3
4
5

0::

·...,

Proces- industrie
Kantoorachtigen
Bedrijfshallen
Verzamelcomplexen
Kantoorachti en met hal

3.8.5 Prestatie gebruiksmogelijkheden
De prestatie van de gebruiksmogelijkheden ziet er als volgt uit:

1
2
3
4
5

Slechts 1 sector is geschikt om zich in het bedrijfsgebouw te vestigen
2 sectoren zijn geschikt om zich in het bedrijfsgebouw te vestigen
3 sectoren zijn geschikt om zich in het bedrijfsgebouw te vestigen
4 sectoren zijn geschikt om zich in het bedrijfsgebouw te vestigen
5 sectoren zi ·n eschikt om zich in het bedri'fs ebouw te vesti en
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~~------3.8.6 Prestatie specificaties bedrijfsgebouw
De prestatie van de specificaties kan als volgt omschreven warden:
Score

Omschrijving

1
2
3
4
5

Het
Het
Het
Het
Het

bedrijfsgebouw
bedrijfsgebouw
bedrijfsgebouw
bedrijfsgebouw
bedri "fs ebouw

voldoet
voldoet
voldoet
voldoet
voldoet

aan
aan
aan
aan
aan

geen van de specificaties
1 van de specificaties
2 van de specificaties
3 van de specificaties
4 of meer van de s ecificaties

3.8.7 Prestatie ouderdom van het gebouw
Prestatie voor de ouderdom van een gebouw kan als volgt omschreven word en :

1
2
3
4
5

3.9

Gebouwd
Gebouwd
Gebouwd
Gebouwd
Gebouwd

voor 1960
tussen 1960 en 1970
tussen 1970 en 1980
tussen 1980 en 1990
na 1990

Schema ter bepaling courantheid objecten

Orn een uitspraak te kunnen doen inzake de courantheid van een bedrijfsgebouw, is het
noodzakelijk de prestaties te berekenen. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zal in
deze paragraaf een _ berekeningsschema warden samengesteld om de totaalscore te
kunnen berekenen. De totaalscore geeft vervolgens een oordeel over de mate van
courantheid per object.
Het schema is opgebouwd uit courantheid-aspecten, welke aan prestaties zijn gekoppeld.
In paragraaf 3.6 zijn deze kwaliteitsprestaties geheel uitgewerkt. In het schema wordt de
score op ieder onderdeel ingevuld. Het courantheid-aspect locatie vormt daarbij een
veto-criterium, dat wil zeggen dat wanneer een gebouw minder dan gemiddeld scoort bij
locatie, een object niet courant genoeg is. De andere aspecten mogen ook niet minder
dan gemiddeld scoren. De gemiddelde score voor deze overige aspecten is een score
hoger of gelijk aan 3.
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aspect
.

. .. .
;

....

..

'<

Score object Minimql

Deelaspect .
.

.,

'

-.

.

"
.

.

..
.,

.

.

.

Bereikbaarheid
Imago

Locatie

Milieuzonering

'

. __. ,

e

.
.,

..

1 2 3 4 5

score
cciurant
.,- "''-'-.,

3
3

3

Courantheid op Courantheid
':-·
onderdeel
..
·.
.... ..
··.,

·.

'

-.~- .

,,·,

.•'

·.-

·.•

-·

.. ..

< 6 incourant

> 6 courant
< 3 incourant

> 3 courant
Schaal
grootte

I

3

< 3 incourant
> 3 courant

Verschijningsvorm

3

< 3 incourant
> 3 courant

Gebruiksmogelijkheden

3

< 3 incourant
> 3 courant

Specificaties

3

< 3 incourant
> 3 courant

Ouderdom

3

< 3 incourant
> 3 courant

Het object kan als een courant object worden beschouwd als de locatie courant is en ten
minste 3 van de 6 overige aspecten courant zijn. De locatie is zoals hierboven reeds is
aangegeven een veto-criterium. Dit komt voort uit het feit dat het niet mogelijk is de
locatie van een gebouw aan te passen. Alle andere criteria zijn op enigerlei wijze aan te
passen. De courantheid zal uiteindelijk leiden tot de juiste keuze van een
taxatiemethode.
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~-------Hoofdstuk 4

Inventariseren variabelen

In hoofdstuk 2 en 3 hebben we de taxatiemethoden ge"inventariseerd en vervolgens het
begrip Courantheid ontrafeld. Op basis van deze twee hoofdstukken kan men straks een
keuze maken voor een taxatiemethode . In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar welke
variabelen nu daadwerkelijk van invloed zijn op de waarde van een bedrijfsgebouw.
Middels een aantal interviews is er een inventarisatie gemaakt van alle variabelen die een
rol spelen in het waardebepalingsproces van een bedrijfsgebouw. Deze inventarisatie is in
bijlage C toegevoegd. In dit hoofdstuk zal allereerst een groepering van alle variabelen
plaatsvinden. Per groep variabelen zal warden bekeken welke data van belang zijn voor
het berekenen van de variabele . Deze data wordt getoetst op beschikbaarheid,
actualiteit, objectiviteit en betrouwbaarheid. Aan de berekeningswijze risico zal een extra
paragraaf besteed worden daar dit enige uitleg behoeft.

4.1

Groeperen variabelen

Orn de variabelen te kunnen groeperen is het van belang te kijken naar de overweging
die een belegger maakt voordat hij tot een investering over zal gaan en op basis van
welke criteria hij deze overweging maakt. In onderstaand schema wordt deze overweging
weergegeven. Wanneer de belegger een investering doet wil hij hiervoor een minimaal
vereist rendement ontvangen. Orn te kunnen beoordelen of het investeringsobject
voldoet aan dit min imaal vereiste rendement heeft hij gegevens nodig. Belangrijke
gegevens zijn in dezen de inkomsten en uitgaven die het gevolg zijn van het in bezit
nemen van het gebouw, maar oak de waarde van het gebouw. Daarnaast speelt ook de
mate van onzekerheid een rol. Deze onzekerheid wordt oak wel het risico van de
belegging genoemd .

Inkomsten
Investerings
belang

Minimaal
vereist
rendement

Mate van
onzekerheid

Uitgaven

Waarde
Figuur 4.1:

Criteria die een rol spelen bij het nemen van een investeringsoverweging

Beleggers in vastgoed beoordelen hun beleggingsobjecten dus op basis van een tweetal
begrippen. Deze begrippen zijn de volgende: Cashflows en risico. Immers de waarde van
een vastgoedobject is te omschrijven als: "De zekerheid van toekomstige
huurinkomsten." Deze uitspraak impliceert dat niet enkel de huidige situatie van belang
is, maar oak de toekomst een belangrijke rol speelt in het vaststellen van de waarde van
een vastgoedobject.
Orn te komen tot een zo betrouwbaar mogelijke verkoopprijs is het allereerst van belang
inzicht te krijgen in het verloop van de cashflows over een bepaalde beschouwde periode
in de toekomst. Daarnaast moet men een inschatting kunnen maken van het risico van
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de belegging. Risico is dus in deze context niets anders dan de afwijkingen van de
optredende cashflows ten opzichte van de eerder verwachte waarden voor de cashflows.

4.1.1 Cashflows
In de Vastgoedbeheer Lexicon wordt het beg rip cashflow als volgt gedefinieerd: "De
omvang van de totale, dan we/ geprognosticeerde ge/dstroom in de beschouwde periode,
a/s saldo van de bruto inkomsten, verminderd met de totale fasten en (eventueel)
vervolgens respectievelijk verminderd, dan we/ vermeerderd met de (bij-)-investeringen
en of desinvesteringen, ontvangen subsidies en bijdragen."
De cashflows kunnen we simpelweg verdelen in inkomsten en uitgaven .
In deze paragraaf zal een aantal algemene aandachtspunten van de cashflow in een
berekening warden behandeld.

Cashflowschema
Deze kasstromen zijn grafisch weer te geven in een cashflowschema 1 • Alie financiele
problemen kunnen tot zo een schema warden teruggebracht. Het tekenen van een
schema structureert de gegevens en verheldert het probleem. Op de horizontale as wordt
de tijd uitgezet, deze lijn kan men verdelen in tijdvakken. De kasstromen, of cashflows,
worden aangegeven met pijlen naar boven en beneden, respectievelijk voor inkomsten
en uitgaven. Onderstaand figuur is een voorbeeld van een cashflow-schema (figuur 4.2)
Huurinkomsten

Eindwaarde

Exploitatielasten
Aanvangsinvestering

Figuur 4.2:

Cashflowschema

Datering cashflows
Betalingen geschieden
van belang, maar ook
vinden veelal plaats
onderhoudkosten vaak

op een bepaald tijdstip en niet alleen is dus de hoeveelheid geld
het tijdstip van de ontvangst of betaling ervan. Huurbetalingen
aan het begin van een periode. Terwijl betalingen van
pas aan het einde van de verrichte werkzaamheden plaatsvinden.

Beschouwingsperiode
Naarmate de lengte van de te beschouwen periode toeneemt, zal de onzekerheid en
onnauwkeurigheid van de te bepalen cashflows ook toenemen. Bij het bepalen van de
lengte van de periode is met name de invloed van de eindwaarde op de taxatiewaarde
van belang. Bij het contant maken van de cashflows is, naarmate de periode van het
contant maken grater is, de invloed van de moeilijk te bepalen eindwaarde kleiner. Hier
kunnen we dus een spanningsveld onderscheiden. Aan de ene kant pleit men voor een
1

Ir. W.N.J. Rust, Prof. ir. F. Seyffert, ir. A.C. den Heijer, Drs. Ing. J.P. Soeter: Vastqoed Financieel; Del~se
Universitaire Pers, 2• druk, 1997
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lange beschouwingsperiode, maar er zijn eveneens argumenten te noemen voor een
kortere beschouwingsperiode.
Iedere schatting van de toekomst is in feite onnauwkeurig, omdat het op een subjectieve
schatting berust. Wanneer men een langere periode beschouwt, wordt het risico met
betrekking tot de interne en externe factoren inzichtelijker gemaakt. In de praktijk houdt
men veelal een beschouwing periode aan tussen de 10 en 20 jaar, met de voorkeur voor
15 jaar 1 . Deze periode kan men redelijkerwijs overzien.
De beschouwde periode moet in eerste instantie een zo lang mogelijke tijdsduur
omvatten, bijvoorbeeld de gehele levensduur van het object. Vervolgens kan men ter
controle eveneens een kortere periode in beschouwing nemen. Dit kan beargumenteerd
warden met de volgende argumenten 2 :
• Een object moet over de gehele levensduur rendement opleveren.
• Hoe !anger de periode hoe geringer de invloed van de restwaarde
• De keuze van een lange beschouwingsperiode biedt de mogelijkheid terug te rekenen
naar de waarde van het object op een tussentijdstip.
Voor de economische levensduur van een bedrijfsgebouw wordt ea 30 jaar aangehouden.
Dit in tegensteliing tot de meeste kantoorgebouwen, winkels of woningen. Gezien de
relatief korte
levensduur van
een bedrijfsgebouw is het raadzaam
een
beschouwingsperiode aan te houden die gelijk is aan, of korter dan 15 jaar.

4.1.2 Risico
Er zijn verschillende factoren van invloed op een belegging . Het te verwachten
rendement op een investering berust op een schatting van de in de toekomst te
realiseren opbrengsten en de te verwachten waardeontwikkeling van een
beleggingsobject. Daarbij leiden alle benodigde schattingen en de daarbij optredende
mate van onnauwkeurigheid, direct tot het begrip risico en kans. Het begrip risico heeft
een negatieve uitwerking op de waarde van vastgoed, terwijl het begrip kans juist een
positieve uitwerking hierop heeft.
Beleggers in vastgoed hebben een risico mijdend gedrag en baseren hun beleid niet op
kansen. Alie optredende risico' s, die invloed hebben op een vastgoedbelegging, proberen
ze te vermijden, dan wel te verminderen. Door bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten,
wordt de impact van het risico verminderd. Ze beperken zich tot het inventariseren van
de overgebleven risico' s en verwerken deze in hun te behalen rendementen. Hoe grater
het risico is dat ze lopen, des te hoger het te behalen rendement op de investering moet
zijn.

Invloed versus frequentie
Alie risico' s zijn van invloed op de waardebepaling van vastgoed. Echter het merendeel
van die risico' s is niet kwantificeerbaar of meetbaar. Deze risico' s zulien dan ook
warden uitgesloten bij de waardebepaling en alieen de belangrijkste risico' s zullen
warden meegenomen. De mate van belangrijkheid is af te leiden uit onderstaand
schema.

1

ir. J.J.J. Osinga: Marktconforme disconteringsvoet: taxeren volgens de DCF-methode, 2000
Ir. W.N.J. Rust, studiedaq taxatie en waardering van onroerend goed: taxatie en waardering van onroerend
goed, 1994
2
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lnvloed
geb eurtenis

'

I

IV

II

III
Frequentie ~
optreden

Figuur 4. 3:

Risico uitgezet tegen frequentie optreden en invloed gebeurtenis

De mate van belangrijkheid van een risico is afhankelijk van het kwadrant waarin het
risico zich bevindt. Onderstaand zullen deze kwadranten kort worden toegelicht.
1e kwadrant
Het risico dat zich in het eerste kwadrant bevindt, wordt gekenmerkt door een hoge
invloed, maar een lage frequentie. Het risico komt niet vaak voor, maar als het optreedt
heeft dit een grote invloed op het object. Dit risico is zelfs van groter belang dan het
risico in het derde kwadrant.

2e kwadrant
Het risico dat zich in het tweede kwadrant bevindt, heeft een grote invloed en komt
daarbij ook nog eens vaak voor. Dit risico moet absoluut worden meegenomen in een
waardebepaling.
3e kwadrant
Het risico dat zich in het derde kwadrant bevindt, wordt gekenmerkt door een lage
invloed maar, een hoge frequentie. Het risico is een vaak voorkomend probleem met
relatief weinig tot gevolg.
4e kwadrant
Het risico dat zich in het vierde kwadrant bevindt, wordt gekenmerkt door een lage
invloed en een lage frequentie. Dit is een risico dat kan worden uitgesloten.

Type gebouw, locatie en gebruiksmogelijkheden
Zowel de invloed als de frequentie van een risico zijn afhankelijk van een drietal criteria.
Op basis van deze drie criteria kan men de plaats van een risico, voor een bepaald
bedrijfsgebouw, in het kwadrantenschema bepalen. Het eerste criterium is het type
bedrijfsgebouw. Daarmee worden de kenmerken en het materiaalgebruik van een
gebouw bedoeld. Het tweede criterium is de locatie van een bedrijfsgebouw. Het laatste
criterium betreft de gebruiksmogelijkheden van het gebouw.
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~-------Bovenstaande zal worden verduidelijkt aan de hand van de volgende 4 situaties.
Criterium

Situatie 1

Situatie 2

Type gebouw
Locatie
Gebruiksmo eli'kheden

Industriele loods
Uiterwaarden

Industriele loods
Eindhoven

Tabel 4.3:

Situatie 3

Si~uatie 4
Gebouw op palen
Eindhoven
Betono sla

Vier situaties met onderscheidt in type gebouw, locatie en
gebruiksmogelijkheden.

Aan de hand van deze situaties beschouwen het risico: overstroming.
In situatie 1 is de frequentie van het risico hoog, want het object bevindt zich in de
uiterwaarden. De impact van het risico is daarbij eveneens hoog, omdat het gaat om een
bedrijfsgebouw waarin men papieropslag als primair proces huisvest. In het kwadranten
schema komt dit risico terecht in het 2e kwadrant.
In situatie 2 is de frequentie van het risico laag. Eindhoven ligt niet in de nabijheid van
grote rivieren. Men kan ervan uitgaan dat een overstroming hier slechts zelden zal
voorkomen. De impact die het risico heeft op het primaire proces van het betreffende
bedrijfsgebouw is hoog, wanneer we praten over een bedrijf dat voornamelijk
papieropslag huisvest. In het kwadrantenschema zou dit risico terechtkomen in het 1e
kwadrant.
In situatie 3 is de frequentie van het risico hoog, want het object bevindt zich in een
gebied waar regelmatig overstromingen plaats vinden. Echter het gebouw is gebouwd op
palen waardoor het water geen schade kan toebrengen aan het primaire proces. De
impact die het risico dus heeft op het primaire proces is dus gering. In het kwadranten
schema zou dit risico terechtkomen in het 3e kwadrant.
In situatie 4 is de frequentie van het risico laag. De impact van het risico is eveneens
laag, waardoor deze situatie overeenkomt met het risicoprofiel van het 4e kwadrant.

Invlosd

frequentie '

Figuur 4.4:

Plaats van risico in kwadranten schema ten gevolge van de beschreven vier
verschillende situaties
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~i-----------Belang voor waardering
Het kwadranten schema biedt uitkomst wanneer we willen bepalen, welke ns1co ' s
moeten warden meegenomen in de waardering en welke uitgesloten kunnen warden. Het
inschatten van een risico is zeer subjectief. Het bepalen van welke risico ' s in een
waardering warden meegenomen is daarnaast ook door beleid bepaald.
Risico ' s gelegen in het vierde kwadrant zijn de risico' s, waarvan de impact laag is en de
frequentie eveneens laag is en deze kunnen warden uitgesloten voor de waardering. De
overige kwadranten dienen echter te worden meegenomen bij de waardering. Het tweede
kwadrant is daarbij van het grootste belang.

Relatie van risico' s
De meeste risico' s hebben een relatie met elkaar. Dat maakt het moeilijk om alle
risico' s los van elkaar te beschouwen. Daarom wordt er bij de berekening van de
variabele risico gebruik gemaakt van een berekening van het totale risico en wordt niet
ieder type risico afzonderlijk berekend.
Soorten risico' s
Uit een onderzoek van de Investment Property Databank blijkt dat we maar liefst 1.600
verschillende soorten risico kunnen onderscheiden 1 . Voor dit onderzoek voert het te ver
om alle risico' s mee te nemen in de waardering . Het risicoprofiel van een bedrijfsgebouw
kan worden uiteengerafeld in een zestal variabelen. Deze variabelen zijn tot stand
gekomen na bestudering van de bestaande literatuur en een interview met een aantal
taxateurs. Deze zes variabelen zijn weliswaar een beperking maar brengen de universele
toepasbaarheid van de methode niet in gevaar. Het betreft hier risicogroeperingen
waartoe meerdere risico' s behoren. De risico' s die hier niet onder verdeeld kunnen
warden, zullen voor de taxatie worden uitgesloten. We beperken ons tot de volgende
risico-g roepen 2 :
• Huurdersrisico
Dit risico heeft invloed op de hoogte van de huurinkomsten . Hierin kan een verstoring
ontstaan wanneer er leegstand ontstaat in een object. Deze leegstand kan het gevolg
zijn van het aflopen van een contract met een huurder, waarop de huurder besluit te
vertrekken . De leegstaande ruimte kan vervolgens niet warden doorverhuurd aan een
andere huurder. Het aflopen van een contract hoeft echter niet altijd de oorzaak te
zijn van een leegstand. De huurder kan in een faillissement geraken, waardoor hij
niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Wanneer deze huurder reeds
achter liep met zijn betalingen, is de kans groot dat de totale huurachterstand
oninbaar wordt.
• Marktrisico
Dit risico heeft specifiek betrekking op de vastgoedmarkt waartoe het object behoort.
In dit onderzoek beperken wij ons tot de bedrijfsgebouwenmarkt. Dit risico is een
weergave van de vraag/aanbod-verhouding en de omvang van de markt in de huidige
en toekomstige situatie. Op het moment dat er sprake is van een overaanbod wordt
de kans op leegstand steeds groter en zullen de huurprijzen niet stijgen.
• Technisch risico
Het technisch risko heeft betrekking op het gebouw als bouwtechnisch geheel. Zo
kunnen er tijdens de bouw fouten warden gemaakt, die in een later stadium tot
problemen kunnen leiden. Niet alleen fouten tijdens de bouw kunnen leiden tot een
versnelde veroudering of waardevermindering, maar ook keuzes wat betreft
materiaalgebruik en ontwerp kunnen dit tot gevolg hebben.

1
2

Dr. I. Cullen: IPD; 2001
A. Baum e.a.: The Income Approach to property valuation; 1997
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Overheidsrisico
De overheid stelt de regelgeving op waaraan bedrijven moeten voldoen, maar
daarnaast zijn zij eveneens belast met het aanleggen en onderhouden van de
infrastructuur. Ten aanzien van de wet en regelgeving kan zij nieuwe wetten
aannemen die het bestaans- of het gebruiksrecht van een object aantasten.
Locatierisico:
De kwaliteit van de locatie kan veranderen. In technisch opzicht wordt bedoeld de
kwaliteit van de infrastructuur in de directe nabijheid. In economische zin wordt de
concurrentiekracht van omliggende bedrijventerreinen bedoeld.
Juridisch risico
Het juridisch risico heeft betrekking op de kwaliteit van de contracten. De contracten
moeten zekerheden brengen in zowel uitgaven als inkomsten. Wanneer een contract
juridisch niet waterdicht is, kan dit financiele gevolgen hebben.

4.2

Operationaliseren variabelen

In deze paragraaf warden de variabelen verder uitgewerkt. Dit zal schematisch warden
weergegeven in het onderzoek. De achtergrondinformatie is terug te vinden in bijlage D.
Per variabele zal er worden aangegeven welke subvariabelen er nodig zijn om de
variabele te kunnen berekenen. Vervolgens zal per subvariabele warden bepaald welke
data benodigd is om de subvariabele te kunnen berekenen.
De data die benodigd is om de subvariabelen te kunnen berekenen, moet warden
getoetst aan een viertal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn de volgende: vrije
beschikbaarheid data, actualiteit data, objectiviteit data en betrouwbaarheid data. Orn te
kunnen bepalen in welke mate de benodigde data voldoet aan deze randvoorwaarden
wordt een waardering toegekend aan elke randvoorwaarde. De randvoorwaarden moeten
dus geoperationaliseerd warden alvorens ze een waardeoordeel kunnen geven aan de
benodigde data.

4. 2.1 Ra ndvoorwaa rden
De data die benodigd is om een variabele dan wel subvariabele te kunnen berekenen
moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Deze randvoorwaarden warden in deze
paragraaf nader toegelicht. De volgende randvoorwaarden zullen worden behandeld:
• Vrije beschikbaarheid data;
• Actualiteit data;
• Objectiviteit data;
• Betrouwbaarheid data.
Vrije beschikbaarheid data
De data waarover men moet beschikken om een invulling te geven aan de variabelen,
moet voor de taxerende partij vrij beschikbaar zijn. In de vastgoedsector is dit echter
niet altijd het geval. De vastgoedmarkt is zeer ondoorzichtig. Transacties en
huurcontracten met hun voorwaarden en verplichtingen zijn vertrouwelijk. Daarbij wil de
verkopende partij niet altijd de vuile was buiten hangen. Derhalve is het vaak niet
mogelijk alle gegevens te achterhalen, of worden gegevens slechts ten dele vrij gegeven.
Dit leidt tot het schatten van een situatie. Zo een inschatting komt de betrouwbaarheid
van de waarde natuurlijk niet ten goede.
Actualiteit data
De data die benodigd zijn om de waarde te kunnen berekenen moeten niet alleen
beschikbaar zijn, maar ook de actualiteit ervan moet goed zijn. De taxerende partij
zelf wel informatie verzamelen, maar zal voor het grootste gedeelte afhankelijk zijn
andere partijen. Gegevens die verouderd zijn vormen geen betrouwbare basis voor

vrij
kan
van
een
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berekening. De periode waarover data actueel blijven verschilt per data, per
vastgoedsector, per regio en per marktsituatie. Er is dus niet zomaar een termijn aan te
geven waarbinnen men data kan of mag verzamelen .
De verzamelde data dienen afkomstig te zijn van de meest actuele bronnen.
Objectiviteit data
Orn een zo betrouwbaar mogelijke verkoopprijs te kunnen berekenen moet er zo veel
mogelijk objectieve reproduceerbare data worden gebruikt. Met objectiviteit wordt in dit
verband het volgende aangeduid: 'Zich baseren op feiten, niet be"invloedt door een eigen
gevoel of door vooroordelen'.
Niet alle data is objectief of objectief te maken. Data aangaande de toekomst zijn immers
altijd aannames en geen feiten. Deze data zijn dan ook subjectief. Echter door het
opstellen van instrumenten die het gedachteproces moeten begeleiden wordt het
subjectieve karakter enigszins omgebogen naar een meer objectief karakter.
Daarnaast kunnen bepaalde gegevens ten aanzien van de toekomst verschillend
ge'interpreteerd worden. Iedereen heeft zijn eigen visie op de toekomst en zijn eigen
verwachtingen ten aanzien van de economie. Deze verschillen leidden ook tot verschil in
waarde van een object. Dit is echter een factor die niet te elimineren is en die moet men
ook niet willen elimineren. Juist deze verschillen leidden tot de verkoop en aankoop van
vastgoed. Een mogelijkheid is echter wel om het gedachteproces van taxateurs in vaste
patronen te leiden, waardoor de waardeverschillen wellicht kleiner zullen warden.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat enkel de subvariabelen die de huidige
situatie aanduiden een objectief karakter hebben . Alle subvariabelen die de toekomst
moeten aanduiden zijn een inschatting. Orn deze subjectieve toekomstige subvariabelen
zoveel mogelijk te kunnen objectiveren moeten er zoveel mogelijk bronnen geraadpleegd
worden. Onderstaand schema geeft aan dat naarmate er !anger vooruit wordt gekeken
de gegevens steeds meer aan objectiviteit inboeten.

objectiviteit

Jaren in de toekomst

1

5

10

15

20

De eerste jaren van de beschouwingsperiode is er nog enige zekerheid van de lopende
huurcontracten. De looptijd van de meeste huurcontracten is meestal 5 jaren, met een
optie voor verlenging van nog eens 5 jaren. Na deze periode bestaat er geen enkele
zekerheid meer en moet men uitgaan van inschattingen. Naar mate de
beschouwingsperiode verder in de toekomst komt te liggen, zal het oak moeilijker
warden de inschattingen op daadwerkelijke objectieve data te baseren.
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~!---------Betrouwbaarheid van de gebruikte data
De data kan voor iedereen beschikbaar zijn en de actualiteit van de data kan eveneens
goed zijn, de objectiviteit van de (sub)variabele zou daarmee dus goed zijn. Maar de
objectiviteit houdt geen rekening met eventuele fouten en onzekerheden in de
aangeleverde data. Deze fouten warden veroorzaakt door onvolledigheid in voorwaarden
waaronder de data tot stand is gekomen en eventuele ramingen om deze data te kunnen
verschaffen. De betrouwbaarheid richt zich dus met name op de bron van de data en
heeft daarmee indirect een uitwerking op de betrouwbaarheid en zekerheid van de
variabele.

4.2.2 Operationaliseren randvoorwaarden
De benodigde data moeten getoetst warden aan de randvoorwaarden . Door het
toekennen van een ++, +, 0, - of - - beoordeling per randvoorwaarde aan de benodigde
data, kan de data beoordeeld worden. In deze paragraaf warden de randvoorwaarden
geoperationaliseerd.
Vrije beschikbaarheid data
++
: De data is vrij verkrijgbaar
+
: De data is verkrijgbaar tegen minimale kosten
O
: De data is verkrijgbaar met nader onderzoek en of een financiele vergoeding
: De data is nauwelijks verkrijgbaar ten gevolge van vertrouwelijkheid of zeer
hoge kosten
: De data is niet beschikbaar
Actualiteit data
++
: up to date
+
: actueel
0
: algemene richtsnoer
: verouderd
: sterk verouderd
Objectiviteit data
++
: De data is geheel gebaseerd op feiten
+
: De data is gedeeltelijk gebaseerd op feiten
O
: De data is gebaseerd op een scenario
: De data bestaat voornamelijk uit aannames
: De data is subjectief
Betrouwbaarheid data
++
: De bran is betrouwbaar en de data uit de bron is juist
+
: De bron en de aangeleverde data is de best beschikbare
O
: De bron baseert zijn data op een scenario, enige voorzichtigheid geboden
: De bron verwerkt in zijn data veel aannames
: De bron en de data zijn onbetrouwbaar
Deze beoordelingen hebben geen algemene geldigheid, daar deze zijn opgesteld vanuit
eigen inzichten en aangevuld met informatie uit diverse interviews. Derhalve is het een
noodzaak dat de taxateurs die werken met deze checklisten, de data zelf op juistheid
screnen.
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Variabele 'inkomsten'

Onder de variabele 'inkomsten', worden alle inkomende geldstromen gerekend die door
het betreffende object gegenereerd kunnen worden. Dit zijn alle huurinkomsten over de
beschouwde periode, maar ook de verwachte leegstandsmomenten. De subsidies worden
eveneens gerekend tot inkomsten. Daarnaast is het van belang de markthuurwaarde van
het object mee te nemen in de berekeningen.
In Bijlage D.2 zullen al deze subvariabelen verder worden uitgewerkt. In deze paragraaf
worden alleen de resultaten hiervan weergegeven. De resultaten zijn verwerkt in tabel
4.5 .
Subvariabele

Data

..•.

:;_ . ,

Huurstroom

M2 vvo type verhuurbare eenheid per huurder
++
++
++
++
Vvo-huu~priis overeenkomstio contract huurder per ruimte
++
++
++
++
Verrekeningsbasis contractuele huurverhogingen gedurende
++
+
+
+
looptiid van het contract
Al dan niet optie verlengi_lJ_g~o_v_e_re_e_n_ko_m
_ s_t_ ___ _ _ _ _ _ _-_- _-+-_n_v_t _,__-_-+-_-_- _
Referentieniveau markthuur vvo per type verhuurbare eenheid
++
+
++
Markthuurwaarde M2 vvo type verhuurbare eenheid van het oehele obiect
++
++
++
++
Referentieniveau markthuur vvo per typ~e_ ve_r_h_uu_r~b_a_
re_e_e_n_h_ei_d-+-_ +_+_-+-_+_-+-_+
_ +---1--_
Kwaliteit van het pand ·_~
p r_e_st_a_ti_en_i_
ve_a_u_ _ __ _ _ _ _ _ _ _
0 _-+-_+
_ + _.._+_ +
___
+_+_
Kwaliteit van de locatie
++
++
+
++
Huurontwikkeling Inflatieverwachtinq
++
+
+
Inflatiedempina
0
nvt
+
Economische levensduur obiect
0
++
++
++
l----'--------- ~- - - - - - -- - - - -,-------1-----1----Kwaliteitsontwikkelinq locatie
++
++
++
++
Subsidies
Overheidsprog_r_a_m_m
_a_ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _+_+_ _ _
+_+____, ____+_+_ _,__+_+
__
Eisen oesteld door overheid
++
++
++
++
Leegstandsmome Expiratie data verhuurcontracten
++
++ 1--_+_ _ _o__
nten / duur
M2 vvo t _pe verhuurbare eenheid pe_r_h_u_u_
rd_e_r _ _ __ _ __,__+_+__1_ _+_+_ _,__+_+_,..__+_+__
Duur leeastand
-nvt

Tabet 4.5:

Uitwerking variabele 'inkomsten'

De gegevens die betrekking hebben op de huidige situatie zijn redelijk betrouwbaar en
objectief te noemen. Daarnaast zijn er vele gegevens die betrekking hebben op
metrages, deze gegevens zijn vaststaande feiten en dus betrouwbaar. Echter vrijwel alle
gegevens die betrekking hebben op de toekomst hebben een zekere mate van
onbetrouwbaarheid. Veelal worden voor dit soort gegevens aannames gedaan die
gebaseerd zijn op een scenario.

4.2.4

Variabele 'uitgaven'

Onder de variabele 'uitgaven', worden alle uitgaande geldstromen gerekend die ten laste
komen van het betreffende object. Dit zijn alle instandhoudingskosten, beheer- en
managementkosten, belastingen en verzekeringen, waterschapslasten, BTW-lasten,
Rioolrechten en parkmanagement kosten.
In Bijlage D.2 zullen al deze subvariabelen verder worden uitgewerkt. In deze paragraaf
worden alleen de resultaten hiervan worden weergegeven. De resultaten zijn verwerkt in
tabel 4.6.
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$ubvariabele . _ Data
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~

,,
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Instandhoudingskosten

Beheer- en
management
kosten
OZB belasting

Verzekeringen

Waterschapslasten

BTW-lasten
Parkmanagement
kosten

Tabel 4.6:

..
,-!

. ..

..

.v,";' ,;· . .

.

, · ,·i.
: :.·,· ~·

..
..

Type bedrijfsgebouw
M2 bruto
Vloeroooervlak
Aantal afwij_~~nde installaties aanwezia in het bedriifsoebouw
Aantal oarkeerolaatsen,__groen en hekwerk
_}:ype bestrating1-.9roen en hekwerk
Aanweziqheid toeaanqscontrolesvsteem
Reele stiiainasoercentaae voor bouwkosten
Type bedrijfsgebouw
·•·-····--.. ······-·.. ------------·····
Kale huur totale bedrijfsgebouw
WOZ waarde
Tarief bij woz waarde / €
Reele stiiqinqsoercentaqe voor belastinaen
Herbouwwaarde
Premie
Reele stiiainqspercentaqe voor verzekerinoen
Berekeninqswiize aemeente van waterschaoslasten
Aantal m 2 oerceel
Aantal m 3 verbruikt water
Gemeenteliik beleid ten aanzien van heffinqen
Reele stiiainosoercentaae voor waterschaoslasten
BTW comoensatie comoonent oo investerinq
BTW comoensatie comoonent on investerina
Eigenaars bijdrage

Besi hik-_ Aqu~li J,ll;>j ~cti B~trotiw ·
baarheid teit ,.,_:· viteif . baifrl'leid
_:-. ;_'
·. \·",,;_· --;;,_--····
. clata
~ata · · data
·.·.-:•
. . ;,

··-

...
+
++

+
++

++
++

++
++
++
++
++
+
++

++
++
++
++
+
++
.++

++
++
++
++
+
+

++
++
++
++
++
+

+
++
++

++
++
+
++
++
+
++
++

++
++

++
++

0

++
++
++
++

++
++

0

0

-

++
++

++
++

0

-

++
++

++
++

--

--

--

--

++
++
++
++
++

++
+
++
++
++

++

++

0

-

++
++
++

++
++
++

Uitwerking variabele 'uitgaven'

De exploitatiekosten van objecten worden door beleggers niet beschikbaar gesteld.
Wanneer zij deze gegevens zouden vrijgeven krijgen derden inzicht in het bruto/netto
traject van de betreffende belegger. Daarnaast zijn deze kosten ook sterk afhankelijk van
de door de belegger gemaakte afspraken met derden. De exploitatiekosten warden door
de taxateur veelal vastgesteld aan de hand van kengetallen en aannames.
Ondanks deze kengetallen zijn de gegevens een redelijke benadering van de werkelijke
kosten. Daarnaast heeft deze variabele eveneens gegevens nodig met betrekking tot de
toekomst. Deze gegevens hebben een zekere mate van onbetrouwbaarheid.

4.2.5 Variabele 'risico'
De variabele 'risico' heelt invloed op de zekerheid van de cashflows. In paragraaf 4.1.2 is
gekozen voor het werken met een zestal risicogroepen. Dit zijn huurdersrisico,
marktrisico, technisch risico, overheid risico, locatierisico en juridisch risico.
De variabele 'risico' zal worden verwerkt in een rendement. De manier waarop het risico
verwerkt wordt in het rendement wordt besproken in paragraaf 4.3.
In Bijlage D.2 zullen al deze subvariabelen verder worden uitgewerkt. In deze paragraaf
worden alleen de resultaten hiervan worden weergegeven. De resultaten zijn verwerkt in
tabel 4 .7.
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~1.1bvariabele '

Data ·

'·

,_

..
Huurdersrisico

Marktrisico

Technisch risico

Overheidsrisico
Locatierisico

Juridisch risico

Tabel 4.7:

., ;

·•-

.. ·-

'•

.. ..

"

"

..

,, .,.,

Aantal huurders
Expiratiedata huurcontracten
Clausules
Kwaliteit huurder
Kwaliteit obiect
Economische veranderinqen
Brancheaegevens
Aanbod vrii beschikbaar op de markt
Structurele leeqstand
Gemiddelde duur leegstand
Toekomstiqe nieuwbouwolannen
Concurrentie analyse
Branche q~_gevens
Leeltiid obiect
~-------·------·-Voorraad bedriifsruimte markt
Bouwtechnische tekeningen van het bedriifsgebouw
Bouwtechnisch bestek van het bedriif~gebouw
Visuele inspectie
Bouwtechnische rapport
Huidige wet en regelgeving
Nleuwe wet en reaelaevina
Huidiqe onderhoudssituatie infrastructuur
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Uitwerking variabele 'risico'

De variabele risico heeft een redelijke mate van betrouwbaarheid . Echter gegevens die
betrekking hebben op de inhoud van contracten zijn niet beschikbaar. Veelal moet men
hierover aannames doen, welke de betrouwbaarheid niet ten goede komen.

4.2.6

Overige variabelen

De variabelen eindwaarde, courtagekosten, derving servicekosten, erfpachtcanon hebben
een incidenteel karakter waardoor ze niet kunnen warden onderverdeeld in de reeds
besproken variabelen categorieen en zullen worden besproken in deze paragraaf.
In Bijlage D.2 zullen al deze subvariabelen verder warden uitgewerkt. In deze paragraaf
warden alleen de resultaten hiervan warden weergegeven. De resultaten zijn verwerkt in
tabel 4.8
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Tabel 4.8:

M2 vvo verhuurde eenheid per huurder
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Uitwerking overige variabelen

De data om de eindwaarde te bepalen is volledig gebaseerd op de toekomst. De
betrouwbaarheid van deze data is om deze reden slecht.
De data die benodigd is om de erfpacht te bepalen is redelijk betrouwbaar te noemen.
Erfpacht reglementen zijn over het algemeen openbaar, vandaar dat deze subvariabelen
goed te berekenen is.

4.3

Berekeningswijze rendement uit variabele 'risico'

Het rendement wordt afgeleidt uit de variabele risico, in deze paragraaf zal de wijze van
berekening van het minimaal te behalen rendement op de investering warden besproken.
Het berekenen van het minimaal vereiste rendement en dus van het te !open risico zal
warden gedaan op basis van vergelijking. Het gemiddelde rendement van soortgelijke
bedrijfsgebouwen zal als uitgangspunt dienen voor de berekening van het rendement van
het te taxeren bedrijfsgebouw. Vervolgens zal er gekeken worden of het risico voor het
te taxeren bedrijfsgebouw hoger of juist lager geschat wordt dan het gemiddelde
rendement. Dit zal allereerst warden gedaan per risicogroep. Aan iedere risicogroep
wordt een wegingsfactor toegekend, waardoor het totale risico kan worden berekend.
In deze paragraaf zal worden ingegaan op het samenstellen van de zogenaamde
peergroup en het daaruit voortvloeiende gemiddelde rendement. Vervolgens wordt
aangegeven hoe men per risicogroep de inschatting van
het risico kan maken .
Vervolgens zullen er per risicogroep wegingsfactoren warden toegekend. Op basis van de
inschatting van het risico per risicogroep en de aan de risicogroep toegekende
wegingsfactoren kan een rendement berekend worden.

1

Jr. W.N .J. Rust: Waardering van panden bii erfpacht, 2001
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4.3.1 Opstellen peergroup
De peergroup dient ter opstelling van een gemiddelde rendement ter vergelijking met het
te taxeren bedrijfsgebouw. Het gebruik van peergroupen is een geaccepteerde methode
binnen de vastgoedwereld om een waardeoordeel uit te kunnen spreken over een object.
Met peergroup wordt in dit geval bedoeld een verzameling vergelijkbare objecten. De
bedrijfsgebouwen in deze peergroup komen qua kenmerken overeen met elkaar maar
ook met het te taxeren bedrijfsgebouw. De criteria op basis waarvan deze peergroup kan
worden samengesteld, zullen in deze paragraaf besproken worden.
In paragraaf 4.1.2 zijn reeds kort een aantal criteria besproken op basis waarvan men de
peergroup samenstelt. Dit zijn de volgende criteria :
• type gebouw;
• locatie;
• gebruiksmogelijkheden.
Het type bedrijfsgebouw wordt gekenmerkt door een aantal aspecten. Allereerst is het
van belang dat de bedrijfsgebouwen vergelijkbaar zijn op basis van het aantal m 2 bvo en
de specificaties die voor het gebouw van toe passing zijn. Met deze specificaties word en
bijvoorbeeld verstaan overheaddeuren, dockshelters en het maximale draagvermogen
van de vloeren, maar ook de verhouding kantoor / hal. Ten tweede kan men de
bedrijfsgebouwen
selecteren
op
basis
van
de
materiaaltoepassingen,
de
verschijningsvorm en de ouderdom van een gebouw.
De locatie is vergelijkbaar wanneer de bedrijfsgebouwen op een locatie staan die
vergelijkbaar zijn op basis van de bereikbaarheid, het imago en de milieucategorie.
De gebruiksmogelijkheden zijn vergelijkbaar wanneer men in de bedrijfsgebouwen
hetzelfde soort bedrijfsprocessen kan huisvesten. Maar daarnaast is het ook van belang
ze te vergelijken op het soort bedrijfssector dat gevestigd is in het bedrijfsgebouw.

4.3.2 Risico per risicogroep
Orn het uiteindelijke rendement te kunnen berekenen is het van belang eerst per

risicogroep een inschatting te maken van het te lopen risico. Aan de hand van een
peergroup wordt het gemiddelde risicoprofiel opgesteld, per risicogroep kan er nu een
vergelijking worden gemaakt met de peergroup. Wordt het risico hoger, gelijk of lager
geschat ten opzichte van de bedrijfsgebouwen in de peergroup.
In
•
•
•
•
•
•
•

paragraaf 4.2.3 word en de volgende risicogroepen onderscheidden:
huurdersrisico
marktrisico
technisch risico
overheidsrisico
BTW risico
locatierisico
juridisch risico.

Schematisch kunnen de risicoprofielen per risicogroep worden vastgelegd in figuur 4.8.

53

INVENTARISEREN VARIABELEN

C)r-------->
t.

>>
R

I

>

s

Risicoprofiel peergroup

I
C

<

0

,,
<

<<
Juridisch ri sico
Locatierisico
BTW risico
Overheidsrisico
Technisch ri sico
Marktrisico
Hu urdersrisico

Figuur 4.8:

Berekening risicoprofiel per risicog roep

4.3.3 Wegingsfactoren voor risicogroepen
Door het toepassen van wegingsfactoren kan men een onderscheid maken tussen de
verschillende risicogroepen . In paragraaf 4.1. 2 is een kwadrantenschema ge"introduceerd,
waarmee kan worden vastgesteld hoe de wegingsfactoren zich onderling moeten
verhouden.
Het kwadrantenschema is een verhouding tussen de frequentie waarin een r1s1co
voorkomt en de impact die het risico heeft. Voor de duidelijkheid is het schema
nogmaals weergegeven (figuur 4.9). Kwadrant IV is ondergeschikt aan alle andere
kwadranten en kan in een waardering worden uitgesloten. De wegingsfactor voor de
risicogroepen in dit kwadrant zal dan ook O zijn. Kwadrant I en III zijn beide gelijk aan
elkaar en krijgen de wegingsfactor 1 mee. Kwadrant II is veruit de belangrijkste en
risicogroepen die voorkomen in dit kwadrant krijgen de wegingsfactor 2 mee.
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Figuur 4.9:

Toekenning wegingsfactor per risico afhankelijk van de plaats van het risico
in het kwadrantenschema

Door voor iedere risicogroep de plaats in het kwadrantenschema te bepalen kan de
wegingsfactoren per risicogroep worden vastgesteld.

4.3.4 Berekenen rendement
Nu het risicoprofiel per risicogroep te bepalen is en de wegingsfactoren vastgesteld
kunnen worden, kan de berekening van de variabele 'risico' eveneens gemaakt warden.
De risicogroepen die een wegingsfactor O hebben meegekregen kunnen warden
verwaarloosd en worden uitgesloten van de berekening. Risicogroepen met een
wegingsfactor 2 tellen 2 keer zo zwaar mee als de risicogroepen met een wegingsfactor
1.

Door alle risicoprofielen die per risicogroep zijn opgesteld, bij elkaar op te tellen kan het
totale risicoprofiel worden berekend. Dit totale risicoprofiel bepaalt de te verrekenen
rendementsaanpassing ten opzichte van het peergroup-rendement. Het totale
risicoprofiel kan de volgende waarderingen meekrijgen ten opzichte van het
marktrendement, opgesteld aan de hand van de peergroup, van:
>>
Veel hoger
>
Hoger
x
Vertrekpunt, peergroup gemiddelde
<
Lager
<<
Veel lager
Een >> of> aanduiding betekent dat het risicoprofiel van het betreffende bedrijfsgebouw
hoger moet worden geschat dan dat van de peergroup. Dit verhoogde risicoprofiel zorgt
voor een verhoging in de rendementseis. Bij een < < of < aanduiding heeft het
betreffende bedrijfsgebouw een lager risicoprofiel als dat van de peergroup. Dit lager
risicoprofiel zal leiden tot het verlagen van de rendementeis.
De rendementsaanpassingen dienen te warden vastgesteld door de taxateurs per object.
De taxateur heeft door jarenlange ervaring hier een gevoel voor ontwikkeld. Hij zal zich
echter wel moeten verantwoorden over de gekozen rendementsaanpassing.
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Hoofdstuk 5: Matching taxatiemethode aan variabelen

In dit hoofdstuk zullen we de meest geschikte taxatiemethode vaststellen. Deze
taxatiemethode zal worden gematched aan alle variabelen die van belang zijn voor de
waardebepaling van een bedrijfsgebouw. Deze match zal plaatsvinden aan de hand van
de matchvoorwaarden die later in dit hoofdstuk zullen worden vastgesteld.
Dit alles leidt uiteindelijk tot een geselecteerde taxatiemethode met geselecteerde
variabelen.

5.1

De mate van courantheid bepaalt de taxatiemethodiek

In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat een taxatiemethode gekozen moet worden op
basis van de courantheid van een bedrijfsgebouw. Immers de courantheid bepaalt
hoeveel marktgegevens er over het object beschikbaar zijn. Deze marktgegevens zijn
voor bepaalde taxatiemethoden van doorslaggevend belang. Orn een marktprijs te
kunnen bepalen zijn de gegevens afkomstig uit die markt een belangrijke informatiebron.
Voor courante objecten is de inkomsten benaderingsmethode het meest geschikt. Deze
methode werkt met veel marktgegevens en is daarmee uiterst geschikt om toe te passen
op courante objecten, wanneer we de verkoopprijs zo betrouwbaar mogelijk willen
berekenen.
De incourante objecten worden berekend met methoden die gebaseerd zijn op de
kostenbenadering. De methode berekent de waarde van een gebouw aan de hand van de
vraag: "Hoeveel kost het om een soortgelijk gebouw opnieuw te bouwen?" Waarna een
correctie wordt toegepast voor de effecten van de veroudering. Door het ontbreken van
marktgegevens is deze methode niet te gebruiken voor het bepalen van een
daadwerkelijke marktprijs c.q. verkoopprijs.
In onderstaand schema wordt grafisch weergegeven welke methode het meest geschikt
is bij een bepaalde mate van courantheid (figuur 5.1).
Inkomsten benaderingsmethode
Incourant

Courant

-------~~·
. ,~).

. --

;'~-i

Kosten benaderingsmethode
Courant

Incourant

•
Figuur 5.1 :

Mi nder geschikt

•

Geschikt

Geschiktheid taxatiemethode gekoppeld aan de courantheid van een
bedrijfsgebouw
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~r---------In dit onderzoek beperken wij ons tot de courante bedrijfsgebouwen. Het
afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd bij VastNed Offices & Industrial, een
vastgoedbeleggingsfonds. Het fonds bestaat voornamelijk uit courante bedrijfsgebouwen,
en derhalve zal dit onderzoek zich hier ook toe beperken.

5.2

De matchvoorwaarden

Orn te komen tot een juiste keuze voor een taxatiemethode en de daarbij horende
variabelen is het van belang beide aspecten te toetsen aan een aantal randvoorwaarden.
Dit zijn de zogenaamde matchvoorwaarden. Deze randvoorwaarden bieden een kader
waarbinnen de meest betrouwbare verkoopwaarde middels een taxatiemethode kan
word en vastgesteld.
Er worden twee verschillende soorten matchvoorwaarden besproken, namelijk:
• randvoorwaarden betrekking hebbende op de variabelen;
• randvoorwaarden betrekking hebbende op de taxatiemethoden .

5.2.1 Matchvoorwaarden voor variabelen
De matchvoorwaarden die betrekking hebben op de variabelen zijn reeds besproken in
hoofdstuk 4.2 en bijlage D. De data die benodigd is om de variabelen te kunnen
berekenen is getoetst aan de volgende randvoorwaarden :
• vrije beschikbaarheid data;
• actualiteit data;
• objectiviteit data;
• betrouwbaarheid data.
Iedere randvoorwaarde is geoperationaliseerd aan de hand van een systeem met als
beoordelingscriteria ++, +, 0, - of--. De variabelen met hun subvariabelen en daarbij
horende benodigde data zijn schematisch weergegeven te samen met de
randvoorwaarden. Alie benodigde data wordt vervolg.ens getoetst aan de
randvoorwaarden zoals deze zijn opgesteld in paragraaf 4.2.2.

5.2.2 Matchvoorwaarde voor taxatiemethoden
De taxatiemethoden worden getoetst op basis van de randvoorwaarde controle en
reproduceerbaarheid.
Controle en reproduceerbaarheid
Orn de betrouwbaarheid van een waarde te kunnen vaststellen is het noodzakelijk dat
enig inzicht in de berekening gegeven wordt. Het inzicht in de berekening geeft de
mogelijkheid tot controle van de berekening en daaruit voortvloeiende waarde van het
bedrijfsgebouw. Daarnaast moet het mogelijk zijn om als men in het bezit is van dezelfde
gegevens, om uit te komen op dezelfde waarde. Dit laatste wordt verstaan onder de
reproduceerbaarheid van zowel de taxatiemethode als de variabelen.
Deze controle en reproduceerbaarheid komt met name naar voren wanneer we
aannames doen voor de toekomst. Door een verantwoording te geven van de gedane
aannames kan men zichtbaar maken waar eventuele aannames van een taxateur
afwijken van de verwachtingen van het biedende beleggingsfonds.
Nu we de matchvoorwaarden hebben besproken kunnen we de taxatiemethoden gaan
matchen aan de variabelen.
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5.3

Match tussen taxatiemethoden en variabelen

Uit paragraaf 5.1 kan worden afgeleid dat wanneer men een courant bedrijfsgebouw gaat
taxeren, gewerkt wordt met de inkomsten benaderingsmethode. Deze methode is
uitgebreid besproken in hoofdstuk 2. Binnen de inkomsten benaderingsmethode zijn de
volgende taxatiemethoden te onderscheidden :
• Draagkrachthuur-methode;
• BAR-methode;
• NAR-methode;
• Hardcore / Topslice methode;
• DCF-methode.
De draagkrachthuur-methode is met name van toepassing voor winkels en zal niet
warden meegenomen in de match. De match zal dus warden uitgevoerd op de BARmethode, de NAR-methode, de HCT-methode en de DCF-methode.
In hoofdstuk 4 zijn alle belangrijke variabelen voor de waardebepaling van
bedrijfsgebouwen, uitgebreid besproken . Daarnaast is er per subvariabele een uitsplitsing
gemaakt van de beschikbaarheid, de actualiteit, de objectiviteit en de betrouwbaarheid
van de informatie.

5.3.1 Schematische weergave van match
De taxatiemethoden en variabelen warden met elkaar gematched ten einde de juiste
taxatiemethode te kunnen vaststellen voor de waardebepaling van bedrijfsgebouwen. De
matchvoorwaarden zijn besproken in paragraaf 5.2. De matchvoorwaarde 'controle en
reproduceerbaarheid' heeft enkel zijn weerslag op de taxatiemethode en zal bij de match
later pas ter sprake komen.
De taxatiemethoden en de variabelen met alle benodigde informatie warden schematisch
weergegeven in bijlage F. Uit dit schema kan worden afgeleid welke methode welke
informatie in zijn berekening meeneemt en de beschikbaarheid, actualiteit, objectiviteit
en betrouwbaarheid van de informatie.

5.3.2 Bevindingen voortvloeiende uit de match
De tabel geeft een totaal beeld van de geselecteerde taxatiemethoden, de geselecteerde
variabelen met subvariabelen en benodigde data en de randvoorwaarden . In het
algemeen is zichtbaar dat de BAR-methode de minste variabelen in zijn berekening
meeneemt, terwijl de DCF-methode alle variabelen meeneemt in zijn berekening.
Daarnaast is er een duidelijk verschil tussen de DCF-methode en alle andere methoden
zichtbaar. De DCF-methode neemt alle uitgaven en inkomsten over een bepaalde periode
mee in de berekening. Met andere woorden de DCF-methode maakt gebruik van een
beschouwingsperiode. Terwijl de overige methoden de toekomst slechts verwerken in het
gekozen rendement ( risico).
Data betrekking hebbende op de huidige situatie zijn over het algemeen wel redelijk
objectief en betrouwbaar vast te stellen. Data aangaande de toekomst warden veelal
vastgesteld op basis van een scenario. Dit scenario wordt opgesteld door de taxateur en
men mag er van uitgaan dat deze taxateur wordt gekozen op basis van zijn bewezen
vaardigheden. De toekomst biedt hoe dan ook een zekere mate van onzekerheid en dus
onbetrouwbaarheid .
De
DCF-methode
welke
gebruik
maakt
van
een
beschouwingsperiode, zal in zijn berekening het meeste gebruik maken van deze data.
De variabele 'uitgaven' is gebaseerd op aannames. De beleggers verstrekken hieromtrent
namelijk geen gegevens. Ondanks deze aannames kan er toch warden geconcludeerd dat
de verzamelde data heel objectief en betrouwbaar is. Alleen de subvariabelen
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courtagekosten en derving servicekosten zijn minder subjectief en betrouwbaar. De BARmethode is echter de enige methode die deze variabele niet in zijn berekening heeft
opgenomen.
Grote problemen zijn ook te verwachten bij het inschatten van het inflatiecijfer. Het
inflatiecijfer op dit moment is betrouwbaar, maar de inflatieverwachting daarentegen
blijft een inschatting . Orn dit te illustreren is onderstaande tabel toegevoegd. In deze
tabel is het verloop van het inflatiecijfer over een periode van 5 jaar uitgezet. Het grillige
verloop van de tabel is niet te voorspellen. Waardoor de betrouwbaarheid van de
inflatieverwachting matig is.
CPI (Cons umentenprij si ndices) , vanaf januari 1996
Jaart'lt.ltatie 0

Totaal bes tedingen CPI alle huishoudens

.

Grafiek 5.3 :

Inflatiecijfers over de periode 1996-2002
Bron: Statline CBS

De subvariabele 'eindwaarde' 1s 1n grote mate een inschatting van de taxateur. De
betrouwbaarheid van deze waarde is matig. De DCF is de enige methode die deze waarde
expliciet in zijn waardering meeneemt. Bij de andere methoden zit dit aspect versleuteld
in de gestelde rendementseis .
Matchen
we
de
taxatiemethoden
aan
de
randvoorwaarde
'controle
en
reproduceerbaarheid' dan is het duidelijk dat de DCF-methode met zijn uitgebreide
berekening ook de meeste onderbouwing geeft van de uiteindelijke waarde. De BAR, de
NAR en de HCT-methode blijven hierin achter. Met name het rendement waarin de
toekomst verweven zit roept veel vraagtekens op.

5.3.3 Invloed van knelpunten op betrouwbaarheid waarde
De betrouwbaarheid van de waarde wordt be'invloed door de betrouwbaarheid van alle
data die in de berekening verwerkt warden. Deze data kan in meer of mindere mate van
invloed zijn op de betrouwbaarheid van de waarde van het bedrijfsgebouw.
Orn de invloed per subvariabele te kunnen vaststellen is het van belang te weten welke
beschouwingsperiode in acht wordt genomen. In hoofdstuk 4.1.1 hebben we reeds
aangetoond dat de meest geschikte beschouwingsperiode voor een bedrijfsgebouw
tussen de 10 en 15 jaar ligt. Voor het onderzoek hadden we de beschouwingsperiode
vastgesteld op een periode van 15 jaar.
In

onderstaande

tabel

wordt

aangegeven

wat

veranderingen

in

verschillende
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\21------subvariabelen voor gevolgen hebben van voor de waarde van het bedrijfsgebouw. In de
tabel worden verschillende data aangepast met 1% in een rekenprogramma werkend
onder Excel. Door de data een voor een aan te passen is het mogelijk om te zien wat
voor invloed hebben op de waarde van een vastgoed object.
De berekening gaat uit van een single tenant bedrijfsgebouw. De beschouwingsperiode is
vastgesteld op 15 jaar. De uitwerkingen van het Excel-rekenblad zijn toegevoegd in de
bijlagen.
De uitgangspunten van de berekening zijn:
Huurinkomsten:
€100.000,==
Inflatiecijfer:
3%
Onderhoudskosten:
2 maanden na iedere 5 jaar
Stijging onderhoudskosten:
12% van de huurinkomsten
Overige exploitatiekosten:
4%
Stijging overige exploitatiekosten:
7% van de huurinkomsten
IRR:
11%
Eindwaarde / outgoing caprate:
9%

Resulteert in een waarde van:

Variabele

:i nvoer 1
(_;1%)

'
Huur
Inflatieciifer
Leeqstand
Onderhouds
kosten
Stijglng
onderhoudsk
osten
Overige
exploitatie
kosten
Stijging
exploitatieko
sten
IRR
Eindwaarde /
outgoing
caprate

Tabel 5.4:

€903.263,72

Wc1arde . ; · ,;_ ,Effect
v~stgo~d bij ;-:,_: :.l.. ·. ·,,:,.. -· .._;
invoeri

%

... ,

Invoer 2 _, .

(+1.%) ·. .
·.

.

..
:1:~1::Ji:~j;.;;.·• :,r,~t,;)tt:- .,«i/oJOf
...
· .;. -::' ·.'.:

invoer-:2 .

"

,. -,- ~. '

'

.•

€99.000,=
2.0%
1 mnd na 5jr
11% huur

€894.231,08
€832.508,14
€914.101,51
€911.289,40

€9.032,64
€70.755,58
€10.837,79
€8 .025,68

1%
7,8%
1,2%
0,8%

€101.000,=
4%
3mnd na 5jr
13%

€912.296,36
€987.387,32
€892.425, 93
€895.238,05

€10.542,14
€84.123,60
€10.837)9
€8.025,67

1%
9,3%
1,2%
0,8%

3%

€908.439,66

€5 .175,94

0,6%

5%

€897.680,84

€5.582,88

0,6%

6%

€911.069,67

€7.805,95

0,9%

8%

€895.457, 78

€7.805,94

0,9%

2,5%

€906.171,40

€2.907 .68

0,3%

4 .5%

€900 . 128,16

€3 .135,56

0,3%

10%
8%

€994.326,12
€942.820,51

€91.062,40
€39 .556,79

10,1%
4,4%

12%
10%

€823.085,37
€871.618,29

€80.178,35
€31.645,43

--- ---··----

Invloed wijzigingen in data op de waarde van het vastgoedobject.

Het effect van de veranderingen in de variabelen op de waarde van vastgoed
weerspiegeld het verschil tussen twee verschillende invoeren, alien gewijzigd met 1%.
Aan deze tabel kan niet te veel waarde warden gehecht, aangezien het slechts een
voorbeeld betreft. Echter kunnen er wel algemene conclusies uit warden getrokken.
Opvallend hierbij is het grate effect bij het inflatiecijfer, het rendement en de
eindwaarde. Dit betekent dat een foute aanname bij een van deze data de waarde van
vastgoed sterk kan afwijken van de werkelijke waarde. Deze data heeft dus een grate
invloed op de waarde van het bedrijfsgebouw.
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Daarnaast is het opvallend dat de exploitatiekosten en onderhoudskosten een relatief
geringe invloed hebben op de waarde van het vastgoed. Eventuele foute inschattingen in
deze subvariabelen hebben geen grote waardeverschillen tot gevolg.
Verkeerde inschattingen wat betreft de huurinkomsten en of de leegstand hebben
eveneens relatief weinig invloed op de waarde van het vastgoedobject.
Uit deze tabel is het niet af te lezen, maar ook de huurinkomsten kunnen een heel erg
grote invloed hebben op de waarde van het bedrijfsgebouw. Dit treedt op wanneer het
gebouw een heel erg groot verhuurbaar oppervlakte heeft. Daarnaast is het met name zo
dat de markthuurwaarde eveneens een grote invloed op de waarde van het
bedrijfsgebouw kan hebben. Denk hierbij aan kort lopende huurcontracten, waarbij over
een periode van 2 jaar de huur moet worden aangepast aan het markthuurniveau.
Samenvattend kan dus gezegd worden dat het van belang is met name het inflatiecijfer,
rendement, huurinkomsten, markthuurniveau en de eindwaarde van een bedrijfsgebouw
zo betrouwbaar mogelijk vast te stellen.

5.3.4 Conclusie
De DCF-methode is een zeer uitgebreide methode, die alle waardebepalende variabelen
in zijn berekening hee~ opgenomen. De onzekerheid die door met name de toekomstvariabelen wordt veroorzaakt valt weg tegen het voordeel van de volledigheid van de
methode.
Daarbij
leent deze methode zich
uitermate voor controle en
reproduceerbaarheid.
De HCT-methode vertoont veel overeenkomsten met de NAR-methode maar verschilt
toch op enkele punten. De HCT-methode rekent met een reversion of een topslice, een
correctie voor de contracthuur indien deze aanmerkelijk boven de geldende markthuur
ligt. Daarnaast maakt de HCT methode gebruik van een rendement dat gefilterd is van
alle objectspecifieke risico' s. De HCT-methode is als het ware een verbetering van de
bestaande BAR- en NAR methode.
Zoals reeds in bovenstaande alinea is gemeld is het slechts een verbetering van zowel de
BAR- als de NAR-methode. Derhalve kunnen deze bij de afweging voor de juiste
taxatiemethode buiten beschouwing worden gelaten.
De matchvoorwaarde controle en reproduceerbaarheid en dus de verantwoording van de
waarde en alle aannames die gedaan zijn om tot deze waarde te komen, moet ook
worden meegenomen bij de keuze voor een taxatiemethode. De HCT-methode neemt
weinig variabelen mee in zijn berekening en verwerkt het begrip toekomst enkel in het
rendement. De verantwoording van bij deze berekening is beperkt. De DCF-methode
daarentegen neemt veel variabelen mee in zijn berekening en het begrip toekomst wordt
over de gehele berekening meegenomen. Derhalve zal dus ook worden gekozen voor de
DCF-methode als meest geschikte methode ter waardebepaling van bedrijfsgebouwen.
Als controle methode kan de HCT-methode worden gebruikt.

5.4

Knelpunten DCF-methode en bijhorende variabelen

Uit de voorgaande paragraaf kan worden afgeleid dat met name de vele aannames, die in
de DCF-methode nodig zijn om de berekening te kunnen uitvoeren, een probleem
vormen voor de betrouwbaarheid van de waarde. Deze aannames worden gedaan op een
tweetal vlakken, te weten:
• Contracten;
• Toekomst.

61

(5)-------------M_A_Tc_H_r_N_G_T_A_x_A_T_rE_M_E_T_H_o_o_E_A
_A
_N
_V_A_R_rA_B_E_L_EN_

Contracten
Contracten gesloten tussen verhuurder en huurder zijn vertrouwelijk. Derhalve is
informatie aangaande de inhoud van deze contracten niet ter beschikking van de
taxateur. Het ontbreken van deze informatie bij het taxeren van gebouwen leidt tot het
verwerken van aannames hieromtrent in de taxatieberekening.
Een ge"interesseerde belegger doet een bod op het pand, aan de hand van een door een
taxateur bepaalde waarde voor het pand . Dit bod wordt gedaan op basis van twee
voorwaarden. Deze voorwaa rden zijn:
• normale exploitatiekosten en normaal onderhoud; de technische staat van het
gebouw moet dus in orde zijn;
• de huurinkomsten moeten safe zijn en jaarlijks ge·i ndexeerd worden zonder
opslagcomponenten; de huurcontracten moeten dus geen onverwachte afwijkingen
bevatten.
De hoogste bieder krijgt het gebouw, maar gaat alvorens tot daadwerkelijke verkoop
over te gaan, in onderhandeling met de verkoper. Bij deze onderhandelingen wordt er
gekeken naar bovenstaande voorwaarden . Er volgt een technische inspectie van het
gebouw en een bestudering van de huurcontracten. Wanneer er ergens uit blijkt dat er is
afgeweken van de aannames van de koper, zal deze proberen de prijs te drukken.
Hierover zal vervolgens onderhandeld worden. Komen beide partijen niet tot
overeenstemming zal de koop niet doorgaan.
De subvariabelen die informatie nodig hebben uit de contracten zijn de volgende :
Huurstroom
Huurdersrisico
Juridisch risico
Toekomst
De toekomst heeft geen enkele zekerheden, en bestaat uit voornamelijk aannames. Toch
zijn er data betreffende de toekomst die redelijk · goed inschatbaar zijn.
Onderzoeksbureaus als het Centraal Plan Bureau en Centraal Bureau voor Statistiek
publiceren periodiek dit soort data. De belangrijkste data zijn de inflatieverwachtingen
voor de toekomst. De inflatieverwachting is niet geheel betrouwbaar, maar wordt wel in
veel data doorberekend.
De variabele risico heeft daarnaast oak een sterke relatie met de toekomst . Het risico is
namelijk een correctie van de waarde, voor de onzekerheden in de kasstromen van de
toekomst.
De toekomst komt in alle subvariabelen voor.

5.4.1 Actiepunten
Voor de betrouwbaarheid van de waarde die wordt berekend in de taxatie, is het
noodzakelijk om data die onbetrouwbaar is en een grate invloed heeft op de waarde,
nader te onderzoeken. Data die in aanmerking komen voor een nader onderzoek of
toelichting moeten zowel onbetrouwbaar zijn als invloedrijk.
In onderstaand schema wordt aangegeven welke data onbetrouwbaar zijn, met welke
variabele deze verband houden en welke invloed deze data heeft op de waarde van een
bedrijfsgebouw . Aan de hand van dit schema kan warden bepaald welke acties moeten
warden genomen om de onbetrouwbaarheid zo veel mogelijk te beperken .
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OnbetrouwlJare
data
Optie verlenging
huurovereenkomst
Referentieniveau
markthuur
Inflatieverwachting
Inflatiedemping
Duur leegstand

Behorend bij
. 'variabeie
Inkomsten

,.

Inkomsten
Inkomsten
Uitgaven
Inkomsten
Uitqaven
Inkomsten
Uitqaven
Uitgaven

Reele
stijgingspercentages
voor
exploitatiekosten
Uitgaven
Aantal m 3 verbruikt
water
Servicekosten 1e jaar Uitgaven
exploitatie
Clausules
Risico / rendement

M2 vvo verhuurde
eenheid per huurder
_inJaar 16
Rendement geldend
in huidige markt
voor vergelijkbare
objecten
Tabel 5.5:

Invloed op de
· waarde
Relatief kleine
invloed
Relatief kleine
invloed
Grote invloed
Grote invloed
Relatief kleine
invloed
Relatief kleine
invloed

,

..

~·-·-

Actiepunt

...

Huurcontract nader
onderzoeken
Scenario analyse
Scenario analyse
opstellen
Scenario analyse
opstellen
- -·-·---·~Niet noodzakelijk
Niet noodzakelijk

Kleine invloed

Niet noodzakelijk

Kleine invloed

Niet noodzakelijk
Huurcontract nader
onderzoeken

eindwaarde

Onbekend hoeveel
invloed deze data
heeft op het
rendement
Grote invloed

eindwaarde

Grote invloed

Scenario analyse
opstellen
Scenario analyse
opstellen

Actiepunten noodzakelijk voor onbetrouwbare data

De onbetrouwbare data die niet of nauwelijks invloed heeft op de waarde van het
bedrijfsgebouw behoeft geen verdere uitwerking.
De onbetrouwbaarheid en de invloed van verschillende data vragen om aanvullende
actiepunten. De taxateur moet voor dit soort variabelen een extra onderbouwing of
onderzoek aanleveren. Zoals uit bovenstaande schema blijkt zijn er een tweetal
actiepunten absoluut vereist. Ten eerste is dat het doen van een nader onderzoek naar
de verhuurcontracten. Deze contracten zijn in te zien op het moment dat er serieuze
onderhandelingen plaatsvinden over de verkoop van het bedrijfsgebouw. Het andere
actiepunt is het opstellen van een scenario-analyse. De scenario-analyse zal hieronder
verder worden uitgewerkt.
Scenario-analyse
De DCF verwerkt de toekomst in zijn berekening en daardoor worden er vele aannames
gedaan voor wat betreft de verwachtingen voor de toekomst. De onzekerheid over de
toekomstige cashflows van veel objecten vindt zijn weerslag in de waardering van deze
objecten. Intu'itie blijkt niet altijd voldoende om de toekomst van een object te kunnen
schatten. Door deze verwachtingen te verwerken in een scenario-analyse, wordt het
gedachteproces gestructureerd en is het mogelijk de berekening te controleren.
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De Vastgoedbeheer Lexicon 1 geeft de volgende definitie voor het begrip scenario: "Een
begrip waarmee een denkbare situatie wordt aangeduid met betrekking tot het
onderhavige onderwerp; waarbij mogelijke ontwikkelingen van daarbij relevante factoren
afzonderli}k; dan we/ in interactief verband, in beschouwing warden genomen op basis
van expliciete veronderstellingen met betrekking tot het effect daarop van deze
mogelijke toekomstige ontwikkelingen".
Het scenario dat benodigd is voor de berekening van de waarde van vastgoed,
weerspiegelt de vastgoedcyclus. Deze cyclus lijkt in veel opzichten op de economische
cyclus, maar heeft er een (kleine) vertraging op. In figuur 5.6 wordt de economische
cyclus afgebeeld.
Schema van een conjunctuurgolf

laagconjuncltJur

hoogconjun.:tt11H

0

laagconju nctuur

-lijd
NRC H,:mdd :.t~..Jd 2 204£.•8

Figuur 5.6:

Economische cyclus
Bron: NRC Hande/sblad 1998

In figuur 5. 7 wordt de vastgoedcyclus grafisch weergegeven .. In het figuur zijn ook de
kenmerken van de betreffende plaats in de cyclus toegevoegd.
Market Conditions

i Stabili zing market rents

.. Equilibrium ___ _ __ ·-·-·

·-·

- ·- ··--•·· ·--·- ····• - ---· !··---·

Rents rise rapidly
toward new
construction levels

Rent growth positive but
warning soon Negative rent
growth

Negative rent growth

Figuu r 5. 7:

1

Vastgoedcyclus
Bron: Vastned Retail, Kempen & Co property services

Prof.ir. W.G. Keeris MRICS : Va stgoedbehe er lexico n, beqrippen omschrijving toelichting ; 2001
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In deze cyclus erkennen we 4 momenten, deze momenten warden in later stadium
gekoppeld aan de scenario analyse en verder uitgewerkt. Ieder moment kent zijn eigen
eigenschappen. Deze eigenschappen zullen in deze paragraaf verder besproken warden.
Moment 1: Impasse fase
De vastgoedmarkt zit in een impasse, de huren zijn laag en kunnen de inflatie niet meer
volgen. Vaak is dit het gevolg van overaanbod op de verhuurmarkt gecombineerd met
een nationale economische impasse. De inflatiedemping is op dit moment 100%
Moment 2: Herstelfase
De herstelfase wordt gekenmerkt door snel stijgende huren. De vraag naar ruimte is
hoog en de nationale economie is prima. De inflatiedemping neemt af.

Moment 3: Top fase
Deze fase kenmerkt zich door stabiliserende huren. De huren hebben zijn top bereikt en
zullen niet verder meer stijgen. De inflatiedemping is 0%.
Moment 4: Dalende fase
De vastgoedmarkt is over zijn top heen en de huren nemen weer langzaam af. Dit gaat
gepaard met een afnemende vraag naar ruimte en een afgenomen economische groei.
De inflatiedemping begint weer toe te nemen. Wanneer een scenario-analyse moet
warden opgesteld is het van belang te weten dat een object bestaat uit een combinatie
van meerdere reele cashflow prognoses behorende bij even zovele scenario's. Het is dus
zaak deze scenario's te benoemen en uit te werken. Door deze scenario's uit te werken
ontstaat er een bandbreedte waartussen de juiste verkoopwaarde ligt. Vervolgens kan
men bij ieder scenario de mate van waarschijnlijkheid geven dat dit scenario oak
daadwerkelijk zal plaatsvinden. Het scenario met de grootste mate van waarschijnlijkheid
wordt verder uitgediept.
Het scenario waarin een uitspraak wordt gedaan over versc:hillende economische- en
vastgoedmarkt ontwikkelingen, dient te warden gekoppeld aan de ontwikkeling van de
verschillende variabelen.
De gegevens die gekoppeld moeten warden aan deze scenario analyse zijn de volgende:
• huurontwikkeling
• Inflatieverwachting
Inflatiedemping
• Huurontwikkeling
•
Duur
leegstand
• Leegstandsmoment / duur
•
Reele
stijgingspercentage
voor de diverse exploitatie kosten • diverse exploitatie
•
kosten
• Type markt op het moment van leegstand • Courtagekosten
• Huurdersrisico
• Economische veranderingen
• Huurdersrisico
Bra
nchegegevens
•
Aanbod
vrij
beschikbaar
• Marktrisico
•
• Marktrisico
• Duur leegstand

5.5

Conclusie

De taxatiemethoden zijn gematched aan de variabelen en daaruit is de DCF methode als
beste methode aangemerkt. Tevens is in dit hoofdstuk vastgesteld dat de DCF methode
een aantal nadelen kent, waardoor veel data onbetrouwbaar zijn. Deze data dient extra
onderbouwd te zijn, om derhalve door de opdrachtgever te kunnen laten vaststellen of
hij accoord is met de aangenomen waarden.
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~ - - - - - - Een taxatie moet dus niet enkel bestaan uit een financiele verantwoording, maar moet
tevens een beeld schetsen van het gebouw en de daarbij horende data. De taxateur
dient verantwoording af te leggen over aangenomen data en dient zijn deskundigheid
duidelijk tot uitdrukking te brengen.
Middels een checklist kan warden opgesteld uit welke punten een taxatierapport zou
moeten bestaan om te kunnen spreken over een zo betrouwbaar mogelijke waarde van
het te taxeren bedrijfsgebouw.
In het volgende hoofdstuk zal de checklist voor bedrijfsgebouwen nader warden
besproken. Alle knelpunten van de DCF-methode met de daarbij horende oplossingen
zullen in deze checklist warden opgenomen.
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~t--------Hoofdstuk 6 Checklist als hulpmiddel bij de waardebepaling van
bedrijfsgebouwen
Wie kent het niet, als u op vakantie gaat maakt u ruim voor vertrek een lijst waarop alle
belangrijke zaken vermeld worden. Aan de hand van deze lijst wordt vervolgens de
bagage gepakt. Dit soort lijsten ordenen het gedachteproces en voorkomen dat er
belangrijke zaken als in dit geval paspoorten e.d. vergeten worden.
Bij een taxatie van bedrijfsgebouwen, uitgevoerd met de DCF-methode worden veel
variabelen verwerkt in de berekening. Orn te voorkomen dat er variabelen vergeten
warden is het van belang een checklist op te stellen. Het ABP heeft in het verleden
soortgelijke checklisten opgesteld voor de sectoren kantoren, winkels en woningen.
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op het doel van dergelijke checklisten en de opzet van
de checklist. In de bijlagen zal dan de uiteindelijke checklist worden toegevoegd.

6.1

Doel van de checklist

In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds 1 doel van een checklist als hulpmiddel bij een
waardebepaling van bedrijfsgebouwen aan bod gekomen. In deze paragraaf zal hier
dieper op in warden gegaan.
Het uitvoeren van een taxatie aan de hand van een checklist voorkomt het vergeten van
variabelen die van invloed zijn op de waardebepaling van een bedrijfsgebouw. De lijst
geeft een overzicht van alle in te voeren variabelen en dwingt de taxateur over ieder van
de genoemde punten een uitspraak te doen.
Door het puntsgewijs afwerken van de checklist ontstaat er een uniformiteit in de wijze
van taxeren. Deze uniformiteit maakt de taxatie beter · controleerbaar door de
opdrachtgever. Wanneer er geen uitspraken warden gedaan over een aantal punten op
de checklist kan de opdrachtgever hierover opheldering eisen van de taxateur.
Het ABP heeft in het verleden reeds een aanzet gedaan tot de opzet van een dergelijke
checklist voor de sectoren woningen, winkels en kantoren. Aan de hand van deze
checklist zijn er een aantal artikelen verschenen in Vastgoedmarkt. Dhr. Hordijk 1 spreekt
in zijn artikel over het nut van de checklisten, en zegt hierover het volgende:
"Uiteindelijk zullen deze checklisten bijdragen aan een meer beheersbaar proces van
taxeren zowe/ qua methodiek als qua uitkomsten. Dan mogen kleinere verschi/len
verwacht warden tussen taxaties van in principe verge/ijkbare objecten in een
vastgoedcategorie."

6.2

Opzet checklist volgens ABP-model

ABP heeft in het verleden checklisten opgesteld voor de waardebepaling van kantoren,
winkels en woningen. Deze checklisten hebben alien dezelfde opzet, om derhalve een
mate van uniformiteit te verkrijgen.
Echter op sector specifieke punten kunnen er verschillen zijn aangebracht. Van deze
bestaande checklisten sluit de checklist van kantoren het beste aan bij de
waardebepaling van bedrijfsgebouwen. Derhalve zullen we de checklist van kantoren in
1

Drs. A.C. Hordijk: ABP gaat over op jaarlijkse, gestandaardiseerde taxaties van het vastgoedbezit; 1993
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~-------deze paragraaf bespreken. Vervolgens zal er gekeken worden in hoeverre deze checklist
bruikbaar is om als uitgangspunt te dienen bij het opstellen van de checklist voor
bedrijfsgebouwen.

6.2.1 ABP-Checklist voor kantoren 1
De checklist voor kantoren bevat de volgende onderdelen :
1) Taxatiewaarden
Ten behoeve van de oordeelsvorming dienen er uitspraken te worden gedaan over de
volgende waarden: Huurwaarde, markthuurwaarde, onderhandse verkoopwaarde vrij
van verhuur en gebruik, verkoopwaarde in verhuurde staat, herbouwwaarde,
grondwaarde.
2) Kantorenmarkt, vraagzijde
Orn de vraagzijde van de kantorenmarkt te inventariseren moeten er uitspraken
word en gedaan op de volgende punten: markthuurniveau per verdieping,
vergelijkbare huurtransacties, vraagontwikkeling en opnameniveau.
3) Betreffende markt, aanbodzijde
Naast de vraagzijde moet ook de aanbodzijde in kaart worden gebracht. De
inventarisatie van de aanbodzijde wordt gedaan op basis van uitspraken betreffende
de volgende onderwerpen: huidig aanbod, toekomstig aanbod de komende twee jaar,
plannen en waarschijnl ijkheid dat die door zullen gaan, leegstand en
leegstandsontwikkeling, renovaties en concurrentie profiel van vergelijkbare panden.
4) Bouwkundig
Orn de bouwkundige kwaliteit van een kantoor object te kunnen vaststellen, moeten
er uitspraken word en gedaan over de volgende onderwerpen: onderhoudstoestand,
oordeel technische voorzieningen en de omschrijving van de constructie.
5) Locatie
De locatie moet word en beoordeeld op basis van de volgende onderwerpen: stand en
ligging, locatiepotentie, herkenbaarheid / uitstraling en de positie van object in zijn
omgeving.
6) Eigendomssituatie
Ten aanzien van de eigendomssituatie moeten er uitspraken worden gedaan over de
volgende onderwerpen: appartementsrecht, erfpacht, schone grond verklaring en
bestemmingsplanmogelijkheden.
7) Voorzieningen
De voorzieningen dienen te worden beschreven aan de hand van de volgende
onderwerpen: winkels, parkeergelegenheid, openbaar vervoer, bereikbaarheid per
auto en horeca .
8) Overheid
De overheid en haar plannen moeten ge'inventariseerd worden aan de hand van de
volgende punten: relatie met omliggende gemeenten, heffing zakelijke lasten en
gemeentelijk beleid, beleid plaatselijke overheid m.b.t. volkshuisvesting en parkeren
en kantoren overige zaken en Vinex
9) Financiele onderbouwing
In de financiele onderbouwing wordt een onderbouwing gegeven van de
rendementseis en van vergelijkbare beleggingstransacties.
l0)Andere relevante zaken of opmerkingen.
Onder andere relevante zaken kan men de volgende zaken verstaan: schone
grondverklaring of de kans op milieuvervuiling en eventuele overige opmerkingen van
de taxateur.
11) Bronvermelding
Ten behoeve van het vaststellen van de betrouwbaarheid van de taxatie is het
noodzakelijk alle bronnen te vermelden.

1

Drs . A.C. Hordijk: ABP gaat over op jaarlijkse. gestandaardiseerde taxaties van het vastgoedbezit; 1993

68

/if\.

CHECKLIST ALS HULPMIDDEL BIJ DE WAARDEBEPALING BEDRIJFSGEBOUWEN

~-------6.2.2 Evaluatie checklist kantoren
De checklist zoals deze een aantal jaren geleden is opgesteld voor kantoren, zal in deze
paragraaf warden geevalueerd aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek. Aan de
hand van de evaluatie kan een checklist voor bedrijfsgebouwen worden opgesteld.
De checklist van kantoren is op een overzichtelijke manier opgedeeld in een aantal
onderwerpen. De taxateur dient ieder onderwerp te behandelen en te verantwoorden. Dit
biedt een basis voor de opdrachtgever om de uitgebrachte taxatiewaarde te controleren.
Opvallend is echter dat er geen verantwoording hoeft worden gedaan over de toegepaste
taxatiemethodiek. Zeals reeds uit het onderzoek is gebleken is de keuze voor een
taxatiemethodiek allereerst gebaseerd op het al dan niet courant zijn van een gebouw.
Daarnaast is er vastgesteld dat een DCF-methode het meest volledig is in de
meegenomen variabelen en tevens een beeld geeft voor de toekomst.
De opzet van de checklist van de kantoren biedt geen ruimte voor de invulling van alle
variabelen die van belang zijn voor de waardering van een bedrijfsgebouw. Derhalve
moet de checklist voor bedrijfsgebouwen een andere indeling krijgen, zodat de taxateur
alle variabelen moet verantwoorden. Opvallend is dat er bij de checklist voor kantoren
niet of nauwelijks verantwoording wordt gevraagd voor de cashflow 'uitgaven'. Terwijl
juist deze subvariabele voornamelijk uit aannames bestaat.
In het onderzoek zijn een aantal variabelen naar voren gekomen die een grate invloed
hebben op de waarde van het vastgoed en tevens erg onbetrouwbaar zijn gebleken. Voor
deze variabelen zijn aanvullende inspanningen noodzakelijk. Deze inspanningen zoals het
verantwoorden van een scenario-analyse, zijn eveneens niet opgenomen in de bestaande
checklist.
De checklist voor bedrijfsgebouwen zal een andere opzet krijgen waarin al deze criteria
wel zijn opgenomen. Dit tast weliswaar de uniformiteit van de checklisten aan, maar
biedt een danige verbetering voor de verantwoording van de taxatiewaarde. Derhalve is
de controlemogelijkheid grater en worden er minder variabelen vergeten bij de
waardebepaling.

6.3

Opzet checklist bedrijfsgebouwen

In de vorige paragraaf is de checklist van kantoren verder uitgediept. De knelpunten van
de checklist zijn onderzocht en er is gekozen voor een andere opzet voor de checklist van
bedrijfsgebouwen. In deze paragraaf zullen we de gekozen opzet van de checklist voor
bedrijfsgebouwen bespreken.
De checklist zal worden gebruikt door de taxateur om aan de hand van de checklist de
taxatie uit te voeren. Aan de andere kant wordt de checklist gebruikt door de
opdrachtgever om als leidraad te dienen bij de controle van de door de taxateur
uitgebrachte taxatierapport. Dit vereist een opzet die voor beide partijen een logische en
overzichtelijke manier van werken moet bieden.
De checklist zal bestaan uit 5 delen, te weten: Taxatieverantwoording, Algemene
gegevens, Variabelen, Berekeningswijze rendement, Financiele onderbouwing en
Bronverantwoording. In deze paragraaf zullen alle delen nader warden uitgewerkt. De
volledige checklist is terug te vinden in deel B.
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~r----------Taxatieverantwoordinq
De taxatieverantwoording dient ervoor dat de opdrachtgever kan bepalen op welke
manier de uitgebrachte waarde tot stand is gebracht. De taxateur vermeld in dit
hoofdstuk alle
gevraagde
waarden
en
gaat dieper in
op
waar welke
verantwoordelijkheden liggen voor de uitgebrachte waarden. Daarnaast is er natuurlijk
de mogelijkheid om de afwegingen van de taxateur te toetsen. De taxatiemethode keuze
voor bedrijfsgebouwen is voor het overgrote gedeelte afhankelijk van de mate van
courantheid van het betreffende bedrijfsgebouw. Door de courantheidsanalyse uit et
voeren kan men een keuze ma ken uit twee verschillende taxatiemethodieken, te weten:
de kosten benadering of de inkomstenbenadering. Binnen beide methodieken zijn een
aantal methodes van belang. De afweging tussen deze methodes ligt in het aantal mee te
nemen variabelen. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op courante bedrijfsgebouwen
en zal dus voornamelijk wijzen op de afweging tussen de BAR-, NAR-, HCT- of DCFmethode.
Algemene gegevens
In de algemene gegevens wordt het bedrijfsgebouw besproken met al zijn kenmerken.
Middels divers beeldmateriaal een aanvullende tekstuele toelichting wordt een duidelijk
beeld geschept van het te taxeren object. Alie bijzonderheden van het object kan men
hierin vermelden.
Naast de objectgegevens wordt in dit gedeelte het scenario opgesteld. Dit scenario heeft
betrekking op de economische ontwikkelingen en de vastgoedmarktontwikkelingen,
gedurende de beschouwingsperiode van de taxatie. De checklist moet de mogelijkheid
bieden alle scenario's uit te werken. Vervolgens wordt de mate van waarschijnlijkheid
berekend dat de scenario ' s zich voordoen. Het scenario met de meeste
waarschijnlijkheid wordt vervolgens gekoppeld aan de variabelen.
Variabelen
De variabelen die van belang zijn voor de waardebepaling van bedrijfsgebouwen zijn
reeds uitgewerkt in de voorgaande hoofdstukken. Deze variabelen zullen warden
opgenomen in de checklist. Daarbij wordt een toevoeging gegeven van de beoordeling
van de variabele aan de hand van de randvoorwaarden zoals deze zijn opgesteld in
hoofdstuk 4. Van de onbetrouwbare variabelen zal warden aangegeven welke invloed
deze variabelen op de waarde van het bedrijfsgebouw hebben. Gekoppeld aan deze
invloed zal een verder te nemen actie warden aangegeven .
Berekeningwijze rendement
Het rendement wordt vastgesteld op basis van vergelijking met een peergroep. Het
opstellen van deze peergroep is van groot belang voor de hoogte van het gekozen
rendement. Derhalve zal de taxateur deze peergroup moeten verantwoorden. Wanneer
het risico hoger of lager wordt ingeschat als dat van de peergroup volgt een
rendementsaanpassing. Deze rendementsaanpassing moet eveneens verantwoord
worden.
Financiele onderbouwinq
De algemene gegevens en de variabelen worden door de taxateur ingevoerd in het
rekenprogramma. De opdrachtgever ontvangt hiervan een kopie, de financiele
onderbouwing genoemd.
Bronverantwoording
Orn te kunnen bepalen of de taxatiewaarde betrouwbaar is, moet de opdrachtgever
weten uit welke bronnen de taxateur zijn informatie heeft verzameld.
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~r---------6.4

Evaluatie checklist aan de hand van brainstorm

Bij de brainstorm die gehouden werd woensdag 10 april 2002 bij Vastned te Rotterdam,
waren de volgende personen aanwezig:
• de heer A. Hordijk • Directeur ROZ IPD
• de heer P. Verheggen • Directeur taxaties Jones Lang LaSalle
• de heer A.M.V. de Bue • taxateur Jones Lang LaSalle
• de heer R. Broe re • Hfd. Aan- en verkopen VastNed
• de heer H. Sleven • directeur VastNed management B.V. en begeleider van dit
onderzoek
De brainstorm was bedoeld om een het onderzoek aan een kritische blik van
belanghebbende uit de praktijk te onderwerpen. In de brainstorm zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
• Soorten variabelen, subvariabelen en benodigde data;
• Rendement berekening;
• Checklist bedrijfsgebouwen;
• De opzet van het onderzoek en de daarin gehanteerde begripsbepalingen

Algemene opmerkingen
Afwijkingen tussen de taxatiewaarde en de uiteindelijke verkoopprijs zijn veelal het
gevolg van uitsluitingen in een taxatie. De taxateur wijst in het taxatierapport op deze
uitsluitingen en raad de opdrachtgever aan hier verder onderzoek naar te verrichten . Op
deze manier verlegt de taxateur de verantwoordelijkheid voor deze vaak moeilijk
kwantificeerbare aspecten van een taxatie van de taxateur naar de opdrachtgever.
Overigens is het aantal uitsluitingen veelal een gevolg van de opdracht die aan de
taxateur wordt gegeven.
Hieruit kan de conclusie warden getrokken dat het van belang is de
verantwaordelijkheden van zowel taxateur als opdrachtgever eveneens op te nemen in
de checklist vaor bedrijfsgebouwen .
De overeenkamst tussen opdrachtgever en taxateur is eveneens bepalend voor het
aantal gegevens dat verantwaord wardt in een taxatierapport. De uitgebreidheid van het
taxatierapport is dus afhankelijk van de kosten die de opdrachtgever bereid is te betalen
voor de taxatie. Dit onderzoek is er echter op gericht een zo betrouwbaar mogelijke
waarde vast te stellen vaor het bedrijfsgebouw, het aantal aspecten dat opgenomen is in
de checklist is dus een minimaal aantal om te kunnen spreken over een betrouwbare
waarde .

Variabelen, subvariabelen en benodigde data
De subvariabelen 'parkmanagementkosten' en BTW-lasten moeten worden toegevoegd
aan de variabele 'cashflow uitgaven'. Daarnaast behoren de subvariabelen
'courtagekosten' en 'derving servicekosten' niet tot de variabele 'cashflow uitgaven',
maar behoren tot de variabele 'overige' vanwege het incidentele karakter van deze
kosten. In mijn onderzoek zal ik bij deze standpunten aanslu iten.
Checklist bedrijfsgebouwen
Het aantal waarden dat gegeven warden in het taxatierapport is afhankelijk van de
verstrekte opdracht. De opdrachtgever dient dus in de apdrachtomschrijving aan te
geven welke waarden hij wil hebben van de taxateur. De grondwaarde hoeft niet in alle
gevallen berekend te warden, daaram wordt hier de volgende tekst aan toegevoegd:
"indien en voorzover van toepassing, wanneer technische en economische
omstandigheden daartoe aanleiding geven".
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®-------Het onderzoek is gericht op courant vastgoed, de checklist is dus ook uitsluitend
toepasbaar op courant vastgoed. Dit dient echter wel in de titel van de checklist vermeld
te warden.
Er ontstaat een discussie over de het feit of een taxateur uitspraken kan en mag doen
over de algemene economie. Wellicht is het verstandig om aan bijvoorbeeld het
inflatiecijfer een bron voor te schrijven. De "concensus forecast" is daarbij de meest
betrouwbare bron. Het item "vastgoedmarkt" is de specifieke deskundigheid van de
taxateur en niet aan een taxatie ontbreken. Het wel of niet ontbreken van dit item is in
principe afhankelijk van de verstrekte opdracht.
De praktijk acht de checklist als zodanig geed bruikbaar en ziet mogelijkheden voor
toepassingen hiervan bij taxaties ten behoeve van de ROZ / IPD vastgoed index.

De checklist is toegevoegd in deel B va n dit onderzoek.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen

"Slechts heiligen en kwakzalvers hebben onfeilbare oplossingen" (J. de Valkenaer/ 1898)

In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de vraag die gesteld is in de
probleemstelling. Aan de hand van de doelstelling zal warden getoetst of er met dit
onderzoek is voldaan aan de verwachtingen die men bij aanvang van het onderzoek had.
Voor de overzichtelijkheid zullen allereerst de probleem- en doelstelling warden herhaald :

Probleemstelling:
Op basis van welke taxatiemethode en met welke variabelen kan de waarde van
bedrijfsgebouwen zo betrouwbaar mogelijk worden vastgesteld, ten einde het risico van
deze vorm van vastgoedbelegging te verminderen.
Wat is de relatieve invloed van ieder van de variabelen op de betrouwbaarheid van de
einduitkomst?

Doelstelling:
Doelstelling van het onderzoek is het opstellen van een betrouwbaar hulpmiddel ter
vaststelling van de waarde van een bedrijfsgebouw .

7.1

Conclusies

De probleemstelling geeft, afgezien van de subvraag, een duidelijke tweedeling aan in
het te verlangde antwoord. Aan de ene kant moet er een antwoord worden gegeven over
welke taxatiemethode het meest geschikt is voor de waardebepaling van
bedrijfsgebouwen. Aan de andere kant is er een antwoord gewenst op de vraag welke
variabelen van belang zijn bij de waardebepaling van bedrijfsgebouwen Terwijl de
taxatiemethode en de meegenomen variabelen oak onderling verband houden.
Bij de uitwerking van de conclusies zal getracht warden dit eveneens tot uitdrukking te
brengen.

taxatiemethode
Voor de waardebepaling van een bedrijfsgebouw zijn slechts twee taxatiemethodieken
met goed gevolg toepasbaar. Dit zijn de kostenbenadering en de inkomsten benadering.
Een keuze tussen beide methoden geschiedt op basis van de courantheid van het
bedrijfsgebouw. De kostenbenadering is het meest geschikt voor de incourante objecten
en de inkomsten benadering is het meest geschikt voor courante objecten.
Dit onderzoek beperkt zich tot courante bedrijfsgebouwen. Daarbij sluit de inkomsten
benaderingsmethode het beste aan. Deze methodiek bestaat eveneens uit een aantal
methoden. De DCF methode is de beste methode voor de waardebepaling van een
bedrijfsgebouw. Deze methode neemt in zijn berekening enkele onbetrouwbare
variabelen mee, maar dit weegt niet op tegen de voordelen van deze methode. De DCFmethode is namelijk de meest complete taxatiemethode en daarnaast dwingt deze
methode de taxateur uitspraken te doen over allerlei belangrijke onderwerpen.
Het
belangrijkste aspect hierin is de toekomst.
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Variabelen
Middels een literatuuronderzoek zijn alle variabelen ge"inventariseerd die van belang zijn
voor de waardebepaling van een bedrijfsgebouw. Deze variabelen zijn getoetst aan de
volgende randvoorwaarden:
• vrije beschikbaarheid;
• actualiteit data;
• objectiviteit data;
• betrouwbaarheid data.
Met name variabelen die de toekomstige situatie moeten aanduiden veroorzaken
knelpunten. Deze variabelen zijn veelal gebaseerd op aannames die zijn opgesteld aan
de hand van een toekomstscenario. De betrouwbaarheid van deze data is niet zo goed.
Wanneer deze variabelen warden meegenomen in een taxatiemethode kan dat
betekenen dat de waarde voor het bedrijfsgebouw afwijkt van de verkoopprijs.

Relatieve invloed variabelen op de waarde van het bedrijfsgebouw
De grootste invloed op de waarde van een bedrijfsgebouw zijn het inflatiecijfer, het
rendement, de huurinkomsten, het markthuurniveau en de eindwaarde. Deze varaibelen
verdienen extra aandacht in het taxatierapport
Hulpmiddel bij de waardebepaling van bedrijfsgebouwen
De doelstelling van dit onderzoek vraagt om een hulpmiddel bij de waardebepaling van
bedrijfsgebouwen. De checklist is het beste hulpmiddel bij de waardebepaling van
bedrijfsgebouwen. Deze checklist is een leidraad voor zowel taxateur als opdrachtgever.
De taxateur dient aan de hand van de checklist zijn taxatie op te bouwen. In deze
checklist warden uitspraken verlangd ten aanzien van alle waardebepalende variabelen,
subvariabelen en hun benodigde data. De checklist is zijn geheugensteuntje zodat geen
variabelen over het hoofd warden gezien en waarmee hij aannames beter kan
verantwoorden.
De checklist is getoetst door middel van een brainstorm sessie met enkele deskundigen
op het gebied van taxaties. De deskundigen achtten de checklist als bruikbaar bij de
taxatie van bedrijfsgebouwen.
Echter ondanks dit onderzoek blijft overeind staan dat wil men de meest betrouwbare
verkoopwaarde van een bedrijfsgebouw vaststellen.... Moet men het bedrijfsgebouw
daadwerkelijk verkopen. De prijs die een derde voor het bedrijfsgebouw zal bepalen
wordt niet enkel bepaald door ratio, maar ook vaak door emotie. Deze emotie is in geen
enkel rekenmodel te vatten, en zal voor een ieder verschillen.

7 .2

Aanbevelingen

In dit onderzoek is enkel de taxatiemethode voor courante bedrijfsgebouwen uitgewerkt.
De incourante bedrijfsgebouwen zijn niet geschikt te waarderen met deze methode. Op
dit onderzoek moet een vervolgonderzoek plaatsvinden voor het incourante gedeelte van
de bedrijfsruimte markt.
Voor een goede toepassing van de beoordeling van de variabelen moet de taxateur de
beoordelingen waar nodig naar eigen inzicht aanpassen.
Het bepalen van het minimaal te behalen rendement is niet de hoofdzaak geweest van
dit onderzoek. Orn deze reden is er gekozen voor een bestaande methode op basis van
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vergelijking met peergroupen. Er moet onderzoek warden gedaan naar een rekenkundige
objectieve methode om dit rendement te bepalen.
De opdrachtgever bepaalt hoeveel informatie en verantwoording van de taxatie hij
wenst. Over het algemeen is dit een kostenoverweging die hij maakt. Echter dit
onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het tot stand komen
van een zo betrouwbaar mogelijke waarde, derhalve is het noodzakelijk tenminste deze
checklist volledig door te werken.
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v--------Begrippenlijst

Bedrijfsgebouw:
Het segment van de vastgoedmarkt, waarvan de functionele bestemming van de
objecten gericht is op de invulling van de vraag van personen en ondernemingen, welke
voortkomt uit de bedrijfsmatige activiteiten als productie, opslag en distributie van
goederen, waartoe eveneens
te rekenen die situaties waarbij sprake is van een
verhoogde kantoorcomponent tot zo ' n 50% van het totale vloeroppervlakte /
geldstromen.
Bedrijventerrein:
Een terrein dat vanwege zijn bestemming en inrichting bestemd en geschikt is voor de
huisvesting van en het gebruik bij de bedrijfsuitoefening door ondernemingen in de
sector van de handel en nijverheid, de commerciele- en niet-commerciele dienstverlening
en de industrie.
Benchmark:
De, algemeen door de markt geaccepteerde, referentiewaarde voor de corresponderende
te leveren prestaties, waarbij deze referentiewaarde gebaseerd is op het (gewogen)
gemiddelde van geregistreerde prestaties in deze bij (min of meer) vergelijkbare
objecten uit de soortgelijke beleggingscategorie en ender (min of meer) vergelijkbare
omstandigheden.
Brute huuropbrengst:
Dit is het totaal aan de huurder in rekening gebrachte huren . Deze bruto huur is veelal
zonder servicekosten, al is dit niet altijd het geval, waardoor de bruto huuropbrengsten
niet geheel vergelijkbaar zijn .
Cashflow:
De omvang van de totale, dan wel geprognosticeerde geldstroom in de beschouwde
periode, als saldo van de brute huurinkomsten, verminderd met de totale lasten en
(eventueel) vervolgens respectievelijk verminderd, dan wel vermeerderd met de (bij)investeringen en of desinvesteringen, ontvangen subsidies en bijdragen.
Courant:
Een begrip waarmee wordt aangeduid of er voor het betreffende en vergelijkbare
vastgoedobjecten marktinformatie beschikbaar is. Met andere woorden, of er regelmatig
vastgoedobjecten uit die categorie worden verhandeld, dan wel of er een gewillige
huurmarkt voor bestaat.
Exploitatiekosten:
Dit zijn de direct met de exploitatie van het onroerend goed samenhangende kosten,
zoals de kosten voor het onderhoud, ozb, verzekeringspremies, waterschapslasten,
beheer en managementkosten, derving servicekosten, courtagekosten.
Index:
Een index is een gestandaardiseerde grootheid op basis van gemeenschappelijke
afspraken ten aanzien van uniforme waarderingsmethodieken, gegevensverwerking, te
hanteren definities en segmentaties en toe te passen controleregels, waarmee het
gedrag van een bepaalde hoeveelheid gegevens wordt samengevat. Vastgoedindexen
warden veelal samengesteld op basis van het behaalde rendement op een portefeu ille
(TRR, IRR) behaald rendement op de beurs (koers of dividend) of een combinatie ervan.
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Market Evidence:
De beschikbaarheid van relevante vergelijkende informatie uit de markt voor taxateurs
bij de waardebepaling van het betreffende vastgoedobject op basis van afgesloten
transacties.
Portefeuille:
Een verzameling vastgoedobjecten, welke aan een eigenaar toebehoren, dan wel
toevertrouwd zijn aan een partij.
REN bedrijfsgebouwen:
Kwaliteitschecklist welke de fysiek /
bedrijfsgebouw in kaart brengt.

technische

en

locatie

kwaliteiten

van

een

Rendement:
Het geheel van baten, of inkomsten over de beschouwde periode in verhouding tot het
daarvoor ge"investeerde kapitaal. De voor dit onderzoek van belang zijnde rendementen
zijn de volgende:
• BAR: Bruto aanvangsrendement, het gedurende het eerste volledig jaar van
exploitatie behaalde, dan wel - afhankelijk van de context - geprognosticeerde te
behalen beleggingsresultaat op een vastgoedinvestering, uitgedrukt als percentage
van de gerealiseerde, respectievelijk geraamde bruto huuropbrengst uit exploitatie,
op basis van de feitelijke verhuursituatie, ten opzichte van de (aangenomen)
verwervingskosten.
• NAR: Netto aanvangsrendement, het op het moment van verwerving geraamde te
behalen beleggingsresultaat gedurende het eerste volledig jaar van exploitatie op een
vastgoedinvestering, uitgedrukt als percentage van de bruto huuropbrengst bij
volledige verhuur conform markthuurniveau en normatief geraamde exploitatielasten
ten opzichte van de gegeven verwervingskosten, inclusief aankoopkosten.
• IRR: Internal rate of return, het begrip waarmee de discontovoet wordt aangeduid,
waarbij het totaal van de tijd gewogen inkomsten en uitgaven over de beschouwde
periode nihil is.
• TRR: Total rate of return, geeft het gedurende de beschouwde periode uit de
exploitatie
van
een
vastgoedobject,
dan
wel
-portefeuille,
behaalde
beleggingsresultaat op het ge'investeerde vermogen aan, als sommering van het
indirecte en directe rendement.
Rendement/ risico-profiel:
De subjectieve relatie tussen het ingeschatte risico bij de exploitatie van het object
gedurende de beschouwde exploitatieperiode ten opzichte van het aangenomen
referentieniveau voor het exploitatierisico van gangbare objecten in de betreffende
categorie vastgoedbelegging, waarbij in geval van een verondersteld aanwezig hoger,
dan wel lager risico een risico-oplsag, of een -reductie percentage gehanteerd wordt op
de met het betreffende referentieniveau corresponderende minimale rendementseis, met
een zodanig gekozen correctiefactor, dat de gestelde minimale rendementseis
redelijkerwijs gehaald geacht kan warden in een worst-case-scenario-situatie.
Risico:
Het gevaar dat gelopen wordt, dan wel -afhankelijk van de context- de grote kans
daarop, met betrekking tot schade aan of verlies van het gestelde of bepaalde in relatie
tot dat risico
ROZ / IPD- Vastgoedindex:
De per 1 januari 1995 onder auspicien van de ROZ (Raad Onroerende Zaken), door de
Britse ondernemingen !PD/WM-company op te stellen index voor de ontwikkelingen in de
vastgoedmarkt op basis van de beleggingsresultaten van de deelnemers.
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Scenario:
Een begrip waarmee een denkbare situatie wordt aangeduid met betrekking tot het
onderhavig onderwerp, waarbij mogelijke ontwikkelingen van daarbij relevante factoren
afzonderlijk, dan wel in interactief, in beschouwing warden genomen op basis van
expliciete veronderstellingen met betrekking tot het effect daarop van deze mogelijke
toekomstige ontwikkelingen.
So Iva bil iteit:
De verhouding tussen de hoogte van het eigen vermogen en het balanstotaal van de
onderneming
Taxateur:
Een deskundig persoon met betrekking tot het uitbrengen, conform de daartoe wettelijk
en binnen diens branche bepaalde en algemeen geldende richtlijnen, van taxaties inzake
waardering van- zijn vakgebied regarderende- rechten, zaken en goederen
Taxatie:
De waardebepaling van een recht, zaak, of goed door een taxateur volgens de in de
rapportage weergegeven methode van beoordeling en daarbij aangegeven situationele
omstandigheden.
Taxeren:
Het vaststellen en uitbrengen, volgens de daartoe geldende wettelijke bepalingen en
algemene richtlijnen binnen de betreffende branche, van de toegedachte taxatiewaarde
van een recht, zaak, of goed door een onafhankelijke deskundige
Theoretische huuropbrengst:
De totale theoretische bepaalde huuropbrengst van een vastgoedobject voor het
betreffende boekjaar, opgebouwd uit het totaal aan mogelijke huurvorderingen op basis
van aangegane contractuele verplichtingen en het niet toe te rekenen niet verhuurde
gedeelte van het object.
Waarderen:
Het waarde bepalen of het tot uitdrukking brengen van de toegekende waarde.
Waarde:
• Bedrijfswaarde: De waarde, ten tijde van de waardering van het aan een goed, toe te
rekenen deel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van
het bedrijf waartoe het dient of bestemd is . De bedrijfswaarde wordt afgeleid uit de
geschatte waarde van nog te verwachten opbrengsten, onder aftrek van de
vervangingswaarde van de activa die vermoedelijk nag zullen warden vervangen
voordat de bedrijvigheid wordt gestaakt.
• Beleggingswaarde: De contante waarde van alle, op basis van een scenario
geraamde, toekomstige netto cashflow gedurende de aangenomen resterende
exploitatieperiode,
daaronder
begrepen
de
berekende
restwaarde
per
afsluitingsdatum van deze beschouwde periode, daarbij contant gemaakt tegen de op
het moment van berekening aan te houden rendementseis, gelet op het aangenomen
rendements-risicoprofiel van het betreffende object en rekening houdend met het
algemeen hiervoor gestelde referentieniveau van de betreffende beleggingscategorie.
• Contante waarde: Hierbij warden de nominale verplichtingen contant gemaakt tegen
een bepaalde disconteringsvoet, zodat voorzieningen voor uitgaven in de verre
toekomst tegen een lager bedrag warden gewaardeerd dan voorzieningen die
binnenkort tot uitgaven zullen leiden.
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Eindwaarde: De (aangenomen) marktwaarde bij beeindiging van de exploitatie van
het object ultimo het lopende boekjaar, waarbij deze waarde bepaald kan zijn op
basis van taxaties, of ontvangen koopaanbiedingen, dan wel een aanname, c.q.
middels een berekening indien dit moment van beeindiging van de exploitatie in de
toekomst ligt.
Marktwaarde: Het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse
verkoop naar schatting op zal kunnen brengen, nadat de verkoper het object - na de
beste - voorbereidingen- op de gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en
waarbij de koper het object aanvaardt onder gestanddoening van de lopende
huurverplichtingen, met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
Intrinsieke waarde: Het eigen vermogen van de vastgoedbeleggingsinstelling en dus
nagenoeg gelijk aan de waarde van de objecten min het vreemde vermogen
Opbrengstwaarde: Het bedrag waartegen een goed bestens kan worden verkocht,
onder aftrek van de nog te maken kosten, met andere woorden de onderhandse
verkoopwaarde, al dan niet in verhuurde staat minus de in verband met de verkoop
nog te maken kosten.
Verkoopwaarde: Het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse
verkoop naar schatting op zal kunnen brengen, nadat de verkoper het object- na de
beste voorbereidingen- op de gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en
waarbij de koper het object aanvaardt onder gestanddoening van de lopende
huurverplichtingen, met alle daaraan verbonden rechten en plichten, onder aftrek van
de directe verkoopkosten.
Vervangingswaarde: het bedrag dat bij de huidige prijzen nodig zou zijn om het goed
te vervangen door een goed dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch
opzicht gelijke betekenis geeft.
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w------Bijlage A:

Taxeren of waarderen
Afkomstig uit dictaat Commercieel vastgoed 2
Prof. ir. W.G. Keeris MRICS
TU Eindhoven, Vastgoedbeheer

Economisch gezien heeft een recht, zaak of goed slechts waarde indien er een prijs voor
verkregen kan warden. Daarvoor moet het voldoen aan criteria als nuttig, schaars en
overdraagbaar zijn, in combinatie met de voorwaarde dat er dan ook een vraag naar is.
Deze criteria moeten zodoende blijken en van een waarde worden voorzien via de
parameters in de berekeningsmethode. Vastgoed voldoet aan deze criteria en zodoende
warden aan elke vorm van vastgoed een zekere waarde toegekend. De kern van het
probleem is echter het tot uitdrukking brengen van die waarde. Daarvoor warden de
begrippen taxatie - taxeren en waardering- waarderen gehanteerd.
Zowel bij taxeren, als bij waarderen komt achteraf, wanneer het betreffende vastgoed
verkocht is, de werkelijke waarde pas tot uitdrukking via de bij die transactie
overeengekomen prijs. Maar vaker nag moet de waarde bepaald warden zonder dat er
sprake is van een koop- / verkoopsituatie als check op die toegekende waarde. Daarbij
speelt dit probleem van waardebepaling niet alleen bij (eventuele) koop- /
verkooptransacties, maar eveneens bij overeenkomsten aangaande het gebruik, zoals die
van huur/verhuur, of intern binnen een onderneming c.q. huishouden bij de positie van
eigenaar / gebruiker. Dat kan dan de waarde betreffen volgens de "algemeen" heersende
opvattingen in die submarkt, of de waarde voor een eigenaar annex gebruiker dan wel
verhuurder, een koper of de verkoper, de fiscus, of noem maar op.
Er is zodoende sprake van meerdere waarden die aan vastgoed kunnen warden
toegekend. Aan het begrip waarde zit dan oak direct verbonden de doelstelling voor het
willen weten ervan. Met die verschillende doelstellingen moet ook letterlijk rekening
warden gehouden.
De bepaalde waarde moet niet verward warden met het begrip prijs. De waarde geeft
een aangenomen, mogelijk na onderhandelingen te behalen geldwaarde weer, terwijl de
prijs het geldbedrag, of het recht daarop, uitdrukt dat daadwerkelijk verkregen is en
betaald moet worden. Maar dan nog kunnen vraagtekens geplaatst warden bij de daaruit
blijkende, door betrokken partijen toegekende waarde. Zo is het bereikte resultaat van
de onderhandeling bij die transactie onder meer afhankelijk van de geleverde
inspanningen en marketingactiviteiten, de daaruit gebleken vraag naar dat specifieke
aanbod, de ingezette mate van professionaliteit van de beide betrokken partijen en het
door deze aan het resultaat toegekende belang, of gelet op geldende bijzondere
omstandigheden. Bij dit laatste kan gedacht warden aan bijvoorbeeld het geval van
dwangverkoopsituatie, een parate executie, een "buurmanskoop"-situatie, koop uit een
concurrentie overweging, ter plaatse noodzakelijke uitbreiding van het gehuurde
oppervlak, e.d.
Tussen de aanname en realiteit zit in het algemeen binnen de vastgoedmarkt een
aanzienlijke discrepantie, zowel positief als negatief, omdat elke koper, of huurder zijn
eigen motieven en beweegredenen heeft voor het aangaan van de betreffende
overeenkomst tegen een bepaalde prijs en elke verkoper, of verhuurder eveneens zijn
eigen overwegingen heeft bij het accepteren ervan . Er is dus sprake van een veelheid
aan naast elkaar bestaande motieven, beweegredenen en overwegingen, zodat het
resultaat van een gesloten overeenkomst de matching betreft van een min of meer
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toevallige combinatie. Zodoende kan gesteld warden dat, hoewel de prijs een absolute
waarde bezit, de informatiewaarde van die prijsbepaling slechts een relatieve waarde
heeft.
De prijs kan zodoende (achteraf) binnen een bepaalde bandbreedte vastgesteld warden,
welke bandbreedte bepaald wordt door aan het betreffende vastgoed toe te kennen
mogelijke waarden door verschillende partijen en daarbij geldende specifieke
overwegingen. Binnen deze bandbreedte geven die twee waarden de meest relevante
informatie, welke corresponderen met de hoogst haalbaar en de meest waarschijnlijk
geachte te verkrijgen opbrengst. Voor een orientatie op de mogelijk te realiseren prijs
geredeneerd vanuit de eigen situatie, de bepaling van de toe te kennen waarde, moet
dan ook rekening gehouden warden met die bestaande verschillende andere drijfveren in
de markt, omdat die het uiteindelijke resultaat direct be'invloeden. Dit geheel wordt "de
markt" genoemd.
Inzicht in de markt is dus van groot belang en is niet eenvoudig te verkrijgen, aangezien
de beeldvorming ervan steeds verbonden moet zijn en ontleend moet warden aan
feitelijk tot stand gekomen overeenkomsten. En dat binnen het gehele spectrum van die
betreffende markt, met zijn scala aan gestelde condities, keur aan verschillende partijen
en palet van locatie-, object- en ruimtekenmerken. Daardoor is het verkrijgen van het
totale inzicht en beschikbaarheid van die benodigde informatie een afzonderlijk
specialisme geworden, dat verbonden is aan het bekleden van een bepaalde positie bij
het effectueren van die overeenkomsten. Het betreft dan de positie van de makelaar en
taxateur in hun adviserende rol. Deze informatie uit de markt wordt "market evidence"
genoemd.
De market evidence dient uitsluitend als vergelijkingsmateriaal voor op zich steeds
andere omstandigheden. Deze vergelijking wordt vormgegeven via specifieke en aan de
betreffende situatie aangepaste berekeningsmethoden. Deze beschikbare
marktinformatie wordt dus steeds aangewend bij de orientatie op een mogelijk te
behalen resultaat uit onderhandelingen en wordt voortdurend geactualiseerd op basis van
de vervolgens tot stand gekomen prijs. Tot dat moment van aangaan van de
overeenkomst moet men het met de waardebepaling doen, zodat tot dat feitelijke
transactiemoment men, zowel bij taxeren als waarderen, de waarde zo goed mogelijk
moet benaderen via te hanteren berekenings- en vergelijkingsmethoden corresponderend
met de eigen doelstellingen.
Door het hanteren van een bepaalde, omschreven berekeningswijze wordt echter de
invloed van de markt slechts beperkt tot uitdrukking gebracht. De enige mogelijkheid
daarvoor wordt geboden via de toekenning van waarden aan de parameters, die in die
berekening zijn opgenomen. Parameters kunnen echter nooit een volledig beeld van een
situatie, waar zij betrekking op hebben, weergeven. Het blijft een benadering, te meer
door de noodzakelijke - dus selectieve- beperking in een aantal ervan. Daardoor krijgt
het geheel een subjectief karakter en is er ruimte voor de effecten van persoonlijke
voorkeuren en visies. Deze vergelijkings- en berekeningsmethoden zijn dan gehanteerd
door een interne, dan wel externe deskundige, die daarmee een onderbouwing geeft voor
een - naar eigen mening- zo goed mogelijke benadering van de 'werkelijke' waarde,
geldend voor dat specifieke moment, voor de beoogde doelstelling en in de geplaatste
context.
Bij de bepaling van de waarde kan men de situatie dus vanuit verschillende oogmerken
benaderen en tevens zijn er meerdere methoden om tot een 'goede' waardebepaling te
kunnen komen. Zo maakt het verschil uit of het de inschatting van de marktwaarde
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betreft, of een waarde passend bij een beleidsoverweging, zoals een
(des)investeringsbeslissing, c.q. huur/verhuur-overeenkomst.
Het hiervoor gestelde heeft zowel betrekking op taxeren, als op waarderen. Het
afzonderlijk noemen ervan houdt in dat tussen deze beide begrippen een onderscheid
gemaakt moet warden en daarmee tussen die van taxatie en waardering. Dat verschil
betreft zodoende ook de daarbij behorende toegekende waarden. Dat onderscheid raakt
echter niet de te gebruiken hulpinstrumenten bij die waardebepaling vergelijkings- en
berekeningsmethoden, in de vorm van analyse- en rekenmodellen. Het verschil tussen
waarderen en taxeren wordt duidelijk bij beide begripsomschrijvingen:
• Onder waardering verstaan we: de waardebepaling of het tot uitdrukking brengen van
de toegekende waarde.
Waardering is dus een zogenaamd containerbegrip, dat op zich niet veel zegt. Binnen de
vastgoedmarkt wordt het echter specifieker ge'interpreteerd. In geval van een waardering
wordt de berekende waarde voor dat moment en gegeven de context, gestelde condities
en gehanteerd vergelijkings- en berekeningsmethodiek, dan gelijk gesteld aan de meest
waarschijnlijk geachte opbrengst in geval van het aansluitend aangaan van de
overeenkomst in die betreffende markt.
•

Onder taxeren verstaan we: het vaststellen en uitbrengen, volgens de daartoe
geldende wettelijke bepalingen en algemene richtlijnen binnen de betreffende
branche, van de toegedane taxatiewaarde van een recht, zaak, of goed door een
onafhankelijke deskundige.

Vanaf het jaar 2000 geldt bij taxeren de wettelijke bepaling niet meer, dat de taxateur
door de rechtbank van het werkgebied beedigt moet zijn om dat beroep uit te mogen
oefenen . De titel taxateur is zodoende ook niet meer beschermd. Maar vakbekwaamheid
en integriteit blijven uiteraard van het grootste belang voor de belanghebbenden bij de
waardebepaling van het vastgoed . In de eerdere omschrijving v.an het begrip taxeren van
voor die wetswijziging stand dan ook in de plaats van die genoemde onafhankelijke
deskundige: een daartoe gediplomeerd en beedigd taxateur. De noodzakelijke
deskundigheid werd daarbij impliciet verondersteld, maar het discutabel zijn daarvan
vormde wel een punt van kritiek op deze beroepsgroep.
Een taxateur geeft zijn oordeel over de waarde van het getaxeerde af in de vorm van een
taxatie.
•

Onder een taxatie verstaan we: de waardebepaling van een recht, zaak, of goed door
een taxateur volgens de in de rapportage weergegeven methode van beoordeling en
daarbij aangegeven situationele omstandigheden.

In geval van een taxatie wordt de berekende waarde voor dat moment en gegeven de
context gestelde condities en gehanteerd berekeningsmethodiek, dan gelijk gesteld aan
de hoogst haalbaar geachte opbrengst in geval van aansluitende verkoop in die
betreffende markt, in een open situatie, waarbij die verkooptransactie op de gebruikelijke
wijze ingeleid wordt door de beste voorbereidingen en marketing. De zogenaamde
"bestens-waarde".
Dit dus in tegenstelling tot een waardering, waarbij wordt uitgegaan van de meest
waarschijnlijk geachte verkoopopbrengst, de meer reele waarde. Bij taxeren is daarbij
altijd sprake van afgifte van de taxatiewaarde door een onafhankelijke externe partij,
terwijl een waardering tot stand kan komen door zowel een externe partij, als de
daarmee belaste interne deskundige binnen de onderneming.
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Bijlage B:

SBI '93

In deze bijlage wordt de gehele SBI indeling weergegeven.

A

Landbouw, jacht en bosbouw
01 landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
02 bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw

B

Visserij
05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren

C

Winning van delfstoffen

CA

Winning van energiehoudende delfstoffen
10 Turfwinning
11 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie en
aardgaswinning
Winning van niet-energiehoudende delfstoffen
14 Winning van zand, grind, klei, zout e.d.

CB

D

Industrie

DA

Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
16 Verwerking van tabak
Vervaardiging van textiel en textielproducten
17 Vervaardiging van textiel
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont
Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding)
19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding)
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk
(geen meubefs)
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk
(geen meubels)
Vervaardiging van papier karton en papier- en kartonwaren; uitgeverijen en
drukkerijen e.d.
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media
Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt en
kweekstoffen
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt en
kweekstoffen
Vervaardiging van chemische producten
24 Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

DB

DC
DD

DE

DF

DG
OH
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DI
DJ

DK
DL

DM

DN

E

25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen)
Vervaardiging van machines en apparaten
29 vervaardiging van machines en apparaten
Vervaardiging van elektrische en optische apparaten en instrumenten
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en benodigdheden
33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische
artikelen e.d. precisie- en optische instrumenten en uurwerken
Vervaardiging van transportmiddelen
34 Vervaardiging van auto' s, aanhangwagens en opleggers
35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto' s, aanhangwagens en
opleggers)
Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g.
36 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g.
37 Voorbereiding tot recycling

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en water
40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water
41 Winning en distributie van water

F

Bouwnijverheid
45 Bouwnijverheid

G

Reparatie van consumentenartikelen en handel
50 Handel in en reparatie van auto' s en motorfietsen; benzineservicestations
51 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto' s en motorfietsen)
52 Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto' s,
motorfietsen en motorbrandstoffen)

H

Horeca
55 Logies-, maaltijden- en drankverstrekking

I

Vervoer, opslag en communicatie
60 Vervoer over land
61 Vervoer over water
62 Vervoer door de lucht
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64 Post en telecommunicatie

J

Financiele instellingen
65 Financiele instellingen (uitgezonderd verzekeringswezen en pensioenfondsen)
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale
verzekeringen)
67 Financiele beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen,
administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d.

K

Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende
goederen en zakelijke dienstverlening
70 Verhuur van en handel in onroerend goed
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend
personeel en van overige roerende goederen
72 Computerservice- en infomatietechnologiebureaus e.d.
73 Speur- en ontwikkelingswerk
74 Overige zakelijke dienstverlening

L

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
75 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte verzekeringen

M

Onderwijs
80 Onderwijs

0

Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
90 Milieudienstverlening
91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en
politieke organisaties
92 Cultuur, sport en recreatie
93 Overige dienstverlening

P

Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
95 particuliere huishoudens met personeel in loondienst

Q

Extra-territoriale lichamen en organisaties
99 Extra-territoriale lichamen en organisaties
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Bijlage C:

Inventariseren variabelen van belang voor de
waardebepaling van bedrijfsgebouwen.

In de literatuur worden twee verschillende soorten variabelen onderscheiden, namelijk:
•
Variabelen uit productinformatie;
•
Variabelen uit klant / markt specifieke informatie.
De productinformatie heeft betrekking op het segment van de markt waartoe het vastgoed object behoort. Dit
onderzoek richt zich op de bedrijfsgebouwen markt en derhalve inventariseren wij de variabelen voortvloeiende
uit de productinformatie van het segment bedrijfsgebouwen. De klant / markt specifieke informatie heeft
betrekking op de wensen en eisen die gebruikers van bedrijfsgebouwen stellen aan hun huisvesting.

C.1

Inventarisatie variabelen productinformatie

Deze informatie betreft informatie over het gebouw en het betreffende marktsegment, waartoe het gebouw
behoort. Beleggers verwachten van hun belegging een regelmatige inkomstenstroom, waardevastheid en
waardegroei. Beleggingsbeslissingen komen tot stand op basis van veronderstellingen, verwachtingen en
ramingen van de toekomst. Door het uitvoeren van beheer is het mogelijk het rendement van de belegging te
be"invloeden.
Variabelen die voortkomen uit marktinformatie kunnen worden opgesplitst in:
•
Huren & rendementen;
•
Verhuurcontracten
•
Financieringskosten;
•
Juridische kosten;
•
Beheerkosten.
Deze variabelen kunnen worden bezien in nationaal, regionaal en lokaal opzicht.
Bij een waardebepaling moet niet alleen inzicht verkregen worden in de huidige situatie maar ook in de
verwachte toekomstige ontwikkelingen. Met name de toekomst verwachtingen worden veelal gebaseerd op
econometrische berekeningen.
Huren en rendementen
Huurder en verhuurder kunnen in samenspraak zelf een huurprijs vaststellen. Echter wanneer een der partijen
van mening is dat de huurprijs niet conform marktwaarde is, kan hij de rechter om aanpassing vragen. De
huidige en toekomstige huren en rendementen zijn afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren kunnen
worden opgedeeld in twee hoofdgroepen, namelijk:
Locatie;
Gebouw.
De locatie
De locatie is voor bedrijven een heel belangrijk punt in de keuze van een vestigingsplaats. De functionele
inrichting van de buurt waarin de locatie zich bevindt brengt mogelijkheden en beperkingen voor het gebruik
van de locatie met zich mee. Kenmerkend voor een bepaald type omgeving is, dat er met de inrichting van de
openbare ruimte en het aanwezige voorzieningenniveau optimaal op de functies wordt ingespeeld, die vanuit de
gebruikers van de omgeving gewenst worden.

Over het algemeen is een locatie in de Randstad duurder dan een locatie in Groningen, of Friesland. Dit is het
gevolg van hogere grondprijzen in de Randstad. De grondprijs is op zijn beurt weer afhankelijk van een
schaarste factor, een bereikbaarheidsfactor en de omvang van het verzorgingsgebied . In het bovenstaande
voorbeeld, waarin een vergelijking wordt getrokken tussen locaties in Groningen en Friesland en locaties in de
Randstad, is ook een duidelijk verschil te onderscheiden op deze factoren. In de Randstad is de grond schaars
en zit men redelijk centraal gelegen van de mainports en andere bedrijvigheid in Nederland . Groningen en
Friesland zijn van oudsher meer agrarisch georienteerd. Industrie en andere bedrijvigheid heeft zich In dit
gedeelte van Nederland niet of nauwelijks gevestigd . In deze gebieden is dan ook niet echt sprake van een
grote schaarste op het gebied van gronduitgifte. Dat er meer bedrijvigheid is in de Randstad heeft ook te
ma ken met het feit dat men in dit gebied een grote concentratie aan woongebieden heeft.
De prijs van een locatie is afhankelijk van een grote veelzijdigheid aan factoren . Het is van belang inzicht te
krijgen in deze factoren, omdat de locatieprijs direct doorwerkt in de huurwaarde van een object. Een locatie
heeft een aantal karakteristieken die uniek zijn. De belangrijkste karakteristieken hierin zijn de ligging en de
ontsluiting. Ontsluiting is voor de bedrijven die gebruik maken van bedrijfsgebouwen van essentieel belang,
alsmede de afstand tot het afzetgebied en de relaties met het verzorgingsgebied. De meeste bedrijven hebben
een goed bereikbare locatie nodig voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van hun producten. De
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nabijheid van goede infrastructurele voorzieningen is een absolute must. Het gaat hierbij dan voornamelijk om
de bereikbaarheid van de locatie. Denk hierbij aan de bereikbaarheid over de weg, via openbaar vervoer of via
het water. De mate waarin dit op een bepaalde locatie aanwezig is, bepaalt in grote mate de prijzen tussen de
verschillende locaties. In figuur C.1 zijn voor een aantal locaties in Nederland de maximum huurprijzen
aangegeven. In dit overzicht worden de onderlinge verschillen per reglo uiteengezet. De ligging van het
betreffende bedrijventerrein ten opzichte van bedrijventerreinen in de regio en ook de ligging en zichtbaarheid
van de kavels op het bedrijventerrein zelf, zijn van grote invloed op de locatieprijs 1 .
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Figuur Cl:

Huurprijzen op bedrijfslocaties in Nederland
Bron: Op Locatie, Westland Utrecht Hypotheekbank, 1• jaargang
Juni2001

De grand wordt, in het geval van bedrijventerreinen, vaak uitgegeven door de betreffende gemeente. De
gemeente heeft als uitgangspunt een marktconforme prijs voor de betreffende locatie vast te stellen .
Het gebouw
Het gebouw in kwalitatieve en kwantitatieve zin is eveneens van grote invloed op de te verwachten
huurinkomsten en rendementen. Reeds eerder in dit onderzoek is aangehaald dat de gebruikers van
bedrijfsgebouwen zeer specifieke eisen stellen aan hun huisvesting. Voor de belegger is het van belang dat het
bedrijfsgebouw ook in de toekomst blijft voldoen aan de vraag uit de markt.

Orn aan de hoge eisen van de gebruikers te kunnen voldoen, maar daarnaast ook niet te specifiek op 1
gebruiker gericht te zijn, moet een gebouw flexibel zljn. Hieronder kunnen worden verstaan een flexibele
indeelbaarheid van de ruimten, een minimaal draagverrnogen van de vloeren etc. Dit zorgt ervoor dat een
gebouw ook in de toekomst verhuurbaar zal blijven, waardoor het risico verlaagd kan warden.
Ook de bouwkundige kwaliteit van het gebouw heeft een grate invloed op de te verwachten huurinkomsten. Het
is zaak zo hoog mogelijke inkomsten te genereren bij zo laag mogelijke uitgaven. De onderhoudskosten van
een gebouw moeten dus niet al te hoog zijn. Door een goede bouwkundige kwaliteit van een gebouw te
handhaven warden de onderhoudskosten beperkt.
Verhuurcontracten
De duur van een huurovereenkomst kan in samenspraak met huurder en verhuurder onderling worden
vastgesteld. Men is echter wel verplicht voor het einde van de huurovereenkomst op te zeggen, dan wel een
nieuwe contractperiode aan te gaan.

1

C. Fokkinga: Tot standkoming qrondprijzen van bedriiventerreinen, grondpriisbeleid van gemeenten; 2000
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Uit de lopende huurcontracten kan een grate hoeveelheid informatie warden gehaald. De informatie uit een
dergelijke overeenkomst is echter vertrouwelijk en derhalve niet voor een ieder toegankelijk. Voor de
waardebepaling is deze informatie echter wel van groat belang. Sommige gegevens worden echter wel door de
eigenaar vrijgegeven. Zoals bijvoorbeeld het aantal huurders in een object, de einddata van de huurcontracten,
de bestemming van het object en eventuele leegstand op dit moment.
De
•
•
•
•
•
•
•

informatie die uit deze contracten van belang zijn, zijn de volgende:
Aantal huurders;
Kwaliteit huurders;
Einddata huurcontracten;
Clausules;
Huurherzieningsdata;
Leegstand;
Bestemming bedrijfsgebouw.

Het verhuuroverzicht dient opgebouwd te zijn vanuit de afgesloten huurcontracten. Er is over het algemeen
sprake van overlappende huurovereenkomsten, waardoor de looptijden van de contracten niet gelijk zijn.
Wanneer een ruimte vrijkomt kan men aannemen dat de aangrenzende ruimten verhuurd zijn . Een nieuwe
huurder moet dan de aangeboden rulmte afnemen. Het kan zijn dat deze nieuwe ruimte extra m 2 -ers nodig
heeft of juist minder m 2 • Deze gegevens zijn van belang om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld
leegstandsverwachtingen. Maar ook voor het bepalen van het moment van het plegen van renovatie en
dergelijke.
Onderhoudskosten
Onderhoudskosten zijn kosten die gedaan warden om storingen te voorkomen dan wel op te heffen en een
object terug te brengen op een bepaald prestatieniveau, waardoor men de functie van het gebouw
instandhoudt. In het huurcontract wordt contractueel vastgelegd welke van deze kosten voor rekening van de
huurder zijn en welke voor rekening van de verhuurder. De leeftijd, de bouwaard en de omvang van de
opstallen bepalen in overgrote mate de omvang van de onderhoudskosten die ten laste van de eigenaar komen.

De aanleiding om technisch onderhoud in een gebouw uit te voeren kan varieren van een klacht van een
gebruiker tot een jaarplanning die is opgesteld door de verhuurder. De conditie van het gebouw dient bewaakt
te worden om achterstallig onderhoud te voorkomen. Er bestaan verschillende soorten onderhoud en de ene
vorm van onderhoud heeft meer invloed op de kosten als de andere. In de volgende alinea zullen deze vormen
van onderhoud kort warden besproken 1 •
Op het moment dat het gebrek of de storing geconstateerd wordt naar aanleiding van een klacht of melding,
spreekt men van klachtenonderhoud. Dit onderhoud wordt uitgevoerd op ad hoe basis en is niet gepland . Het
betreft hier over het algemeen regelmatig voorkomende kleine eenvoudige uit te voeren onderhouds-,
reparatie-, of vervangingswerkzaamheden. Deze vorm van onderhoud is vanwege zijn ad hoe karakter moeilijk
in te schatten. Het gaat hier echter steeds om kleine bedragen die op zich weinig invloed hebben op de
taxatiewaarde.
Wanneer gebouwen na verloop van tijd moeten worden aangepast om weer te kunnen voldoen aan een
veranderde wetgeving, maatschappelijke veranderingen of veranderingen in de organisatie, spreekt men van
functioneel onderhoud. Het gaat er hierbij om dat de veranderingen of aanpassingen noodzakelijk zijn voor het
gebruik van het gebouw en niet omdat het eind van de levensduur van de onderdelen nadert. Dit onderhoud
vindt meestal plaats bij het vertrek van een huurder, evenals het mutatieonderhoud. Mutatieonderhoud wordt
uitgevoerd wanneer een huurder vertrekt uit een gebouw en er een nieuwe huurder voor in de plaats komt. Dit
onderhoud is bedoeld het gebouw af te kunnen stemmen op de nieuwe eisen van de nieuwe huurder. Het
verschil tussen functioneel onderhoud en mutatie onderhoud is te verklaren uit het feit dat mutatieonderhoud
wordt gedaan op verzoek van de nieuwe huurder. Functioneel onderhoud wordt gedaan om het gebouw beter in
de markt te plaatsen .
Achterstallig onderhoud wil zeggen dat het prestatieniveau van het gebouw danig is vermlnderd. Dit kan al dan
niet een bewuste keuze zijn . Wanneer achterstallig onderhoud voorkomt kan dat nadelige gevolgen hebben
voor het primaire proces van de huurder. Dit oude prestatieniveau kan men terugbrengen door het alsnog
uitvoeren van het onderhoud en het eveneens repareren van eventueel opgetreden vervolgschade. Indien het
vastgoedobject op het moment van taxatie achterstallig onderhoud kent of waarvan verwacht mag worden dat
binnen een afzienbare termijn onderhoud te verwachten is, dan worden de kosten daarvan niet ten laste van de
exploitatie gebracht. De kosten die daaraan verbonden zijn zullen in mindering worden gebracht op de waarde
van het object.
Groot onderhoud zijn met name de grote onderhoudsbeurten. Deze zijn in de toekomst goed te plannen . Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van het dak. Aangezien dit werkzaamheden met een grote omvang zijn,

1

Jellema Hogere bouwkunde; Beheren- bouwproces {13): 1996
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zijn de hieraan verbonden kosten oak enorm. Hiermee dient men reeds op het moment van taxatie rekening te
houden .
De hoogte van de onderhoudskosten voor een bepaald bedrijfsgebouw zijn niet gelijkmatig verdeeld over de
beschouwde perlode. Dit is een gevolg van een niet gelijkmatlge verdeling van de jaarlijks benodigde
onderhoudsactiviteiten, maar ook dat naar mate de ouderdom van het gebouw toeneemt, ook het aantal
onderhoudsactiviteiten toeneemt. In het algemeen kan gesteld warden dat hoe beter de bouwtechnische
kwaliteit van het gebouw is, des te minder men uitgeeft aan onderhoudskosten. De onderhoudskosten zijn
slechts beperkt inzichtelijk en ze kunnen per gebouw heel erg verschillen. Waaruit men dan vervolgens niet de
conclusie kan trekken dat het ene gebouw beter wordt onderhouden als het andere. Ieder gebouw is zeer
specifiek, zowel qua gebouw zelf als qua omgeving en qua gebruiker / eigenaar van het gebouw 1 •
Exploitatielasten
Dit zijn de lasten die voortvloeien uit het in eigendom of in gebruik hebben van een vastgoedobject. Dit
onderzoek is gericht op de belegger in vastgoed en is dus zodoende gericht op de eigenaar die het gebouw niet
zelf gebruikt voor zijn huisvesting, maar het gebouw verhuurt aan een of meerdere andere partijen. Derhalve
bestaat het gedeelte exploitatielasten voor de belegger slechts uit een klein aantal factoren. Deze factoren zijn
niet of nauwelijks be"fnvloedbaar.

Bij een waardebepaling warden deze lasten meestal uitgedrukt in een bepaald percentage. De percentage
kunnen per gemeente enigszins verschillen, maar deze verschillen zijn marginaal. In navolgende alinea warden
de verschillende kostenposten voor het eigenaardeel kort toegelicht.
De vaste lasten bestaan uit de onroerende zaak belasting (eigenaardeel), waterschapslasten en of polderlasten
en verzekeringspremies. Deze kosten komen jaarlijks in min of meer gelijke bedragen terug en zijn vooraf goed
te begroten.
De eigenaar van het vastgoed zal al dan niet het vastgoedobject in eigen beheer managen. De administratie
van de inkomsten en uitgaven zal per object bij warden gehouden . Het onderhoud zal warden opgedragen en
vervolgens warden gecontroleerd. Daarnaast zullen zich ook huurdermutaties voordoen die administratief
moeten warden verwerkt. Deze kosten warden veelal uitgedrukt in een percentage van de theoretische
huuropbrengst.
Onder de exploltatielasten valt ook de oninbare huur. Dit is een verschuldigde huur van een huurder aan de
verhuurder, waarvan met grate zekerheid kan warden vastgesteld dat deze niet meer ontvangen zal warden. In
de lijn van oninbare huur ligt natuurlijk ook de oninbare servicekosten. Maar ook kosten die in verband kunnen
warden gebracht met maatregelen die getroffen moeten warden bij leegstand (vorstvrij houden, antikraakmaatregelen etc.).
Juridisch
De grand is een kapitaalgoed waar men verschillende rechten op kan hebben. Er wordt niet zo zeer gekeken
naar de waarde van de grand, maar meer naar het recht op de grond 2 • In Nederland onderscheidt men daarbij
twee verschillende rechten. Enerzijds kent men het eigendomsrecht en anderzijds kent men het beperkt
zakelijk recht, waartoe behoort de erfpachtsituatie en het recht van opstal.

Wanneer men het eigendomsrecht op grand heeft, dan betekent dat men de grand in bezit heeft. Men is vrij om
binnen de kaders van het bestemmingsplan de grand te gebruiken zoals men dat zelf wll. Sommige gemeenten
geven grand niet in eigendom uit, maar in erfpacht. De grand hierbij voor een bepaalde periode beschikbaar
gesteld voor gebruik. Dit gebeurt tegen een vastgestelde periodieke vergoeding. De canon voor de erfpacht kan
jaarlijks warden voldaan, inclusief een indexatie, maar kan ook warden afgekocht voor een bepaalde periode of
eeuwig durend.
Wanneer men jaarlijks de canon voldoet wordt deze gerekend tot de exploitatiekosten, maar wanneer men hem
afkoopt wordt het gezien als een investering. Voor de waardebepaling is het dus van belang te weten of grand
in eigendom of erfpacht is en of het om een jaarlijkse canon gaat of om een afkoping ervan.
Naast de waarde van de grand is het ook van belang de mogelijkheden op het gebied van het bestemmingsplan
te onderzoeken. In de bedrijfsgebouwensector is het met name van belang welke milieucategorie is toegestaan
op de betreffende kavel. Wellicht is een bestemmingsplan wijziglng noodzakelijk en in dat geval brengt deze
aanvraag oak kosten met zich mee. Daarnaast is het ook een risico, want er is een onzekerheid of de aanvraag
voor die wijziging wordt ingewilligd.
Andere juridische kosten kunnen voortkomen uit het verhuren van het vastgoed. Voor het opstellen van een
huurcontract is een juridisch adviseur een enkele keer noodzakelijk. Ook tijdens het verhuurpraces kunnen er

1
2

E.A.H.M. Prevoo : Onderhoud: een beslissingsondersteunend model. de waarde van empirische data; 2001
P.R.A . Terpstra: Vastgoed en grand; organisatie en beleid, 1993
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zich problemen voordoen die leiden tot hoge juridische kosten. Denk hierbij aan het verhalen van huurschulden
en het voeren van uitzettingsprocedures.

C.2 Inventarisatie variabelen klant / markt specifieke informatie

Gebruikers van bedrijfsgebouwen kunnen zeer specifieke eisen en wensen stellen aan hun huisvesting.
Wanneer het bedrijfsgebouw in eigendom is van een belegger kunnen we de gebruikers ervan zien als klanten
van de belegger. Het bedrijfsgebouw is dus het product en de gebruiker is de klant waarbij het product wordt
afgezet. De bedrijfsruimte moet inkomsten genereren voor de belegger over een langere periode.
De
bedrijfsruimte biedt een aantal faciliteiten voor de klant, zoals bijvoorbeeld bescherming tegen het
buitenklimaat. Deze faciliteiten moeten zo optimaal mogelijk zijn afgestemd op de eisen en wensen van de
klant, de gebruiker. Hoe beter de faciliteiten van de huisvesting aansluiten op de vraag van de gebruiker des te
groter de kans op een redelijke vergoeding voor het product en wordt het risico zoals leegstand en dergelijke,
beperkt.
In de sector industrie is de huisvesting een noodzakelijk kwaad. De huisvesting moet daarbij vooral functioneel
zijn. Er wordt pas in bedrijfshuisvesting ge'investeerd als door de bedrijfshuisvesting het productieproces en dus
ook de winst in gevaar dreigt te komen, of wanneer men verwacht meer winst te behalen door aanpassing van
de huisvesting. Variabelen als marktverwachting, winstverwachting en bereikbaarheid spelen een grate rol.
Maar daarnaast is oak de werkgelegenheidsontwikkeling van grote invloed.
Voor een betrouwbare waardebepaling is het dus van belang een goed inzicht te verkrijgen in de eisen en
wensen van de gebruikers. Niet alleen voor wat betreft het moment van taxatie, maar oak de ontwikkelingen in
de toekomst zijn van belang. Het betreft hier het in kaart brengen van de vraag vanuit de markt naar een
bepaald product. Daarmee wordt dus de afzet van de kwalitatieve vraag in kwantitatieve zin ge'inventariseerd.
Algemene variabelen
De algemene variabelen bevatten informatie met betrekking tot de toekomst van de in het bedrijfsgebouw
gevestigde sectoren. Door deze variabelen mee te nemen in de waardering is het beter mogelijk een inschatting
te maken van de toekomst van het betreffende gebouw. De algemene parameters kunnen warden opgesplitst
in:
•
Werkgelegenheidscijfers;
•
productiecijfers.

Beide variabelen geven een indicatie van de groei en krimp of ontwikkelingen uit het verleden van sectoren
binnen een bepaalde bedrijfssector. Groei en krimp bewegingen van bedrijven hebben in veel gevallen
gevolgen voor de ruimtevraag van de betreffende bedrijven. Door deze variabelen inzichtelijk te maken
ontstaat er voor de belegger een duidelijker beeld omtrent de toekomstige ruimtevraag. Deze gegevens zijn
van belang wanneer we het risico van een belegging moeten inschatten. Wanneer het risico van een belegging
hoog is, verwacht men hiervoor een hoger rendement en daarmee indirect een hogere huurprijs.
De toekomst van de in een bedrijfsgebouw gevestigde bedrijfssectoren hangt niet enkel af van de inspanningen
van de bedrijven zelf. Oak omgevingsveranderingen spelen hierbij een rol. Voor dit onderzoek zijn alleen de
factoren van belang die invloed uitoefenen op de omzetdynamiek. Een omzetdynamiek leidt uiteindelijk naar
een veranderde vraag naar ruimte. Factoren die van invloed zijn op de omzetdynamiek zijn de volgende:
•
Groei / krimp van de wereldmarkt; dit geeft de totale groei van de buitenlandse vraag naar Nederlandse
producten weer;
•
Binnenlandse economische groei; wanneer de consument en het bedrijfsleven weer vertrouwen in de
nationale economie heeft zal deze een hoger bestedingspatroon handhaven;
•
Productie groei / krimp van de bouwnijverheid; deze sector neemt veel producten af van de
industriesector;
•
Productie groei / krimp van de landbouw en voedingsmiddelenindustrie; deze nemen veel producten af van
de verpakkingsmateriaalindustrie;
•
Totale uitgaven Nederlandse consumenten; wanneer koopkracht groat is warden er vele producten
afgenomen;
•
Investeringen in machines en vervoermiddelen; deze machines warden geproduceerd door de
industriesector.
Klant specifieke parameters
De vraag naar een kwalitatief geschikte ruimte is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij bedrijfsgebouwen zijn
de eisen die de gebruikers van de gebouwen stellen zeer specifiek. Het is een zeer heterogene markt, met
daarin oak zeer veel incourante objecten. Het is voor de belegger van belang tegemoet te komen aan de
wensen en eisen van een klant, maar anderzijds moet zijn gebouw oak in de toekomst verhuurbaar blijven. In
het afstudeeronderzoek van J. van Tienen 1 komen de eisen die beleggers en gebruikers stellen aan hun gebouw
aanbod . Onderstaand schema geeft hiervan een overzicht.
1

J. van Tienen: Een verkennend onderzoek naar bedrijfsruimte als beleggingsobject; 1999
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Locatie

Goed bereikbaar
Op geringe afstand woonplaats merendeel
personeel
Bedrijfspand goed zichtbaar vanaf open bare
weg

Goed bereikbaar
Gebieden met een verhoogde concentratie
bedrijvigheid

Kavel

Beschikt over voldoende parkeermogelijkheden
op eigen terrein voor eigen personeel
Beschikt over tijdelijke parkeermogelijkheden
voor het laden / lossen van vrachtwagens
Op het kavel is ruimte gereserveerd voor
eventuele groei
Kavel is afgezet met een hekwerk (preventieve
werking)

Beschikt over voldoende parkeergelegenheden
in de directe nabljheid van het complex

Bedrijfspand

Vrije halhoogte 7,2 meter voor
(magazijn)opslag
Vrije halhoogte 6,0 meter voor
montagewerkzaamheden
Vrije halhoogte 4,5 meter voor
productiedoeleinden
Draagvermogen bedrijfsvloer tussen 3000 en
4000 kg/m 2
Bij ontoereikend draagvermogen plaatselijk
verstevigen
Bedrijfsvloer is glad afgewerkt, stofvrij en
vloeistofdicht
Bedrijfsvloer is eenvoudig schoon te houden
Bedrijfshal bezit 1 of meerdere elektrische
overheaddeuren

Bedrljfshal beschikt over voldoende gespreide
aansluitmogelijkheden voor krachtstroom
Bedrijfshal beschikt over een normale
haltemperatuur, gerealiseerd door heaters
Bedrijfshal beschikt over normale verllchting,
welke plaatselijk boven werkplekken op
werkzaamheden is afgestemd
Ventllatie bedrijfshal dmv natuurlijke ventilatie
Bedrijfshal beschikt niet over voorzieningen ter
voorkoming van geluidsoverlast
Bedrijfspand beschikt over minimaal 200m 2
basiskwaliteit kantoordeel, afz. tegen
bedrijfshal aangebouwd (niet inpandig)
Het bedrijfspand ziet er netjes en verzorgt uit,
heeft een herkenbare entree
Het is goed zichtbaar welk bedrijf in het
bedrijfspand gevestigd is.

Op de kavel is het mogelijk een uitbreiding te
realiseren

Vrije halhoogte ligt tussen 6,0 meter en 8,0
meter

Draagvermogen bedrijfsvloer bedraagt
minimaal 2500 kg/m 2

Bedrijfshal beschikt over 1 of meerdere
elektrische overheaddeuren, afhankelijk van de
grootte van de hal al of niet met dockshelter
De hal beschikt over 15-20 meter vrije
overspa nning

Halverwarming door middel van heaters
De bedrijfshal heeft geen uitsparingen in het
dak (lichtstraten) voor toetreding van daglicht

Kantoordeel en sanitair hebben een bepaalde
basiskwaliteit
Zowel hal als kantoordeel beschikken over
grate mate van vrije indeelbaarheid
Het bedrijfspand heeft uitstraling en een
duidelijke entree
Het pand is opgebouwd uit duurzame
materialen, bedrijfshal is een rechte 'doos'
De ruimten zijn multifunctioneel
De keuze voor de verhouding tussen
oppervlakte van de hal en kantoor is
weloverwogen
Het pand voldoet aan alle eisen waar volgens
ARBO en Bouwbesluit aan moet warden voldaan

Tabel C.2:

Gebruikers- en aanbiedereigenschappen van een bedrijfsgebouw
Bron : J.Tienen
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Wanneer een gebouw volledig voldoet aan de door de gebruiker gestelde eisen aan zijn hulsvesting, is deze
eerder bereidt tot het betalen van een hogere huursom. Daarnaast is het gebouw beter en sneller verhuurbaar
door een betere afstemming van het gebouw op deze eisen van de gebruikers, waardoor er in de toekomst
minder leegstand te verwachten valt.
De milieucategorie van het in het gebouw gevestigde bedrijf is eveneens van invloed op de waarde van een
gebouw. Hoe lager in de classificatierangorde hoe groter het risico wordt geschat. Dit komt tot uitdrukking in
het minimaal te behalen rendement op een investering.
De solvabiliteit van de huidige huurder(s) is van belang bij het inschatten van risico met betrekking tot
huurschulden en het niet nakomen van andere financiele verplichtingen. Dit risico zal eveneens worden
opgenomen in het minimaal te behalen rendement op de investerlng.
Overheid variabelen
Momenteel domineren gemeenten de markt van bedrijventerreinen in Nederland. Zij stellen de toekomstige
behoefte aan bedrijventerreinen vast, bepalen de locatie van nieuwe bedrijventerreinen, verwerven de
benodigde grond en maken deze bouwrijp, verzorgen de aanleg van infrastructuur en dergelijke, stellen
uitgiftebeleid vast en verkopen de gronden aan bedrijven. Daarnaast stelt de overheid bestemmingsplannen,
structuurplannen, bouwvergunningen en het grondbeleid. De overheid heeft met deze instrumenten een grote
invloed op de vraag aanbod verhoudingen in de markt.

In onderstaand figuur wordt grafisch weergegeven hoe de overheid zijn wensen en eisen ten aanzien van de
rulmtelijke ordening tot een beleid verwerkt.

Figuur C.3:

De overheid en het ruimtelijk ordening beleid
Bron: Kol pron

Allereerst zal er ingegaan worden op het beleid dat de overheid voert ten opzichte van uit te geven gronden.
Door veel grond uit te geven met als bestemming bedrijventerrein wordt de markt minder gespannen en is er
een ruimere keuze aan locaties voor bedrijven om zlch te vestigen. Anderzijds, wanneer de overheid besluit de
schaarsheid in stand te houden, raakt de markt weer overspannen. Een overspannen markt heeft tot gevolg dat
de huurprijzen stijgen en daarmee ook de waarde van het vastgoed. De factor schaarste heeft dus een grote
invloed op de waarde van het vastgoed.
De bestemming van de gronden op bedrijventerreinen en dan met name ten aanzien van de milieucategorieen,
is ook van belang bij de waardebepaling van bedrijfsgebouwen. Terreinen die geschikt zijn voor de zware
lndustrie zijn wat betreft uiterlijk en omgeving minder representatief dan terreinen met een lagere
classificatierangorde.
Ook overheidsregulering ten aanzien van transport (inhaalverboden, rail- en water- in plaats van wegvervoer,
bereikbaarheid van stadscentra, nachtvluchtbeperkingen e.d .) zal een effect op de waarde tot stand brengen
voor de locaties.
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Markt variabelen
Naast informatie over huurinkomsten en dergelijke, is het eveneens van belang te inventariseren hoe de
verhoudingen in de markt liggen. Deze variabelen hebben eveneens invloed op de huurinkomsten. Het zijn
echter ook variabelen die mede bepalen in welke fase van de welbekende cyclus de vastgoedmarkt zich
bevindt . De curve is als het ware een indicator voor de timing van een aankoop of verkoop.

Orn de marktverhoudingen te kunnen bepalen is het allereerst van belang inzlcht te krijgen in de omvang van
de bedrijfsgebouwen markt. Daarbij is het aantal m 2 dat per jaar aan de voorraad wordt onttrokken of juist bij
wordt gebouwd de maatgevende variabele. De vraag naar industriele ruimte is als het ware een afgeleide van
de vraag naar het product dat voortkomt uit het primaire proces . Een toename in de vraag naar
fabrieksgoederen betekent eveneens een toename in de vraag naar ruimte in de bedrijfsgebouwen markt. De
vraag naar ruimte is echter niet zo veranderlijk als de vraag naar productiegoederen. Ondernemers houden in
hun huisvesting vaak een flexibiliteit aan. De huisvesting moet dus voldoen aan een lange termijn visie van het
bedrijf 1 •
Naast de omvang van de bedrijfsgebouwen markt is het eveneens van belang te weten hoe de verhoudingen
zijn tussen het aanbod en de vraag in de markt van bedrijfsgebouwen. Door deze verhouding te inventariseren
is het mogelijk eventuele krapte in een markt op te merken of anderzijds een leegstand te voorzien.

1

G.E. Greer: Investment analysis, for real estate decisions: 1996
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Bijlage D:

Operationaliseren variabelen van belang voor de
waardebepaling van bedrijfsgebouwen.

Deze bijlage is een samenvatting van de studie die is vooraf gegaan om hoofdstuk 4 te kunnen onderbouwen.
In deze bijlage worden alle variabelen toegelicht die van belang zijn bij de waardering van een bedrijfsgebouw .
Hierbij wordt geen indeling gehanteerd op basis van een methode, maar worden alle variabelen die zijn
ge'inventariseerd in Bijlage C, geoperationaliseerd .

D.1 Groeperen variabelen

In voorgaande paragrafen is er een inventarisatie gemaakt van de varia belen die van belang geacht worden bij
het tot stand komen van een waardebepaling van een bedrijfsgebouw. De inventarisatie van deze variabelen
heeft plaatsgevonden zonder rekening te houden met de diverse bestaande ta xatiemethoden. Dit heeft het
voordeel dat er niet bij voorbaat al variabelen worden weggelaten, omdat deze niet in te passen zijn in de
ta xatiemethoden. In deze paragraaf worden deze variabelen uitgesplitst naar type zodanig dat het mogelijk
wordt ze te kunnen verwerken in een berekening.
Beleggers in vastgoed beoordelen hun beleggingsobject op basis van een drietal begrippen. Deze begrippen zijn
de volgende: cashflow en risico en de waardeontwikkeling, waarbij deze laatste afhankelijk is van de eerste
twee en zodanig in deze context buiten beschouwing blijft. Immers is de waarde van een vastgoedobject te
omschrijven als: "De zekerheid van toekomstige huurinkomsten ". Het saldo van de inkomsten en uitgaven van
een object wordt ook wel de netto cashflows van een object genoemd. Het gaat hierbij niet alleen am de
huidige situatie, maar ook de in de toekomst te verwachten cashflows spelen een belangrijke rol. De toekomst
wordt geschat over een van tevoren vast te stellen beschouwingsperiode.
De zekerheid heeft betrekking op het risico dat de inkomsten en uitgaven anders zullen verlopen als op
moment van taxatie wordt aangenomen.
Daarnaast spelen oak de eindwaarde en de erfpacht een rol van bete kenis in de waardebepaling. De
eindwaarde is geen cashflow als zodanig maar is een inkomst aan het einde van de beschouwingsperiode. De
erfpacht is een uitgave die dan wel j aarlijks moet worden voldaan, dan wel voor een langere periode afgekocht
kan worden. Echter wanneer we de erfpacht in de taxatiemethodieken zouden plaatsen onder de cashflow
'uitgaven', dan zou de erfpacht gewaardeerd worden tegen de BAR/ NAR / IRR. Immers de waarde is gelijk aan
de jaarlijkse canon / BAR of NAR, of voor een DCF berekening. Bij een hoger rendement vindt men dus een
lag ere waarde voor de erfpacht 1 •
Alie
•
•
•
•

in de voorgaande paragrafen ge'inventariseerde variabelen word en nu onderverdeeld in:
cashflow 'in komsten ';
cashflow 'uitgaven';
risico;
overige • eindwaarde, courtagekosten, derving servicekosten en erfpacht.

Per variabele zal er een toelichting gegeven worden ten aanzien van de benodigde informatie om deze variabele
te berekenen. Vervolgens wordt beschreven waar deze informatie beschikbaar is en hoe actueel deze informatie
is. Aan de hand van de beschikbaarheid en de actualiteit kan de objectiviteit van de variabele warden
vastgesteld.
De objectiviteit van een variabele is niet geheel hetzelfde als de betrouwbaarheid van de variabele . De data kan
voor iedereen beschikbaar zijn en de actualiteit van de data kan eveneens goed zijn, wat dan tot gevolg heeft
dat de berekening van de variabele gebaseerd is op feiten. De objectiviteit is dus eveneens goed. Maar de
objectiviteit houdt dan geen rekening met eventuele fouten in de aangeleverde data. Deze fouten warden
veroorzaakt door onvolledigheid in voorwaarden waaronder de data tot stand is gekomen en eventuele
ramingen om de data te kunnen verschaffen. De betrouwbaarheid richt zich dus op de bron van de data en
heeft daarmee indirect een uitwerking op de betrouwbaarheid van de variabele .

D.2

Operationaliseren variabele 'inkomsten'

De variabele 'inkomsten' bevatten alle inkomende geldstromen die door het betreffende object gegenereerd
kunnen worden. Dit zijn alle huurinkamsten over de beschouwde periade. De huurinkomsten die gegenereerd
kunnen worden in de beschauwingsperiode zijn mede afhankel ijk van de verwachte leegstand. Daarnaast
moeten eveneens eventuele subsidies warden meegerekend. In deze bijlagen zullen al deze subvariabelen
verder warden uitgewerkt.
1

W.N.J. Rust: Waardering van panden bii erfpacht; 2001
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Allereerst zal er gekeken worden welke data benodigd is om de subvar iabelen te kunnen berekenen. Daarbij is
het van belang of deze data vrij beschikbaar is en of deze data actueel is. Aan de hand van de beschikbaarheid
en actualiteit kan men vaststellen of de data objectief is. Naast de objectiviteit is ook de betrouwbaarheid van
belang.
D.2.1
Huurstroom
De huurstroom van een object wordt uitgedrukt in € per m 2 vvo per jaar. De huurinkomsten van een
bedrijfsgebouw worden uitgesplitst in huurinkomsten over de bedrijfs/productie-ruimte, kantoorruimte,
archiefruimte en parkeerplaatsen . Per ruimte moet men de precieze oppervlakte, waarover men de huur kan
innen, berekenen. Eveneens moet er per huurder per ruimte een uitsplitsing zijn gemaakt naar de huurprijs
zoals deze in het verhuurcontract overeen gekomen is. Verder is het belangrijk te inventariseren welke
afspraken er zijn gemaakt omtrent huurverhogingen per jaar en eventuele opties ter verlenging van het
huurcontract. Naast deze gegevens hebben we gegevens nodig over de markthuur die geldend zijn voor
soortgelijke bedrijfsruimten in de markt. In onderstaand figuur wordt samengevat welke data men nodig heeft
om de huurwaarde van een object te kunnen berekenen.
Benodigde data:
m 2 vvo type verhuurbare eenheid per huurder
vvo-huurprijs overeenkomstig contract huurder per ruimte

al dan niet optie verlenging overeenkomst
referentieniveau markthuur vvo per type verhuurbare eenheid
Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid data:
M2 vvo type verhuurbare eenheid per huurder
Deze gegevens zijn te verkrijgen bij de belegger die het object in bezit heeft. De metrages moeten gebaseerd
zijn op, en overeenkomen met de aan ruimte-oppervlakten gestelde eisen volgens NEN2580. Deze gegevens
zijn nauwelijks aan veranderingen onderhevig . Tenzij men besluit het gebouw aan te passen, middels een uitof inbreiding. De actualiteit van deze gegevens is meestal goed, daar de belegger eveneens met dit soort
gegevens moet werken. De objectiviteit van deze data is geed. De betrouwbaarheid van de gegevens is
eveneens prima.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data vrii verkriigbaar zonder dat er kosten aan verbonden zijn
Data is up tot date
De data is qeheel gebaseerd op feiten
De data uit de bron en de bron zelf is juist

score

++
++
++
++

Vvo huurprijs overeenkomstig contract huurder per ruimte
Deze gegevens zijn eveneens opvraagbaar bij de belegger die het object in eigendom heeft. De actualiteit van
de gegevens is meestal goed, daar de belegger eveneens met dit soort gegevens meet werken. De objectiviteit
van deze data is geed. De betrouwbaarheid van de gegevens is eveneens prima .
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
0 bjectiviteit
Betrouwbaarheld

Omschriivina data
Data vrii verkriigbaar zonder dat er kosten aan verbonden ziin
De data is up to date
De data is geheel aebaseerd o~ feiten
De data uit de bron en de bron zelf is juist

score

++
++
++
++

Verrekeningsbasis contractuele huurverhogingen gedurende /ooptijd contract
Huurcontracten warden vastgesteld met een looptijd van in het algemeen 5 jaar. In deze huurcontracten is
vastgelegd hoe de huurverhogingen jaarlijks berekend worden . De ta xateur heeft echter geen inzicht in deze
contracten, hij doet de aanname dat de huur inflatievolgend zal zijn. Veelal wordt de huurprijs geTndexeerd aan
de hand van een inflatiecijfer. Dit inflatlecijfer is opvraagbaar bij het Centraal Plan Bureau, waardoor men de
contractuele huurprijs op elk moment, gedurende de looptijd van het contract, kan berekenen. Zoals reeds
eerder is opgemerkt loopt de belegger altijd achter op de ontwikkelingen van het inflatiecijfer. De verhoging
voor het komende jaar is gebaseerd op de inflatie van het lopende jaar. De actualiteit van het inflatiecijfer is
redelijk maar gebaseerd op historische data. De data is gebaseerd op gegevens van het centraal planbureau.
De data is de best beschikbare, betrouwbaarder als deze is niet voorhanden.
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Voorwaarden
Beschikbaarheid

Omschriiving data
score
Er wordt uitgegaan van de aanname dat de huurverhogingen inflatie volgend zijn. ++
Het inflatiecijfer is dus de daadwerkelijk benodigde data
M•---~--•-•M
De data is actueel
Actualiteit
+
Objectiviteit
+
- De data is gebaseerd op feiten en scenario ' s
De bron is de best beschikbare, maar is niet altijd juist
Betrouwbaarheid
+
Huurcontract al dan niet met optie tot verlenging van de overeenkomst
Bij het afsluiten van een huurcontract voor bijvoorbeeld 5 jaar kan men de optie nemen tot verlenging van het
contract met nog eens 5 jaar. Orn aan te geven dat een huurder geen gebruik wil maken van deze optie zal de
huurder een meestal in acht neming van een opzegtermijn van een jaar de huurovereenkomst moeten
opzeggen . Dit alles is eveneens vastgelegd in het huurcontract. Aangezien dit contract niet vrij beschikbaar is,
werkt de taxateur met een aanname . De aanname Is gebaseerd op het feit dat deze optie in het huurcontract is
opgenomen. Gezien het een aanname betreft kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de actualiteit
ervan. De objectiviteit is zeer slecht, de data berust geheel op een subjectieve inschatting van de taxateur. De
betrouwbaarheid van deze data is gezien het doen van aannames hieromtrent, eveneens slecht.

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
score
De data is niet beschikbaar en er zal worden qewerkt met een aanname
-Niet van toepassinq
nvt
Het betreft een aanname en dus een subiectieve inschattina
De betrouwbaarheid is slecht ten gevolge van de niet op feiten gebaseerde -aanname.

Referentieniveau markthuur vvo per type verhuurbare eenheid
De gemiddelde markthuur op de regionale bedrijfsruimtemarkt is te herleiden uit tijdschriften als
Vastgoedmarkt. Verder publiceren DTZ Zadelhoff (Cijfers in perspectief), Jones Lang LaSalle (De Nederlandse
Vastgoedmarkt), FGH Bank (Groei, Bloei en de risico • s) jaarlijks marktgegevens over het voorafgaande jaar.
Deze informatie is echter zeer ondoorzichtig en vaak ook onvolledig. In de cijfers zijn geen huurconcessies en
huurvrije periodes opgenomen. Verder zijn de cijfers vaak gebaseerd op 1• klas niveau bedrijfsruimtes. De
actualiteit is nog wel redelijk te noemen. De objectiviteit baseert zich weliswaar op feiten maar is onvolledig.
Deze onvolledigheid veroorzaakt een zekere mate van onbetrouwbaarheid.

De actualiteit van de cijfers zijn over een afgesloten periode . Markthuren zijn echter erg dynamisch .
Vastgoedmarkt is een maandblad en de actualiteit hiervan is beter dan die van de overige uitgaven . Het nadeel
van Vastgoedmarkt is dat ze alleen aangemelde transacties over de afgelopen maand publiceren en is dus niet
volledig. Een ander nadeel is dat men de transacties niet controleert op juistheid en volledigheid .
Voorzichtigheid blijft dus geboden
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvina data
score
Data vrii verkritabaar zonder dat er kosten aan verbonden ziin
++
De actualiteit van de data is qeliik aan de alqemene richtsnoer
+
De data is geheel gebaseerd op feiten
++
De data is niet volledig en veroorzaakt daardoor een zekere mate van onbetrouwbaarheid

D.2.2
Markthuurwaarde
Deze waarde wordt net als de huurstromen uitgedrukt in € per m 2 vvo per jaar. De markthuurwaarde van een
object kan lager of hoger liggen dan de daadwerkelijk te ontvangen huurinkomsten op basis van de
huurcontracten. De markthuur is het bedrag aan huur dat men kan innen voor een bepaalde ruimte, wanneer
die ruimte op dat moment zou vrljkomen en op de markt zou worden aangeboden en het prestatieniveau min of
meer marktconform Is. Orn de markthuurwaarde te kunnen berekenen hebben we het aantal m 2 vvo per type
ruimte nodig, alsmede informatie over het prestatieniveau van het bedrijfsgebouw. De markthuur wordt
be"invloedt door de volgende variabelen:
•
de gemiddelde markthuur vvo per verhuurbare eenheid op de regionale bedrijfsruimtemarkt;
•
de kwaliteit van het pand, zijnde het aangeboden prestatieniveau;
•
de kwaliteit van de locatie.
Benodigde data

m 2 vvo type verhuurbare eenheid van gehele object
markthuurwaarde
markthuur : -

gemiddelde markthuur vvo regionale bedrijfsruimtemarkt
de kwaliteit van het pand; prestatieniveau
de kwaliteit van de locatie
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Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid data
M 2 vvo type verhuurbare eenheid van het gehele object
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele huurstroom. Hier zal warden volstaan met de tabel en de
score van de data op de randvoorwaarden.

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriiving data
Data vriiverkrijobaar zonder dat er kosten aan verbonden ziin
De data is actueel
De data is geheel gebaseerd o~ feiten
De data uit de bron en de bron zelf is juist

score

++
++
++
++

Referentieniveau markthuur vvo per type verhuurbare eenheid
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele huurstroom. Hier zal warden volstaan met de tabel en de
score van de data op de randvoorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
score
Data vrii verkrq_qbaar zonder dat er kosten aan verbonden ziin
++
De actualiteit van de g~evens is redeliik niet oeheel actueel maar voldoende
+
De data is oeheel oebaseerd OP feiten
++
De data is niet volledig en veroorzaakt daardoor een zekere mate van onbetrouwbaarheid

Kwaliteit van het pand; prestatieniveau
De kwaliteit van een pand kan op twee verschillende niveaus warden bekeken, namelijk de gebruikskwaliteit en
de bouwtechnische kwaliteit. De kwaliteit die een pand voor een gebruiker heeft is te bepalen aan de hand van
het in de bijlagen besproken schema. De bouwtechnische kwaliteit kan warden bepaald aan de hand van een
technisch rapport dat kan warden uitgevoerd op het moment van waardering. De beschikbaarheid van de
gegevens zijn dus goed maar er zijn wel kosten aan verbonden. Dit inspectierapport is eveneens sterk
afhankelijk van de tijd. Bij iedere waardering zal men een nieuw rapport moeten laten opmaken.
De kwaliteit die gebruikers aan een pand toekennen is aan grate veranderingen onderhevig. Hun
productieproces is aan vele veranderingen onderhevig. Het is dus zaak steeds op de hoogte te blijven van
nieuwe eisen en wensen van gebruikers en of toekomstige gebruikers.
De objectiviteit mag als goed beschouwd warden. De gene die de kwaliteit van het object gaat vaststellen is
daarvoor gerechtigd en heeft voldoende kennis in bezit om hierover gefundeerde uitspraken te kunnen doen.
De betrouwbaarheid van de data mag als goed warden beschouwd.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvina data
Data is verkrijobaar maar er ziin kosten aan verbonden
De data is up to date
De data is geheel aebaseerd op feiten
De bron van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

score
0

++
++
++

Kwaliteit van de Jocatie
De kwaliteit van een locatie is uit te drukken aan de hand van de In §3.1 gegeven prestatiebegrippen. Van
belang hierbij zijn met name de bereikbaarheid van de locatie en het imago van de locatie. Aan de hand van de
prestatiebegrippen is de locatie gemakkelijk vast te stellen.
De actualiteit van deze gegevens is veelal goed. Ze kunnen bekeken worden op het moment van waarderlng.
De objectiviteit is redelijk, het schema laat enigszins de ruimte voor persoonlijke interpretatie. De
betrouwbaarheid van de gegevens is eveneens redelijk
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschri1vino data
Data is vrij verkrijgbaar
De data is up to date
De data is redeliik obiectief
De bron van de data mag worden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
+
++

D.2.3
Huurontwikkeling
Net zoals de huurstromen en de markthuren, wordt de huurontwikkeling eveneens uitgedrukt in € per m 2 vvo
per jaar. De huurstromen die men uit een object ontvangt zullen niet over de gehele periode hetzelfde bedrag
blijven. Ten eerste omdat de contracthuur jaarlijks aangepast wordt gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst. Ten tweede kunnen de huurprijzen ten gevolge ·van het verschil tussen de contracthuur van
de vertrokken huurder en de door de opvolgende huurder te betalen markthuur als aanvangshuur, elke keer na
aflopen van een huurcontract stijgen of dalen. De huurontwikkeling is dus als het ware een verwachting van de
markthuren in de toekomst. Deze stijging dan wel daling is het gevolg van een groat aantal factoren. Ten

D-4

(D)r--------------------0-P_E_RA_T_r_o_N_A_L_rs_E_R_E_N_v_A_R_I_A_B_E_L_EN_

eerste is de inflatie hierbij van groot belang. De huurprijs wordt imrners ge'indexeerd, maar onder slechte
marktomstandigheden blijft de markthuurprijs achter bij de inflatie en is er sprake van inflatiedemping. De
begrippen inflatie en inflatiedemping zullen hieronder nog nader worden toegelicht. Deze inflatie en de
eventuele inflatiedemping moet worden meegenornen bij de berekening van de rnarkthuurprijs in de toekomst.
Zoals gezegd kan ook de markthuurprijs in de toekornst dalen ten opzichte van de markthuurprijs op dit
moment. Dit kan optreden als gevolg van het feit dat het geboden prestatieniveau niet meer rnarktconform is,
bijvoorbeeld door de vraagduur en economische veroudering van een gebouw, of door het afnemen van de
kwaliteiten van een locatie. Hiervoor is dus inzicht nodig in de economische levensduur van een gebouw.
Inflatie
Inflatie staat voor de waardevermindering van geld. Een belegger moet met deze waardevermindering rekening
houden bij het innen van huurstromen. Een complicatie hierbij is dat de belegger altijd achterloopt op deze
ontwikkelingen. De huurprijs verhogingen voor het komende jaar zijn gebaseerd op de inflatie van het lopende
jaar. Vanwege deze timelack zal de belegger nooit volledige dekking krijgen van de optredende inflatie en ook
niet als gevolg van het bruto / netto traject.. Wanneer men de huurprijzen niet aanpast aan de inflatie, zal men
wel gedurende de tijd dezelfde inkornsten hebben, maar zal het geld jaarlljks minder waard worden. De
trendmatige huurstijging voor een zittende huurder wordt jaarlijks doorgevoerd op de dag, waarop het
huurcontract is ingegaan. Het inflatiecijfer wordt uitgedrukt in een percentage.
Inflatiedemping
Met een inflatiedemping kan men te maken hebben op het moment dat het huurcontract afloopt. Het
vastgoedobject rnoet dan weer tegen een concurrerende markthuurprijs aan de markt warden aangeboden.
Door de onevenwichtigheid van de vastgoedmarkt en de begrippen als vragersmarkt en varkenscycli is het
begrip inflatiedernplng van groot belang. Wanneer er sprake is van een overaanbod kan een belegger er voor
kiezen de jaarlijkse markthuurverhoging niet dan wel gedeeltelijk door te voeren. Door de bevriezing van de
markthuurprijzen worden, gelet op de geldontwaarding van dat jaar, de ruimten goedkoper. De inflatiedemping
wordt uitgedrukt in een percentage .

Benodigde data

huurontwikkeling

~
~

inflatieverwachting
inflatiedemping
markthuurverwachting:

- vraagduur
- economische levensduur object
- kwaliteitsontwikkeling locatie

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid data
Inflatieverwachting
De inflatiecijfers worden gepubliceerd door het Centraal Plan Bureau. Zij houden de verwachtingen uit het
verleden bij alsmede de daadwerkelijke inflatie uit het verleden. Daarnaast voorspellen zij ook de inflatie voor
de komende jaren. Zoals reeds eerder is opgemerkt loopt de belegger altijd achter op de ontwikkelingen van
het inflatiecijfer. De verhoging voor het komende jaar is gebaseerd op de inflatie van het lopende jaar. De
actualiteit van het inflatiecijfer is redelijk maar gebaseerd op historische data. De data is gebaseerd op
gegevens van het centraal planbureau. De data is de best beschikbare, betrouwbaarder als deze is niet
voorhanden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
De data is vrij verkrii_gbaar
Het inflatieciifer wordt berekend OD basis van q_~_qevens uit het verleden
De data is qebaseerd OD feiten en scenario's
De bran is de best beschikbare, maar is niet altijd juist

score

++
+
+
-

Inflatiedemping
De inflatiedemping is afhankelijk van de ontwikkelingen op de lokale vastgoedmarkten en hoe deze doorwerken
in de hoogte van de markthuur. De ontwikkelingen van het huurniveau wordt daarbij gerelateerd aan de
inflatie. Het gaat bij de inflatiedemping dus over een marktsentiment, een individuele inschatting van de
economie en de locale vastgoedmarkt. De inflatiedemping is dus het scenario voor de toekomst van de
taxateur. Inflatie, inflatiedernping en markthuurverwachting hebben een relatie met elkaar. Wanneer 2 van
beide bekend zijn dan kan de derde berekend worden.
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Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Er zal een scenario voor de toekomst moeten warden gemaakt. De data is dus
verkriiobaar na nader onderzoek
Niet van toepassino
De data is gebaseerd op het door de taxateur opgestelde scenario voor de
toekomst
Omdat het inflatiecijfer voorspelt afwijkt van de werkelijke inflatie is de demping
niet geheel betrouwbaar

score
0
Nvt

+

-

Economische /evensduur object
De gemiddelde economische levensduur van een bedrijfsgebouw ligt om en nabij de 30 jaar. Dit is mede
afhankelijk van de mate waarin het gebouw kan blijven voldoen aan de door de gebruikers gestelde eisen aan
het gebouw. Het is dus van belang het bouwjaar van het gebouw te weten. Dit bouwjaar in combinatie met de
mate waarin het gebouw nag steeds voldoet aan de door gebruikers gestelde eisen leveren de economische
levensduur van het gebouw. Het bouwjaar van het object is een vaststaand feit dat zowel beschikbaar, actueel,
objectief en betrouwbaar is. De kwaliteit van het gebouw is reeds besproken bij de subvariabele
markthuurverwachting.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
__Q_bjectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is verkriigbaar maar er zijn kosten aan verbonden
De data is up to date
De data is oeheel oebaseerd oo feiten
De bran van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

~-·····-··-·"

score
0

++
++
++

Kwaliteitsontwikkeling /ocatie
De ontwikkeling van de locatie is sterk afhankelijk van de overheid. De overheid stelt de wet en regelgeving ten
aanzien van de locatie en de omliggende infrastructuur op. Deze wet en regelgeving wordt opgesteld op 3
niveau' s van grof naar fijn, te weten: nationaal niveau (nota ruimtelijke ordening, planologische
kernbeslissingen), regionaal niveau (streekplannen, beleidsplannen, regiovisies) en lokaal niveau
(bestemmingsplannen, structuurplannen, structuurschetsen, toekomstvisies).
Deze plannen warden vastgesteld voor een periode van 10 jaar en geven daarmee de toekomstvisie van de
overheden aan. De objectiviteit en betrouwbaarheid van deze gegevens is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is vrii verkrijgbaar
De data is up to date
De data is oeheel oebaseerd op feiten
De bran van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

D.2.4 Subsidies
Subsidies worden toegekend door de overheid. Deze toekenning geschiedt object gericht. Orn een object in
aanmerking te laten komen moet het voldoen aan een aantal eisen die door de overheid zijn voorgeschreven .
Benodlgde data
~

Overheidsprogramma

subsidies - - - _ .
eisen gesteld door overheid

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Overheidsprogramma
Subsidies die opgenomen zijn in het programma van de overheid zijn te achterhalen via de websites van de
overheid, dan wel opvraagbaar bij de betreffende overheid. De lnformatie wordt kosteloos verstrekt en is
actueel. De objectiviteit van de data is gebaseerd op feiten en de betrouwbaarheid is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is vrii verkriigbaar
De data is uo to date
De data is oeheel oebaseerd op feiten
De bran van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

Score

++
++
++
++
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Eisen gesteld door overheid
Middels een aantal toetsingsaspecten kan men vaststellen of het object in aanmerking komt voor enige
subsidie. De hoogte van de subsidie verschilt per type subsidie. Het kan een vooraf vastgesteld bedrag zijn,
maar er bestaan eveneens subsidies die uitgaan van een percentage van de investering die gedaan moet
warden om voor de subsidie in aanmerking te komen . Deze toetsingsaspecten zijn eveneens verkrijgbaar bij de
uitkerende instantie. De actualiteit, de objectiviteit en betrouwbaarheid van de data is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkrii_gbaar
De data is up to date
De data is qeheel qebaseerd op feiten
De bron van de data mag worden beschouwd als betrouwbaar
••••-mm••••-•"•"•••

score

++
++
++
++

D.2.5 Verwachte leegstandsmomenten / duur
Op het moment dat een ruimte te maken krijgt met leegstand, worden er geen inkomsten meer gegenereerd
uit deze ruimte. Er moet dus in kaart worden gebracht wanneer men leegstand verwacht en hoe lang deze
leegstand zal aanhouden. Orn dit te kunnen berekenen Is het van belang dat de expiratiedata van de
huurcontracten bekend zijn. Niet enkel de data maar ook de betreffende aantal m 2 dat op die dag leeg kan
komen te staan. De kans dat de ruimte niet meteen verhuurd wordt, en de inschatting van de duur van de
leegstand.
Benodigde data:

Verwachte leegstandmomenten / duur

4

expiratiedata verhuurcontracten
M2 vvo type verhuurbare eenheid per huurder

~ duur leegstand

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid data
Expiratiedata verhuurcontracten
Deze gegevens zijn verkrijgbaar bij de elgenaar van het bedrijfsgebouw. Hoewel de inhoud van de
huurcontracten vertrouwelijk is, is het in geval van verkoop wel mogelijk gegevens als looptijd van de huidige
huurcontracten te achterhalen. De verwachting van de mutatiedata in de toekomst zijn aan de hand daarvan
eveneens op te stellen. De beschikbaarheid van de informatie is dus kosteloos . De actualiteit van de gegevens
is goed. De Objectiviteit van de data is gebaseerd op een scenario maar aangevuld met feiten. De
betrouwbaarheid is afgeleid uit een scenario, waardoor voorzichtigheid geboden is.

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualitelt
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data Is vrij verkrijgbaar
De data is uo to date
De data is qebaseerd op een scenario maar aanqevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario dus voorzichtigheid is geboden

Score

++
++
+
0

M 2 vvo type verhuurbare eenheid per huurder
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele huurstroom. Hier zal worden volstaan met de tabel en de
score van de data op de randvoorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriiving data
Data vrii verkriigbaar zonder dater kosten aan verbonden ziin
De data is up to date
De data is geheel oebaseerd op fe iten
De data uit de bran en de bron zelf is juist

score

++
++
++
++

Duur Jeegstand
Deze data is niet besch ikbaar. De taxateur zal zelf een aanname hierover moeten doen. De objectiviteit en de
betrouwbaarheid van deze data is dus gebaseerd op een aanname.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is niet beschikbaar
Niet van toeoassino
De data is qebaseerd op aannames van de taxateur
De data is van matige betrouwbaarheid door de vele aannames

score

-Nvt

-
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D.3

Operationaliseren variabele 'uitgaven'

Onder de variabele 'uitgaven' warden alle uitgaande geldstromen gerekend die ten laste komen van het
betreffende object. Dit zijn alle instandhoudingskosten, beheer- en managementkosten, Onroerend Zaak
Belasting, verzekeringen, waterschapslasten, BlW-lasten, rioolrechten en parkmanagement.
Echter de exploitatiekosten van objecten zijn bij de beleggers niet vrij beschikbaar. Wanneer men deze
gegevens zou vrijgeven krijgen derden inzicht in het bruto/netto t raject van de betreffende belegger.
Allereerst zal er gekeken warden welke data benodigd is om de subvariabelen te kunnen berekenen. Daarbij is
het van belang of deze data vrij beschikbaar is en of deze data actueel is. Aan de hand van de beschikbaarheid
en de actualiteit kan men vaststellen of de data objectief is. Naast de objectivite it is ook de betrouwbaarheid
van belang.
D.3.1 Instandhoudingskosten
De instandhoudingskosten kunnen warden in een taxatie uitgedrukt als € per m 2 • De uiteindelijke raming van
de instandhoudingskosten wordt gedaan op basis van een prijs per m 2 bruto vloer oppervlakte, vergeleken met
soortgelijke objecten.

De exploitatiewijzer van de FGH-bank onderscheidt 11 soorten bedrijfsgebouwen met daaraan gekoppelde
gemiddelde instandhoudingskosten per m 2 bvo. Zij onderscheidden de volgende typen:
•
kleinschalig traditioneel;
•
kleinschalig gevel in metaal;
•
kleinschalig gevel in metselwerk / metaal;
•
grootschalig traditioneel;
•
grootschalig gevel in metaal;
•
grootschalig gevel in metselwerk / metaal;
•
klein- tot grootschalig gevels en dak in metaal onge'fsoleerd;
•
high-tech;
bedrijfsverzamelgebouw;
•
kleinschalig distributiecentrum;
•
grootschalig distributiecentrum.
Per type gebouw wordt een basis-instandhoudingskosten peil gegeven. Deze kan worden vermeerderd in het
geval van afwijkende installaties en dergelljke. In de bijlage zijn de verschillende typen en hun
berekeningswijze opgenomen.
Daarnaast is informatie noodzakelijk over het type toegepaste installaties in het bedrijfsgebouw dat tot het
vastgoed gerekend moet worden, omdat deze een opslag noodzakelijk maken op de gemiddelde prijs per m 2 •
Orn nu het bedrag aan onderhoudskosten voor het bedrijfsgebouw te kunnen berekenen moet bekend zijn
hoeveel m 2 bvo het gebouw betreft .
Naast het bedrijfsgebouw hebben ook de parkeerplaatsen te maken met instandhoudingskosten. Daarvoor moet
men weten welke bestrating er op de parkeerplaatsen ligt, hoeveel oppervlakte aan parkeerplaatsen ,
groenvoorziening en hekwerken onderhouden moeten worden en of er een toegangscontrolesysteem aanwezig
is.
In onderstaand figuur wordt samengevat welke data men nodig heeft om de instandhoudingskosten van een
object te kunnen ramen.
Benodigde data

type bedrijfsgebouw
aantal m 2 bvo
aanwezige installaties (vastgoed) in het gebouw
instandhoudingskosten
aantal parkeerplaatsen, groenvoorziening en hekwerken
type bestrating parkeerplaatsen, groenvoorzien ing en hekwerken
aanwezigheid toegangscontrolesysteem
reele stijgingspercentage voor bouwkosten

D- 8

(D)------------------o_P_E_RA_T_r_o_N_A_L_rs_E_R_E_N_v_A_R_r_A_B_E_LE_N_

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Type bedrijfsgebouw
De FGH Bank omschrijft in zijn exploitatiewijzer 11 typen bedrijfsgebouwen. Op basis van deze beschrijving die
eveneens is aangevuld met een foto van ieder type kan worden vastgesteld welk type het betreft. Deze
exploitatiewijzer is voor iedereen verkrijgbaar en wordt jaarlijks uitgegeven. De uitgave is verkrijgbaar tegen
een financiele vergoeding. De actualiteit van de gegevens is goed. De objectiviteit van deze data is goed en
wordt veelal gebaseerd op feiten. Het blijft echter wel een redelijk persoonlijke inschatting tot welk type
bedrijfsgebouw het betreffende gebouw behoort, ondanks de bijgevoegde beschrijvingen en of foto ' s. De
betrouwbaarheid van de gegevens is goed.

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

OmschriiVinq data
Data is verkrijgbaar tegen een financiele vergoedir,:i_g
De data is UQ to date
De data is obiectief maar er bliift een persoonliike inschatting verwerkt
De bron van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

score

+
++
+
++

••••••••• •••••• •H

M 2 bruto vloeroppervlak
Deze gegevens zijn verkrijgbaar bij de belegger die het object in bezit heeft. De metrages moeten gebaseerd
zijn op en overeenkomen met de aan de ruimteoppervlakten gestelde eisen volgens NEN2580. Deze gegevens
zijn nauwelijks aan veranderingen onderhevig. Tenzij men besluit het gebouw aan te passen middels een uit- of
inbreiding. De actualiteit van deze gegevens is meestal goed, daar de belegger eveneens met dit soort
gegevens moet werken. De objectiviteit van deze data is goed. De betrouwbaarheid van de gegevens is
eveneens prima.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
__Q_t:>jectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvina data
Data is vrii verkriigbaar
De data is up to date
De data is geheel gebaseerd OQ feiten
De bron van de data mag worden beschouwd als betrouwbaar

score
·-

++
++
++
++

Aanwezige afwijkende instal/aties in het gebouw
De aanwezige afwijkende installaties behorend tot het vastgoed zijn op twee manieren te achterhalen . Ten
eerste kan men informatie inwinnen bij de betreffende belegger. Anderzijds is het ook mogelijk deze informatie
te vergaren doormiddel van een inspectie. De actualiteit van deze informatie is goed. De objectiviteit en de
betrouwbaarheid van de data is eveneens goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkrii_gbaar
De data is up to date
De data is aeheel aebaseerd OD feiten
De bron van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

Aantal parkeerplaatsen, groenvoorziening en hekwerken
Deze informatie is in het bezit van de betreffende belegger. Zowel de beschikbaarheid als de actualiteit van
deze data is goed. De objectiviteit en de betrouwbaarheid van de data is eveneens goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijving data
Data is vrij verkrij_abaar
De data is up to date
ge data is geheel gebaseerd OQ feiten
De bron van de data mag worden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

Type bestrating parkeerp/aatsen, groenvoorziening en hekwerken
Deze informatie is op te vragen bij de belegger die het object in bezit heeft, maar men kan het oak zelf
vaststellen middels een visuele inspectie. De data is vrij opvraagbaar en verkrijgbaar en daarnaast is de
actualiteit eveneens goed . De objectivitelt en de betrouwbaarheid van de data is eveneens goed .
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is vrii verkrii_
a baar
De data is up to date
De data is aeheel qebaseerd op feiten
De bron van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++
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Aanwezigheid toegangscontrolesysteem
Deze informatie is op te vragen bij de belegger die het object in bezit heeft, maar men kan het ook zelf
vaststellen middels een visuele inspectie. De data is vrij opvraagbaar en verkrijgbaar en daarnaast is de
actualiteit eveneens goed. De objectiviteit en de betrouwbaarheid van de data is eveneens goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrij verkrijgbaar
De data is up to date
De data is geheel gebaseerd op feiten
De bron van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

Reele stijgingspercentage voor bouwkosten
Het reele stijgingspercentage voor bouwkosten is gebaseerd op het inflatiecijfer. Dit inflatiecijfer wordt dan
gecorrigeerd voor de ontwikkeling die de bouwsector doormaakt. Het stijgingspercentage kan dus hoger of
lager zijn als het inflatiecijfer. De ta xateur moet hier een inschatting van maken. De beschikbaarheid van het
inflatiecijfer is goed. Het inflatiecijfers wordt periodiek uitgegeven en is vrij beschikbaar voor een ieder. De
actualiteit van deze gegevens is ook goed. De objectiviteit is gebaseerd op een toekomstscenario van de
betreffende taxateur. De data is gebaseerd op een scenario dus er enige voorzichtigheid geboden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

OmschriiVinq data
Data is vrij verkrijgbaar
Het inflatieciifer wordt berekend op basis van __ge_gevens uit het verleden
De data is qebaseerd op een scenario maar aanqevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario en gebaseerd op een niet geheel
betrouwbaar inflatieverwachting

score

++
+
+

-

D.3.2 Beheer- en management kosten
De beheer en management kosten zullen per belegger verschillen. Zo kan men ervoor kiezen het beheer intern,
extern of een combinatie daarvan onder te brengen . Deze keuze wordt veelal gebaseerd op een uit te voeren
beleid. Deze keuze voor de vorm van beheer heeft eveneens kosten consequenties .
Wanneer men gaat taxeren kan er warden volstaan met een % van de kale huur. Daarbij wordt er in de
exploitatiewijzer onderscheidt gemaakt tussen bedrijfsgebouwen (2 a 3% van de kale huur) en
verzamelgebouwen (3 a 5% van de kale huur).

Benodigde data

beheer- en management
kosten

___., type bedrijfsgebouw
-----...
kale huur totale bedrijfsgebouw

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Type bedrijfsgebouw
Deze data is reeds uitgewerkt in de subvariabel instandhoudingskosten. Hier zal worden volstaan met de tabel
en de score van de data op de randvoorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is verkriigbaar tege_n een financiele verqoeding
De data is uo to date
De data is obiectief maar er bliift een oersoonliike inschattinq verwerkt
De bron van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

score

+
++
+
++

Kale huur totale bedrijfsgebouw
De huurprijs die onderling zijn overeengekomen tussen huurder en verhuurder zijn vastgelegd in het
verhuurcontract. Beide partijen hebben een kopie van dit contract. Dit contract is niet openbaar. Echter de
huurinkomsten kunnen wel warden opgevraagd bij de belegger die het object in het bezit heeft. De actualiteit
van deze gegevens is goed. De objectiviteit van deze informatie kan ten wensen overlaten omdat de eigenaar
geen informatie zal verstrekken van eventuele huurconcessies e.d. De taxateur doet in dit geval de aanname
dat er normale omstandigheden gelden. De betrouwbaarheid kan door het eventueel achterhouden van
informatie door de eigenaar een zekere mate van onbetrouwbaarheid hebben. Het is echter de best beschikbare
informatie bron.
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Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvinq data
De data is vrii verkrii_gbaar bij de eigenaar van het bedrijfsgebouw
De data is up to date
De data kan onvollediq ziin en daardoor inboeten op de obiectiviteit
De bran is de best beschikbare

score

++
++
+
+

D.3.3
OZB belasting
De hoogte van de belastingen is per gemeente verschillend vastgesteld voor een duur van 4 jaar. Men betaalt
belasting over de waarde die een object in haar marktsituatie heeft. De waarde van het object wordt berekend
aan de hand van de theoretische huur en een netto aanvangsrendement. Daarnaast dient men eveneens
rekening te houden met het reele stijgingspercentage voor belastingen. In onderstaand figuur zal kort warden
samengevat welke informatie men nodig heelt, om het bedrag dat moet warden afgedragen aan de belasting,
te kunnen berekenen.
Benodigde data
WOZ waarde

Reele stijgingspercentage voor belastingen
Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
WOZ waarde
De WOZ waarde kan een makelaar berekenen. De data is dus beschikbaar en eveneens actueel. De WOZwaarde van een bedrijfsgebouw wordt berekend voor 4 jaar. De informatie is objectief en betrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvina data
Data is enkel verkriiobaar na nader onderzoek
De data is up to date
De objectiviteit is oebaseerd OD feiten
De data is betrouwbaar

Score

+
++
++
++

-·--··---~·-

Tarief bij WOZ I €
Deze data is op te vragen bij de betreffende gemeente. De actualiteit van deze data is goed evenals de
objectiviteit en de betrouwbaarheid.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvinq data
__ Q_ata is vrij verkrijgbaar
De data is up to date
De objectiviteit is gebaseerd OD feiten
De data is betrouwbaar

Score

++
++
++
---··
++

.. _.._..__

Reele stijgingspercentage voor belastingen
Het reele stijgingspercentage voor belastingen is gebaseerd op het inflatiecijfer. Dit inflatiecijfer wordt dan
gecorrigeerd voor de ontwikkeling die de bouwsector doormaakt. Het stijgingspercentage kan dus hoger of
lager zijn als het inflatiecijfer. De taxateur moet hier een inschatting van maken. De beschikbaarheid van het
inflatiecijfer is goed. Het inflatiecijfers wordt periodiek uitgegeven en is vrij beschikbaar voor een ieder. De
actualiteit van deze gegevens is ook goed. De objectiviteit is gebaseerd op een toekomstscenario van de
betreffende taxateur. De data is gebaseerd op een scenario dus er enige voorzichtigheid geboden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijving data
Data is vrij verkriiobaar
Het inflatieciifer wordt berekend op basis van q_egevens uit het verleden
De data is gebaseerd op een scenario maar aangevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario en gebaseerd op een niet geheel
betrouwbaar inflatieverwachting

score

++
+
+
-

D.3.4 Verzekeringen
Bedrijfsgebouwen zijn er in alle soorten en maten . Deze diversiteit maakt het verzekeren van bedrijfsgebouwen
tot maatwerk. We onderscheidden een groot aantal soorten verzekeringen. De meest gangbare verzekeringen
die meegenomen wordt voor de taxatie van vastgoed is de opstalverzekering.
Orn de premie van de opstalverzekering te kunnen berekenen Is het van belang te weten voor welke waarde
het gebouw verzekerd dient te warden. De verzekeraar kan hierbij kiezen uit de herbouwwaarde (exclusief de
fundering), de verkoopwaarde of de sloopwaarde. De meeste taxateurs zullen echter uitgaan van de
herbouwwaarde.

D-11

®1-------------------o_P_E_RA_T_1_o_N_A_L_1s_E_R_E_N_vA_RI_A_B_E_L_EN_

De premie wordt berekend op basis van de herbouwkosten. De taxateur kan de hoogte van deze premie
bepalen aan de hand van m 2 herbouwkosten . De eenheidsprijzen ward en jaarlijks door de
verzekeringsbedrijven vastgesteld. Hoe hoger de kwaliteit van de gebruikte materialen, des te hoger de
herbouwprijs per m 2 . De kwaliteit van het gebouw wordt afgemeten aan 5 gebouwonderdelen, te weten:
beganegrond vloer, skelet / dakconstructie, gevels, afwerking en inrichting en de installaties.
Afhankelijk van de ligging, bouwaard en soort gebruik van het bedrijfsgebouw kan de premie worden
vastgesteld. Daarnaast is de premie eveneens afhankelijk van de uitgebre idheid van de dekking, de
brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitvoering, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen.
De premie wordt uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerde bedrag, grofweg varierend van €0,18 tot €2,30 per
€450,- verzekerd bedrag.

Benodigde data
~ Herbouwwaarde

Verzekeringen ~ Prem ie
Reele stijgingspercentage voor verzekeringen
Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Herbouwwaarde
De herbouwwaarde van een bedrijfsgebouw is gemakkelijk vast te stellen door een taxateur. De data is
verkrijgbaar na nader onderzoek. De actualiteit van de data is prima. De objectiviteit en betrouwbaarheid zijn
eveneens prima .

Voorwaarden
Omschriivino data
Score
Beschikbaarheid
Data is enkel verkriigbaar na nader onderzoek
+
Actualiteit
De data is up to date
++
_O
~ bj'-'
.e'-"c""ti-v-''--'it..::.e.;.;;
it_ _--+....;D....;e'-o"-bC.. 1icc'e..c.
ct.:..iv-'-i-te
'-.:..i_t~-'-'is'----g=
eb
"-a""''s-'e'-"e'-'-r"'d-'o-"p_f---'e--'it'-"e-'
n_____________________
Betrouwbaarheid
De data is betrouwbaar
++

±±-____ _

Premie
De premie die voor het betreffende bedrijfsgebouw betaald dient te warden bij een standaardverzekering kan
door de ta xateur kosteloos opgevraagd worden bij de verzekeringsbedrijven . De data is dus vrij beschikbaar,
actueel, objectief en betrouwbaar
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is vrij verkrijgbaar
De data is up to date
De obiectiviteit is qebaseerd op feiten
De data is betrouwbaar

Score

++
++
++
++

Reele stijgingspercentage voor verzekeringen
Het reele stijgingspercentage voor verzekeringen is gebaseerd op het inflatiecijfer. Dit inflatiecijfer wordt dan
gecorrigeerd voor de ontwikkeling die de verzekeringen doormaakt. Het stijgingspercentage kan dus hoger of
lager zijn als het inflatiecijfer. De taxateur moet hier een inschatting van maken . De beschikbaarheid van het
inflatiecijfer is goed. Het inflatiecijfers wordt periodiek uitgegeven en is vrij beschikbaar voor een ieder. De
actualiteit van deze gegevens is ook goed. De objectiviteit is gebaseerd op een toekomstscenario van de
betreffende taxateur. De data is gebaseerd op een scenario dus er enige voorzichtigheid geboden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkrii_gbaar
Het inflatiecijfer wordt berekend OD basis van g_~evens uit het verleden
De data is oebaseerd OD een scenario maar aanoevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario en gebaseerd op een niet geheel
betrouwbaar inflatieverwachting

score

++
+
+

-

D.3.5 Waterschapslasten
De waterschapslasten en de berekeningswijze van de waterschapslasten verschillen per gemeente. In de ene
gemeente wordt het berekend aan de hand van de oppervlaktemaat van het betreffende perceel of onroerende
zaak. De andere gemeente rekent met het aantal m 3 verbruikt water. In het verzamelen van informatie wordt
er uitgegaan van beide situaties . Al naar gelang de regels geldend in de betreffende gemeente kan men dan
een keuze maken uit welke gegevens van belang zijn voor de berekening.

Allereerst moet men zich op de hoogte stellen van de geldende regelgeving op dit gebied in de betreffende
gemeente. Daaraan gekoppeld moet men de tarieven per m 2 perceeloppervlakte of m 3 verbruikt water
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inventariseren . Al naar gelang de methode die voorgeschreven is inventariseert men het aantal m 2 perceel of
het aantal m 3 verbru ikt water per jaar.
Orn de ontwikkeling van deze kosten zichtbaar te krijgen is het eveneens van belang de inflatie voor de
komende jaren mee te nemen. Daar deze kosten eveneens zullen stijgen met het reele stijgingspercentage
voor waterschapslasten. Samenvattend hebben we de volgende informatie nodig om de subvariabele
waterschapslasten te kunnen berekenen:

Benodigde data
Berekeningswijze gemeente
Aantal rn 2 perceel / aantal verbruikte rn 3 water
Tarief gerneente
Reele stijgingspercentage voor waterschapslasten

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Berekeningswijze gemeente van waterschapslaten
Per gemeente wordt in het beleid opgesteld welke manier van berekenen zij aanhouden voor de
waterschapslasten. Deze wijze van berekenen is op te vragen bij de betreffende gemeente. De actualiteit en de
beschikbaarheid van deze gegevens is goed. De objectiviteit en de betrouwbaarheid van deze data is goed .
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkrijgbaar
De data is uo to date
De data is qeheel gebaseerd op feiten
De bron van de data mag worden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

Aantal m 2 perceel
De afmetingen van het perceel zijn opvraagbaar bij het kadaster dan wel bij de belegger die het object in bezit
hee~. Deze gegevens zijn voor een ieder vrij beschikbaar. Deze gegevens zijn aan weinig veranderingen
onderhevig en daarmee goed ten aanzien van de actualiteit. De objectiviteit en de betrouwbaarheid van deze
gegevens is eveneens goed
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijving data
Data is vrii verkriigbaar
De data is uo to date
De data is geheel g_ebaseerd op feiten
De bron van de data mag warden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

Aantal m 3 verbruikt water
Deze data is niet beschikbaar voor de taxateur. Hij zal hier orntrent aannames moeten doen. Deze aannames
doet hij op basis van ervaringsgegevens. De actualiteit is niet van toepassing . De data is subjectief en
onbetrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is niet verkriigbaar de taxateur werkt met een aanname
De data wordt ingeschat op basis van qegevens uit het verleden
Subiectiviteit
Onbetrouwbaar

score

----

--

Gemeentelijk be/eid ten aanzien van heffingen
Deze gegevens kunnen verschillen per gemeente. Ze zijn echter in iedere gemeente opvraagbaar en dus vrij
beschikbaar. De heffingen zijn vastgesteld op basis van het te voeren beleid van de gemeente en de actualiteit
is dus goed. De objectiviteit en de betrouwbaarheid van deze gegevens is eveneens goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrij verkrijgbaar
De data is uo to date
De data is qeheel gebaseerd op feiten
De bron van de data rnag worden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

Ree/e stijgingspercentage voor waterschaps/asten
Het reele stijgingspercentage voor waterschapslasten is gebaseerd op het inflatiecijfer. Dit lnflatiecijfer wordt
dan gecorrigeerd voor de ontwikkeling die de waterschapslasten doormaakt. Het stijgingspercentage kan dus
hoger of lager zijn als het inflatiecijfer. De taxateur moet hier een inschatting van maken. De beschikbaarheid
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van het inflatiecijfer is goed. Het inflatiecijfers wordt periodiek uitgegeven en is vrij beschikbaar voor een ieder.
De actualiteit van deze gegevens is ook goed. De objectiviteit is gebaseerd op een toekomstscenario van de
betreffende ta xateur. De data is gebaseerd op een scenario dus er enige voorzichtigheid geboden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrij verkrijqbaar
Het inflatiecijfer wordt berekend op basis van g~gevens uit het verleden
De data is gebaseerd op een scenario maar aangevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario en gebaseerd op een niet geheel
betrouwbaar inflatieverwachting

score

++
+
+

-

D.3.6
BTW lasten
De BTW lasten kunnen verdeeld worden in de volgende onderdelen:
•
BTW compensatie component op investering
•
BTW compensatie component op exploitatielasten
Beide gegevens zijn opvraagbaar bij de des betreffende belegger. De beschikbaarheid, actualiteit, objectiviteit
en betrouwbaarheid van de gegevens is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriiv inq data
Data is vrij verkrijgbaar
De data is up to date
De data is qeheel qebaseerd op feiten
De bron van de data mag worden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

D.3.7
Parkmanagement
De aanwezigheid van parkmanagement op een bedrijventerrein heeft een toegevoegde waarde voor de waarde
van het bedrijfsgebouw. Echter parkmanagement brengt ook kosten met zich mee voor de eigenaar van het
bedrijfsgebouw . De kosten die bijgedragen moeten worden door de eigenaar zijn afhankelijk van de afspraken
die hierover bestaan met de eigenaar, de aanwezige voorzieningen op het bedrijventerrein, de grootte van het
terrein en de kwaliteitsnorm voor het openbaar gebied. Echter het eigenaarsdeel die als bijdrage moeten
worden betaald aan het parkmanagement zijn vrij bij de belegger op te vragen . De actualiteit, objectiviteit en
betrouwbaarheid van de data is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

D.4

Omschrijving data
Data is vrii ve~!<_i:-Jjgbaar
De data is up to date
De data is geheel qebaseerd op feiten
De bron van de data mag worden beschouwd als betrouwbaar

score

++
++
++
++

Operationaliseren variabele 'risico'

De variabele risico wordt behandeld aan de hand van de volgende risico groepen :
•
Huurder risico;
•
Markt risico;
•
Technisch risico;
•
Overheid risico;
•
Btw risico;
•
Locatie risico;
•
Juridisch risico.
In deze bijlage zullen deze subvariabelen verder worden uitgewerkt.
Allereerst zal er gekeken worden welke data benodigd is om de subvariabelen te kunnen berekenen . Daarbij is
het van belang of deze data vrij beschikbaar is en of deze data actueel is. Aan de hand van de beschikbaarheid
en actualiteit kan men vaststellen of de data objectief is. Naast de objectiviteit is ook de betrouwbaarheid van
belang.
D.4.1
Huurdersrisico
Het Huurdersrisico heeft directe gevolgen op de leegstand. Bij een single-tenant object heeft het risico meer
impact dan bij een multi-tenant object. Immers wanneer het gehele object aan 1 huurder is verhuurd en deze
huurder besluit am welke reden dan oak uit het pand te trekken, genereert dit object geen huurinkomsten
meer. Bij een multi-tenant object is de impact vaak veel kleiner, omdat de gehuurde ruimte eveneens kleiner
is. Het is dus van belang te weten hoeveel huurders er in het pand aanwezig zijn. Naast het aantal huurders is
het ook van belang te weten wanneer de huurcontracten van de verschillende huurders aflopen en of deze data
een gespreid over een langere periode zijn. Ook is het van belang op de hoogte te zijn van eventuele clausules
in het huurcontract.
·
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Niet alleen het huurcontract en het aflopen daarvan is van belang, oak de kwaliteit van de huurder. Zo is het
van belang inzicht te krijgen in de solvabiliteit van een huurder. Deze bepaalt namelijk in grate mate of de
huurder in staat is in de toekomst aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
Naast huurder en huurcontract is oak het object van groat belang. In welke mate voldoet het bedrijfsgebouw
aan de eisen van de huidige huurders of toekomstige huurders. Is het gebouw flexibel indeelbaar en is het
mogelijk ruimtes uit te breiden dan wel in te laten krimpen. In de bijlagen is een checklist toegevoegd waaraan
de huidige bedrijfsgebouwen minstens moeten voldoen. Deze checklist is opgesteld door J. Tienen ten behoeve
van zijn afstudeeronderzoek voor de TU Eindhoven.
De toekomst van de ruimtevraag van bedrijven hangt niet alleen af van de inspanningen van de bedrijven zelf.
Ook omgevingsveranderingen spelen hierbij een rol. Deze omgevingsfactoren zijn veranderingen in het
economische klimaat van een land dan wel wereldwijd. We onderscheidden hierbij de volgende soorten:
•
Groei / krimp van de wereldmarkt
•
Binnenlandse economische groei / krimp
•
Consumentenvertrouwen
•
Investeringsgeneigdheid
Orn beter inzicht in de toekomst te krijgen is het oak van belang te kijken naar de verwachtingen voor de
branche waartoe de huurders en of mogelijke huurders behoren. Hiervoor moeten de volgende
branchegegevens verzameld warden:
•
Werkgelegenheidscijfers;
•
Productiecijfers;
•
Omzetcijfers;
•
Werkgelegenheidsontwikkelingen;
•
Productieontwikkelingen;
•
Omzetontwikkelingen.
Benodigde data
Huurder en object:

huurderrisico:

aantal huurders
einddata huurcontracten
clausules
kwaliteit huurder
kwaliteit object

Economische veranderingen
Branchegegevens

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Aantal huurders
Het aantal huurders is op te vragen bij de verkopende partij. Deze informatie is dus vrij beschikbaar. Mutaties
kunnen zich vaak voordoen. Het is dus zaak dat deze informatie up to date gehouden wordt. De belegger in
kwestie heeft deze informatie echter vaak zelf ook nodig en zal dus ook over actuele informatie beschikken . De
objectiviteit van de data is goed, want de data is geheel gebaseerd op vaststaande feiten. De betrouwbaarheid
van de data is eveneens prima.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is vrii verkriiqbaar
De data is up to date
De data is aebaseerd op vaststaande feiten
De data uit de bran is juist en de bron is juist

Score

++
++
++
++

Expiratiedata huurcontracten
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele courtagekosten. Hier zal warden volstaan met de tabel en de
score van de data op de randvoorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijving data
Data is vrii verkrii_gbaar
De data is up to date
De data is aebaseerd op een scenario maar aanaevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario dus voorzichtigheid is geboden

Score

++
++
+
0
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C/ausu/es
Clausules die opgenomen zijn in de lopende huurcontracten zijn lastig boven tafel te halen, aangezien de
inhoud van de huurcontracten een vertrouwelijk document is tussen huurder en verhuurder. De
beschikbaarheid is dus beperkt. Maar de taxateur doet de aanname zoals boven vermeld. De data is gebaseerd
op aannames en is daardoor niet geheel objectief. De betrouwbaarheid van de data is eveneens niet zo goed.
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele courtagekosten. Hier zal worden volstaan met de tabel en de
score van de data op de voorwaarden.
Voorwaarden
__Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is niet verkriigbaar1 daarom warden er aannames aedaan
Niet van toepassinq
De data is aebaseerd op aannames
De data is niet betrouwbaar

Score
--

nvt

-

--

Kwaliteit huurder
De solvabiliteit van een huurder is af te leiden uit zijn jaarverslagen. Deze jaarverslagen zijn vrij verkrijgbaar
bij de betreffende huurder. Daarnaast kan men ook kijken naar bankgaranties en dergelijke. De informatie is te
verkrijgen over een afgesloten periode en niet over de huidige sltuatie. Jaarverslagen betreffen de periode van
een jaar dat afgesloten is. De data is dus wel beschikbaar maar het vereist extra inspanningen. De data is
redelijk actueel en betreft informatie over het afgelopen half jaar tot jaar. De data baseert zich op enkel feiten,
maar kan in sommige gevallen incompleet blijken. De betrouwbaarheid van de data is goed .
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele courtagekosten. Hier zal worden volstaan met de tabel en de
score van de data op de voorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is vrii verkrii_gbaar maar vereist een extra inspannina
De data is up to date
De data is gebaseerd op feiten maar kan soms onvollediq zijn
De data is goed

Score

+
+
+
+

Kwaliteit object
De checklist opgesteld door J. van Tienen is in de bijlagen van dit onderzoek toegevoegd. Middels deze checklist
en een inspectie van het betreffende bedrijfsgebouw kan men bepalen in welke mate het gebouw voldoet aan
de gestelde eisen door zowel huurder als belegger.
Bedrijfsprocessen zijn zeer dynamisch en dit heeft tot gevolg dat de eisen die gebruikers aan hun huisvesting
stellen eveneens veranderlijk zijn . De lijst is opgesteld in 1999 en dient steeds te worden aangepast op het
moment dat de eisen veranderen. Deze data is vrij beschikbaar. De data is vcildoende actueel, maar moet wel
periodiek vernieuwd wqrden. De objectiviteit is goed, daar het is gebaseerd op een wetenschappelijk
onderzoek. De betrouwbaartieid is eveneens goed.
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele courtagekosten . Hier zal worden volstaan met de tabel en de
score van de data op de voorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is vrii verkrii_gbaar
De actualiteit is voldoende maar moet wel worden biigehouden
De data is aebaseerd op een wetenschaq~elijk onderzoek
De data uit bron is juist en de bron is betrouwbaar

Score

++
0

++
++

Economische veranderingen
De economische veranderingen die in de loop van de beschouwingsperlode in ons land voor zullen doen,
kunnen worden inschat door middel van het opstellen van een scenario. De data voor het maken van dit
scenario is vrij beschikbaar en de data is actueel. De data baseert zich dus op een op te stellen scenario.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is vrij verkrijgbaar
De data is up to date
De data is aebaseerd op een scenario
De data is afkomstig uit een scenario dus voorzichtigheid is geboden

Score

++
++
0
0

Branchegegevens
Branchegegevens zijn opvraagbaar bij diverse instanties. Ook worden er jaarlijks verschillende publicaties
uitgebracht met daarin cijfers en dergelijke uitgesplitst per branche. Voorbeelden hiervan zijn Cijfers en Trends
van de Rabobank, bedrijfslocatiemonitor van het Centraal Plan Bureau. Echter diverse internet sites publiceren
eveneens branchegegevens. Voor de meer specifiekere gegevens zoals gegevens betreffende de huidige
huurders kan men terecht bij de Kamers van Koophandel. De actualiteit van deze data is goed. Enige
voorzichtigheid is echter op zijn plaats daar het gegevens betreffen van het afgelopen jaar. De objectiviteit van
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de data is redelijk. De data is veelal afkomstig uit een scenario dat onderbouwd is met feiten. De
betrouwbaarheid van de data is goed. De bran is meestal de best beschikbare.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
__Q_!?jectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkrijgbaar
De actualiteit is ooed ciifers oebaseerd OD afgelopen jaar
De data is gebaseerd o~ een scenario maar aanoevuld met feiten
De data uit bran is de best beschikbare

Score

++
+
+
+

D.4.2 Marktrisico
Orn het marktrisico te kunnen bepalen heeft men informatie nodig omtrent de bedrijfsgebouwen markt. De
markt wordt bepaald door de vraag en aanbod verhoudingen. We onderscheidden dus zowel informatie welke
verzameld moet warden om de aanbodzijde in kaart te kunnen brengen, als informatie die de vraagzijde in
kaart kan brengen.
Het aanbod dat in de markt aanwezig is moet niet alleen kwantitatief ge'inventariseerd warden maar ook
kwalitatief. In kwantitatieve zin moeten we inventariseren hoeveel gebouwen er vrij beschikbaar zijn in de
markt. Dus hoeveel leegstand er momenteel is, en wat de gemiddelde duur is voordat een bedrijfsgebouw na
leegstand weer verhuurd wordt. Daarnaast is het van belang hoeveel nieuwbouwplannen er voor de toekomst
zijn, en op welk marktgebied deze plannen zich zullen richten . Kwalitatief is het van belang te inventariseren
hoeveel aanbod er is in soortgelijke bedrijfsgebouwen. Hoeveel concurrerende bedrijfsgebouwen liggen er In de
directe nabijheid van het object, en is er leegstand bij deze gebouwen te verwachten?
De vraag die leeft in de markt moet men eveneens zowel kwantitatief als kwalitatief bekijken . De vraag naar
ruimte kan men onder meer afleiden uit branchegegevens, verwacht men een groei van de afzetmarkt en de
productie of juist een krimp. In kwalitatieve zin zijn de eisen die aan bedrijfsgebouwen gesteld worden aan vele
veranderingen onderhevig. Een goed indicator voor de kwaliteit kan de leeftijd van een gebouw vormen.
Daarnaast is het ook van belang de totale omvang van de bedrijfsgebouwen markt te kennen. Zowel voor de
huidige situatie als in de toekomst .

Benodigde data
Aanbod vrij beschikbaar op de markt
Structurele leegstand in markt
Gemiddelde duur leegstand in markt
Marktrisico
Concurrentie analyse
Branche gegevens
Leeftijd object
Voorraad bedrijfsruimte markt

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheld
Aanbod vrij beschikbaar op markt
In diverse publicaties van de FGH Bank, DTZ Zadelhoff, Jones Lang lasalle en NVM warden per regio het aantal
aangeboden vrije m 2 gegeven. De ene uitgave splitst dit meer uit dan de andere. Orn een precies beeld te
krijgen van het soort ruimte dat beschikbaar is op de vrije markt moet men de markt nader analyseren. Bij
diverse makelaars in de regio is opvraagbaar welke ruimte in de markt wordt aangeboden. Op basis daarvan
kan men zich een beter beeld vormen van de concurrerende ruimte. De actualiteit van deze gegevens is goed.
Makelaars updaten hun bestand bij iedere mutatie. De objectiviteit van deze data is redelijk. De data kan soms
vertroebeld zijn omdat er geen duidelijke uitsplitsing wordt gemaakt naar aantal m 2 , regio en soort
bedrijfsruimte. De betrouwbaarheid van de data is de best beschikbare.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is vrii verkrii_qbaar
De actualiteit is ooed, cijfers oebaseerd OD afaelooen jaar
De data is oebaseerd oo een scenario maar aanoevuld met feiten
De data uit bron is de best beschikbare

Score

++
+
+
+
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Structure/e leegstand in markt
Structureel wordt leegstand genoemd wanneer een bedrijfsgebouw !anger als een jaar leegstand hee~. Dit
soort gegevens zijn moeilijk te achterhalen in de markt. In de meeste publicaties wordt de trend wel
beschreven maar echte harde gegevens worden er niet verstrekt. De beschikbaarheid van deze gegevens is dus
beperkt en niet voldoende te noemen. De taxateur kan binnen eigen bedrijf dit soort informatie verzamelen. Dit
vereist een extra onderzoek en daar zullen extra kosten voor in rekening gebracht worden. De actualiteit van
deze data is goed. De objectiviteit is gebaseerd op feiten en dus goed. Dit is de enige bron die dit soort
informatie kan geven.

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Score
Data is enkel verkrijgbaar na nader onderzoek en er zijn kosten aan verbonden
0
De actualiteit is ooed ciifers aebaseerd op afgelopen iaar
+
····-···---De obiectiviteit is qebaseerd o feiten
...............-·-······ ++
De data uit bron is de best beschikbare
+

Gemiddelde duur leegstand in markt
De duur van de leegstand van vergelijkbare bedrijfsgebouwen is informatie die verzameld wordt door
makelaars. Deze informatie is kostbaar en niet voor een ieder beschikbaar. Daarnaast geven de makelaars vaak
een vertroebeld beeld van de werkelijkheid . De actualiteit van de data is goed, de gegevens warden door de
makelaars beheerd en actueel gehouden. De data wordt meestal bekeken over een periode van een jaar. De
objectiviteit van deze informatie is goed, alle data wordt op feiten gebaseerd. De data is de best verkrijgbare .

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Score
Data is enkel verkrij_gbaar na nader onderzoek en er zijn kosten aan verbonde_r::i ______ 0
De actualiteit is qoed cijfers qebaseerd op afqelo _enJaar
+
De obiectiviteit is aebaseerd oo feiten
++
De data uit bron is de best beschikbare
+

Toekomstige gronduitgifte tbv bedrijventerreinen
De bedrijfslocatiemonitor gee~ beeld van de in de toekomst uit te geven bedrijfslocaties door de overheid. Per
regio wordt er aangegeven welke ontwikkelingen men verwacht en hoe men hierop zal inspelen met het aantal
uit te geven gronden. Deze bedrijfslocatiemonitor hee~ een visie termijn van 10 jaar. Voor een kortere visie
kan men ook terecht in de verschillende gemeenten. Deze informatie is voor een ieder beschikbaar en de
actualiteit ervan is goed. De data is gebaseerd op plannen van de overheid voor de toekomst. Sommige van
deze plannen zullen daadwerkelijk tot uitvoer worden gebracht en andere, de meer in de toekomst geplande
projecten, kunnen ook in verloop van de tijd warden aangepast. De betrouwbaarheid van de gegev ens is goed,
de overheid is een betrouwbare bron, maar kan natuurl ijk geen garanties hierover geven .

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkrii_gbaar
De data is up to date
De obiectiviteit is aebaseerd op toekomstplannen
De data is betrouwbaar, maar er kunnen zich wijzigingen voordoen

Score

++
++
+
+

Concurrentie analyse
Middels een inventarisatie van alle nabijgelegen bedrijfsgebouwen, eventueel uitgesplitst naar type, lee~ijd
objecten , locatie en aantal m 2 , kan een concurrentieanalyse worden uitgevoerd. Deze analyse kan men zelf
uitvoeren of uitbesteden. De informatie is door een ieder te verzamelen, maar vereist een nader onderzoek en
zal ook extra kosten met zich meebrengen. De actualiteit van de informatie is goed . De objectiviteit en de
betrouwbaarheid van de data is prima

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvinq data
Data is enkel verkriigbaar na nader onderzoek en er zijn kosten aan verbonden
De data is up to date
De objectiviteit is gebaseerd op feiten
De data is betrouwbaar

Score

+
++
++
++

Branchegegevens
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele 'huurdersrisico'. Hier zal worden volstaan met de tabel en de
score van de data op de randvoorwaarden.

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
··-•---·---- ·
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrij verkrijqbaar
De actualiteit is ooed , cijfers gebaseerd op afgelopen jaar
De data is qebaseerd op een scenario maar aangev uld met feiten
De data uit bron is de best beschikbare

Score

++
+
+
+
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Leeftijd object
De leeftijd van het object is op te vragen bij de verkopende partij. Zowel de beschikbaarheid, de actualiteit, de
objectiviteit en de betrouwbaarheid van deze gegevens is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
ObJectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrij verkrijgbaar
De data is up to date
De data is g_~baseerd op vaststaande feiten
De data uit de bran is juist en de bran is juist

Score

++
++
++
++

Voorraad bedrijfsruimte markt
Diverse publicaties geven informatie over de totale voorraad op de bedrijfsruimtemarkt. Deze publicaties zijn
reeds eerder genoemd (Jones lang Lasalle, DTZ Zadelhoff en FGH Bank). Gezien het feit dat de bedrijfsruimte
markt voornamelijk eigenaar gebruikers kent is het lastig de juiste informatie beschikbaar te krijgen . Er zal dus
een onderzoek naar gedaan moeten warden, waardoor er ook extra kosten zullen warden gemaakt. De
actualiteit is dan prima. De objectiviteit is gebaseerd op feiten . De betrouwbaarheid van de informatie is prima.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is verkrii_g baar na aanvullend onderzoek en extra kosten
De data is up to date
De data is aebaseerd op vaststaande feiten
De data uit de bran is juist en de bron is juist

Score
0

++
++
++

D.4.3 Technisch risico
Het technische risico heeft betrekking op de bouwkundige kwaliteit van een gebouw. Dit risico is tweeledig,
voortijdige veroudering kan optreden door enerzijds fouten tijdens de bouw of ontwerpfase en anderzijds
verkeerde keuze van materialen. De informatie die nodig is om dit risico te kunnen bepalen is ten eerste de
bouwtekeningen van het bedrijfsgebouw aangevuld met het eventuele bestek. Verder is het van belang om een
visuele inspectie te doen . Bij twijfel is het mogelijk een technische inspectie te laten uitvoeren door een erkend
bureau.
Benodigde data
Bouwtechnische tekeningen van het bedrijfsgebouw
Bouwtechnisch bestek van het bedrijfsgebouw

Bouwtechn ische rapport
Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Bouwtechnische tekeningen van het bedrijfsgebouw
De bouwtechnische tekeningen van het bedrijfsgebouw zijn in het bezit van de eigenaar van het betreffende
gebouw. Voor de verkoop van het bedrijfsgebouw zijn ze bij de eigenaar opvraagbaar. De beschlkbaarheid is
vrij. De actualiteit hoort goed ze zijn . Wanneer er gedurende de levensloop van het gebouw wijzigingen warden
aangebracht in het gebouw moeten deze op die tekeningen aangegeven zijn. De objectiviteit van deze data is
prima. De data is gebaseerd op vaststaande feiten
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is vrii verkrii_obaar
De data is uo to date
De data is oebaseerd op vaststaande feiten
De data uit de bran is juist en de bron is juist

Score

++
++
++
++

Bouwtechnisch bestek van het bedrijfsgebouw
Het bouwtechnische bestek van het bedrijfsgebouw is in het bezit van de eigenaar van het bedrijfsgebouw.
Deze data is vrij beschikbaar, de actualiteit is goed en daarmee is de objectiviteit en de betrouwbaarheid
eveneens goed .
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijving data
Data is vrii verkrJJgbaar
De data is up to date
De data is aebaseerd o vaststaande feiten
De data uit de bron is juist en de bron is juist

Score
···-·
···--·-

++
++
++
++
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Visuele inspectie
Een visuele inspectie moet door de taxateur zelf worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zit dit bij de
taxatieopdracht inbegrepen. De data is dus vrij beschikbaar na enig nader onderzoek. De actualiteit van de data
is goed . Men gaat ervan uit dat de ingehuurde taxateur over genoeg bouwkundige kennis beschikt om een
objectief oordeel te kunnen vormen over het betreffende bedrijfsgebouw . De betrouwbaarheid van de
informatie is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijving data
Data is vrij verkrij_gbaar, na enia nader onderzoek
De data is up to date
De data is gebaseerd op vaststaande feiten
De data uit de bron is juist en de bron is juist

Score

+
++
++
++

Bouwtechnische rapport
Een bouwtechnische inspectie wordt over het algemeen uitgevoerd door een daarvoor ingehuurd adviesbureau.
De data is wel beschikbaar maar zal extra kosten met zich meebrengen . De actualiteit van de data is prima. De
objectiviteit en betrouwbaarheid van de data is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
_Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is verkrii_g baar na nader onderzoek en de daaraan verbonden kosten
De data is up to date
De data is aebaseerd op vaststaande feiten
De data uit de bron is juist en de bron is juist

Score
0

++
++
++

D.4.4 Overheidsrisico
De wet- en regelgeving is de verantwoording van de overheid. Echter met het aannemen van nieuwe wetten
kunnen bestaande gebouwen hun bestaans- of gebruiksrecht verliezen . Dit risico is niet te vermijden, daarom
is het van belang van dit soort ontwikkelingen op de hoogte te zijn. De informatie benodigd om dit risico te
kunnen bepalen, is informatie betreffende nieuwe wetgevingen en voorstellen daartoe.
Benodigde data
Huidige wet en regelgev ing
Overheidsrisico
Nieuwe wet en regelgeving

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Huidige wet- en regelgeving
De huidige wet en regelgeving is ten alle tijden op te vragen bij gemeenten en andere uitvoerende organen . De
wet en regelgeving is ten eerste vastgelegd in het wetboek. Overige instrumenten voor de overheid om de wet
en regelgeving tot uitdrukklng te brengen zijn documenten als bestemmingsplannen, structuurplannen e.d.
Zowel de beschlkbaarheid als de actualiteit van de gegevens is goed. De objectiviteit en betrouwbaarheid is
goed
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is vrii verkriiqbaar
De data is uo to date
De data is aebaseerd op vaststaande feiten
De data uit de bron is juist en de bron is juist

Score

++
++
++
++

Nieuwe wet en regelgeving
De ophanden zijnde nieuwe wetten of regels warden door de overheid reeds ruim van te voren bekend gemaakt
via verschillende media. Deze media kunnen radio en televisie zijn, maar eveneens brochures en andere
geschreven media. De laatste tijd maakt ook de overheid gebruik van internet als media tot het overbrengen
van nieuwe informatie. De beschikbaarheid en de actualiteit van deze gegevens is goed. De nieuwe wetgeving
is nag niet geheel definitief, waardoor wijzigingen zich nog kunnen voordoen. Er warden dus geen garanties
gegeven voor deze data. De objectiviteit is weliswaar gebaseerd op feiten maar er kunnen zich nog wijzigingen
voordoen. De betrouwbaarheid van de informatie is de best beschikbare.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is vrii verkrii_gbaar
De data is uo to date
De data is aebaseerd op feiten maar er kunnen noq wijziqinqen optreden
De data uit de is de best beschikbare

Score

++
++
+
+
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0.4.S Locatierisico
De locatie van een bedrijfsgebouw kan op vele manieren in de toekomst veranderen. Allereerst is het mogelijk
dat de infrastructuur veroudert. Orn dit risico te kunnen bepalen is het noodzakelijk informatie te verzamelen
over de huidige conditie van de betreffende infrastructuur. Inzicht in de toekomstplannen van de overheid voor
wat betreft de bestaande infrastructuur is eveneens van belang. Maar ook de huidige infrastructuur kan voor
problemen zorgen. Wanneer de bereikbaarheid van een bedrijfsgebouw niet goed is, heeft dit nadelige
consequenties voor de verhuurbaarheid. Ook erfdienstbaarheden kunnen voor een risico zorgen.
Bedrijfsgebouwen krijgen veelal te maken met milieubelastende huurders. Een groot risico voor de belegger is
dan ook het risico op vervuilde grand. In economische zin wordt de concurrentiekracht van de omliggende
bedrijventerreinen bedoeld. Orn deze te inventariseren moet word en gekeken naar de huidige situatie. Door
een analyse van de concurrerende bedrijventerreinen te maken kan de kwaliteit en de positie van het eigen
bedrijfsgebouw locatietechnisch warden bepaald. Voor de toekomst is van belang op de hoogte te zijn van de
plannen van de overheid op het gebied van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. De overheid vervult
namelijk de hoofdrol bij de gronduitgifte voor dit soort terreinen. Naast de nieuwbouwplannen op andere
bedrijventerreinen is het eveneens. Oak het al dan niet aanwezig zijn van parkmanagement op het
bedrijventerrein heeft invloed op de waarde en op het risico van de belegging
Benodigde data
Huidige onderhoudssituatie infrastructuur

Onderhoudsplannen overheid infrastructuur

Bereikbaarheid locatie

Milieuvervuiling
Locatie risico
Erfdienstbaarheid

Concurrentieanalyse omliggende bedrijventerreinen

Toekomstige gronduitgifte tbv bedrijventerreinen

Parkmanagement

Beschikbaarheid / actuaiiteit i objectiviteit en betrouwbaarheld
Huidige onderhoudssituatie infrastructuur
De huidige onderhoudssituatie van de infrastructuur is middels een visuele inspectie te achterhalen. Deze
informatie is dus beschikbaar na nader onderzoek. De actualiteit van de data is dan prima. Men gaat ervan uit
dat de taxateur die de inspectie uitvoert, voldoende kennis heeft om een beoordeling te maken van de
onderhoudssituatie. De betrouwbaarheid van de informatie is goed.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data is vrii verkriigbaar, na eniq onderzoek
De data is up to date
De obiectiviteit is aebaseerd op vaststaande feiten
De data uit de bran is juist en de bran is juist

Score

+
++
++
++

Onderhoudsp/annen overheid tav infrastructuur
De gemeente stelt het beleid ten aanzien van de infrastructuur op. Deze data is vrij verkrijgbaar bij de
gemeente. De data is actueel, objectief en betrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrij verkrijgbaar
De data is up to date
De obiectiviteit is gebaseerd op feiten
De data is betrouwbaar, maar er kunnen zich wijzigingen voordoen

Score

++
++
++
+
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Bereikbaarheid locatie
De ontsluiting van een locatie moet goed zijn. Dat kan op dit moment goed zijn, maar in de toekomst
veranderen als de overheid besluit tot aanpassing van de infrastructuur. De huidige situatie is te beoordelen
aan de hand van de in hoofdstuk 3 gepresenteerde courantheidsaspecten ten aanzien van de /ocatie. De
plannen van de overheid ten aanzien van de infrastructuur zijn vrij beschikbaar. De data is actueel, objectief en
betrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarh eid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii beschikbaar
De data is up to date
De obiectiviteit is gebaseerd o~ feiten
De data is betrouwbaar

Score
..._._

++
++
++
++

Milieuvervuiling
Orn vast te kunnen stellen of het bedrijfsgebouw op schone grond staat kan men natuurlijk vrag en om een
schone grond verklaring. Wanneer deze niet voor handen is kan men 2 onderzoeken doen. Allereerst is het
mogelijk om een bodemonderzoek te laten uitvoeren . Dit is echter zeer kostbaar en wordt bij het uitbrengen
van een taxatie niet gedaan. Vee/al wordt er gekozen voor een onderzoek op basis van de historie van het
gebouw en zijn huurders . Waanneer uit deze historie blijkt dat er huurders in het gebouw hebben gezeten die
geen milieubelastende activiteiten uitvoerden dan mag men aannemen dat de kans op bodemvervuiling gering
is. De data is beschikbaar na het doen van een nader onderzoek. De actualiteit van de gegevens is goed. De
objectiviteit is goed . De betrouwbaarheid is de best beschikbare, aangezien men om absoluut zeker te zijn een
bodemonderzoek moet laten uitvoeren.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is verkrijgbaar na nader onderzoek
De data is up to date
De obiectiviteit is qebaseerd op feiten
De data is betrouwbaar, maar er kunnen zich wijzigingen voordoen

Score
0

++
++
+

Erfdienstbaarheid
Of er op de betreffende kavel erfdienstbaarheden rusten, of dat de kavel afhankelijk is van erfdienstbaarheden
van naburige kavels is te achterhalen bij de eigenaar van het bedrijfsgebouw, dan we/ bij het kadaster. De data
is vrij beschikbaar, up to date, objectief en betrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkriJgbaar
De data is up to date
De obiectiviteit is qebaseerd op feiten
De data is betrouwbaar

Score

++
++
++
++

Toekomstige gronduitgifte tbv bedrijventerreinen
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele 'marktrisico' . Hier zal worden volstaan met de tabel en de
score van de data op de voorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkrii_gbaar
De data is up to date
De obiectiviteit is qebaseerd op toekomstp/annen
De data is betrouwbaar, maar er kunnen zich wijzigingen voordoen

Score

++
++
+
+

Concurrentie analyse
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele ' marktrisico'. Hier zal worden volstaan met de tabel en de
score van de data op de voorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is enkel verkrii_gbaar na nader onderzoek en er zijn kosten aan verbonden
De data is up to date
De obiectiviteit is qebaseerd op feiten
De data is betrouwbaar

Score

+
++
++
++

Parkmanagement
De aanwezigheid van parkmanagement op een bedrijventerrein hee~ een toegevoegde waarde voor het
betreffende terrein. De taxateur kan vrij over deze informatie beschikken, de gegevens zijn up to date,
objectief en betrouwbaar.
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Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvinq data
Data is vrii verkrii_gbaar
-~·-·····-·~--De data is up to date
De obiectiviteit is qebaseerd op feiten
De data is betrouwbaar

Score

++
++
++
++

D.4.6 Juridisch risico
Het juridisch risico is verbonden met de kwaliteit van afgesloten contracten. Deze contracten worden afgesloten
met zowel crediteuren als debiteuren. De informatie die benodigd is om dit risico te kunnen bepalen is deus het
afgesloten contract. Orn de kwaliteit ervan te kunnen vaststellen is het van belang een jurist naar de contracten
te laten kijken.
Benodigde data

Juridisch risico

~

Contracten

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid

Contracten
De contracten van de verhuurde ruimte zijn vertrouwelijk en dus niet voor iedereen beschikbaar. Wanneer
verkopende en ge'fnteresseerde partij te samen gaan onderhandelen kan men deze huurcontracten inzien. De
taxateur doet de aanname dat er geen clausules zijn opgenomen in de huurcontracten. De actualiteit is niet
van toepassing. Deze aanname is volledig subjectief. De betrouwbaarheid van deze data is minimaal
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
_Objectiviteit
Betrouwbaarheid

D.5

De
•
•
•
•

Omschriivinq data
Data is oo moment van taxatie niet verkrii_g_lJ_
i:l_
i:1,E 1 uitgang!?_ount ziin aannames
Niet van toe __i:lSSing
subiectief
Onbetrouwbare data

Score

-nvt
--

--

Operationaliseren overige variabelen

overige variabelen die een rol spelen bij de waardebepaling van bedrijfsgebouwen zijn:
de eindwaarde;
de courtagekosten;
de derving servicekosten;
de erfpacht.

Deze subvariabelen hebben alleen een incidenteel karakter, waardoor ze niet als zodanlg mogen warden
meegerekend met de cashflow 'uitgaven'.
In deze paragraaf zullen deze subvariabelen nader warden uitgewerkt.
D.5. 1 De eindwaarde
Deze waarde symboliseert de waarde van het bedrijfsgebouw aan het einde van de beschouwingsperiode. De
eindwaarde wordt berekend aan de hand van geprognosticeerde exploitatieresultaten. De restwaarde is dus de
waarde waarvoor aangenomen wordt dat het pand verkocht zal kunnen worden aan een andere belegger of
eigenaar/gebruiker, c.q. de kosten in geval van sloop vermeerderd met de grondwaarde. Ook voor de andere
belegger wordt de waarde bepaald door de netto inkomsten die uit het object kunnen warden gegenereerd. In
de meeste gevallen wordt er gekeken naar een periode van 15 jaar.

De eindwaarde kan op verschillende manieren warden benaderd. Het is afhankelijk van de beschouwingsperiode
en de plaats van het gebouw in de economische levenscyclus welke methode men verkiest. Gebouwen in het
begin van hun economische levenscyclus warden veelal berekend met de aanvangsrendement-methode, welke
corrigeert voor de veroudering die zal gaan plaatsvinden gedurende de beschouwingsperiode. Moet de
eindwaarde berekend warden van een gebouw tegen het einde van zijn economische levenscyclus, dan zal
veelal gekozen word en voor de residuele grondwaarde methode. In onderstaand figuur is zichtbaar dat we aan
het begin van de levensduur van een bedrijfsgebouw het beste kunnen kiezen voor de aanvangsrendementmethode om de eindwaarde te betaten. Aan het einde van de levensduur is de grondwaarde hoger als de
waarde van het gebouw, dan kan men het beste de eindwaarde bepalen met de residuele grondwaarde
methode.
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grondwaarde

jaren
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Figuur: D.1:

Invloed van de econornische veroudering op de caprate

De gegevens die nodig zijn orn de eindwaarde te kunnen bepalen met de aanvangsrendernent-methode zullen
kort worden besproken. De aanvangsrendernent-rnethode gaat uit van huurinkomsten in het eerste jaar van de
exploitatie. Wanneer we de eindwaarde bepalen staat het eerste jaar van exploitatie gelijk aan jaar 16 van de
huidige exploitatie. Aan de hand van een aanvangsrendement in het laatste jaar van de beschouwingsperiode
kan dan de waarde van het object worden bepaald. Orn de eindwaarde te kunnen berekenen op het moment
van taxeren, doet men de aanname dater wordt uitgegaan van de op het moment van taxeren geldende
marktornstandigheden. Het rendement wordt gecorrigeerd op basis van een verouderingstoeslag.
De inkomsten in het laatste jaar van de beschouwingsperiode kunnen worden berekend met de volgende
gegevens: aantal rn 2 vvo verhuurbare eenheid per huurder en de rnarkthuur geldend in het laatste jaar van de
beschouwingsperiode. De eventuele leegstand wordt gelijkgesteld aan de leegstand die op dit moment in het
complex aanwezig is, er wordt immers uitgegaan van de huidige marktomstandigheden.
Het rendernent dat gebruikt wordt om de waarde in aan het eind van de beschouwingsperiode te bepalen, staat
gelijk aan het rendernent geldend in de huidige marktomstandigheden. We hebben dus rendementgegevens
nodig van vergelijkbare objecten. Dit rendernent wordt gecorrigeerd voor de opgetreden veroudering in het
laatste jaar van de beschouwingsperiode.

Benodigde data

m 2 vvo verhuurde eenheid per huurder (laatste jaar beschouwingsperiode
wordt gelijk gesteld aan de huidige omstandigheden)
markthuurprijs in laatste jaar beschouwingsperiode
eindwaarde

Correctiefactor voor veroudering bedrijfsgebouw

Beschikbaarheid, actualiteit, objectiviteit en betrouwbaarheid
M2 vvo type verhuurbare eenheid per huurder
We gaan bij de berekening van de eindwaarde uit van de huidige rnarktornstandigheden. De taxateur doet de
aannarne dat deze gegevens over een kornen met de huidige gegevens. De beschikbaarheid van de huidige
gegevens is goed. De gegevens zijn vrij beschikbaar. De actualiteit van deze gegevens in het laatste jaar van
de beschouwingsperiode van de exploitatie zijn slecht. De data bestaat voornamelijk uit aannarnes. De
betrouwbaarheid is erg rnatig door de aanwezigheid van de vele aannarnes.

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Ornschrijvinq data
Data vrij verkrii_
g baar zonder dater kosten aan verbonden ziin
De actualiteit is slecht
De data is qebaseerd op aannames
De data is gebaseerd op aannarnes

score

+

--
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Markthuurprijs in /aatste jaar beschouwingsperiode
De markthuurprijs is af te leiden uit de variabele markthuurverwachting. Deze gegevens zijn dus vrij
beschikbaar en actueel. De objectiviteit is deels gebaseerd op feiten en deels op een door de taxateur opgesteld
scenario. De data is gebaseerd op een scenario waardoor er enige voorzichtigheid geboden is ten aanzien van
de betrouwbaarheid
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvinq data
Data verkriiobaar na het berekenen van de variabele markthuurverwachtinq
De data is up to date
De data is qedeelteliik qebaseerd op feiten en gedeelteliik op een scenario
De data uit de bron en de bran zelf is juist

score

+
++
0
0

Rendement geldend in huidige markt voor verge/ijkbare objecten
Het rendement dat in de huidge situatie geldt wordt eveneens het rendement te zijn voor een vergelijkbaar
gebouw in laatste jaar beschouwingsperiode. De taxateur doet hiermee dus een aanname. De gegevens zijn
beschikbaar na het berekenen van het rendement voor de huidige situatie. De actualiteit van dit rendement in
laatste jaar beschouwingsperiode is slecht. De data is veelal gebaseerd op aannames en daardoor niet geheel
objectief en betrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data verkrijgbaar na het berekenen van het huidige rendement
De actualiteit is slecht
De data is oebaseerd op aannames
De data is gebaseerd op aannames

score

+

--

-

Correctiefactor voor veroudering bedrijfsgebouwen
Deze correctiefactor komt voort uit de ervaring van de ta xateur. De data is verkrijgbaar na nader onderzoek.
De data is actueel. De data is gebaseerd op een scenario van de taxateur. De betrouwbaarheid van deze data
vereist enige voorzichtigheid.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschrijvinq data
Data verkrij_gbaar na nader onderzoek
De data is up to date
De data is qebaseerd op een scenario
De data is gebaseerd op een scenario

score

+
++
0
0

D.5.2 Courtagekosten
Onder verhuurkosten warden de kosten betreffende courtage van een makelaar gerekend. Een makelaar
berekent zijn prijs voor z:fjn verleende diensten op basis van de huuropbrengsten uit het eerste jaar, die uit de
verhuur van de tot dan leeggestane ruimte door vastgoedorganisaties warden gegenereerd. Op de algemene
tarieven wordt door de beleggers afgedongen. Er is een duidelijk verschil tussen de tarieven in een
evenwichtige markt en de tarieven In een onevenwichtige markt. In een onevenwichtige markt is er een
noodzaak om meer inspanningen te leveren om nieuwe huurders aan te trekken. Daarnaast kan het voor een
belegger een overweging zijn in dit soort omstandigheden meer dan 1 makelaar aan te trekken. Dit leidt dan
eveneens tot meer courtagekosten.
Allereerst moet dus bekeken warden in welk soort markt men verkeert, bijvoorbeeld of er sprake is van een
vragersmarkt, of van een aanbiedersmarkt, dan wel van een evenwichtige situatie. Dit moet warden gedaan op
alle momenten dat men in de beschouwingsperiode te maken krijgt met een leegstand dan wel
huurdersmutatie. Aan de hand daarvan kan de hoogte van de courtage worden vastgesteld. Is de markt op het
moment van het vertrek van een huurder, dan wel bij leegstand erg slecht, dan kan er gekozen warden voor
het aantrekken van een tweede of meerdere makelaars. Het spreekt voor zich dat het bedrag aan
courtagekosten daarmee eveneens zal stijgen . De hoogte van de courtagekosten kan warden vastgesteld op
basis van de huurinkomsten van het eerste jaar van verhuur.
Benod igde dat a
Explratiedatum huurcontracten
Type markt op moment van leegstand of huurdersmutatie
courtagekosten

% courtagekosten

Aantal makelaars
Huurinkomsten over de betreffende ruimte gedurende eerste jaar van
verhuur
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Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Expiratiedatum huurcontracten
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele 'verwachte leegstandsmomenten / duur". Hier zal warden
volstaan met de tabel en de score van de data op de randvoorwaarden.

Omschriivinq data
Data is vrij _ verkrijgbaar
De data is UD to date
De data is qebaseerd OD een scenario maar aanqevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario dus voorzichtigheid is geboden

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Score

++
++
+
0

Type markt op moment van Jeegstand of huurdersmutatie
Wanneer de expiratiedata van huurcontracten bekend zijn kan men op basis van het vooraf opgestelde scenario
bepalen in welk type markt men verkeerd. De data is beschikbaar na het opstellen van het scenario. De
actualiteit van het scenario is prima. De objectiviteit is voldoende, de data is opgesteld aan de hand van een
scenario. De betrouwbaarheid verdient enige voorzichtigheid, want het uitgangspunt van de berekening is een
scenario.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

··-·

Omschriivinq data
Data is vrij verkrii_gbaar na het o~stellen van een scenario
De data is u~ to date
De data is qebaseerd o~ een scenario maar aangevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario dus voorzichtigheid is geboden

score

+
++
+
0

% courtagekosten
Het percentage te betalen courtagekosten wordt gebaseerd op de algemene tarieven van bijvoorbeeld de NVM.
Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele prijsafspraken tussen belegger en makelaars. De tarieven
zijn vrij beschikbaar voor iedereen. De actualiteit van deze data is prima. De objectiviteit is eveneens goed,
daar alles gebaseerd op feiten. De betrouwbaarheid van deze data is eveneens prima .

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

OmschriiVinq data
Data is vrii verkrii_gbaar
De data is UD to date
De data is qeheel qebaseerd OD feiten
De data uit de bron en de bron is juist

score

++
++
++
++

Aantal make/aars
Het aantal makelaars dat zal moeten warden aangetrokken om de ruimte verhuurd te krijgen, is afhankelijk van
het type markt op moment van leegstand. Dit zal blijken uit het opgestelde scenario. De data is dus
beschikbaar na het ma ken van een scenario. De actualiteit van de data is prima. De data is gebaseerd op een
scenario.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrii verkriiabaar na het 0DStellen van een scenario
De data is UD to date
De data is qebaseerd op een scenario maar aanqevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario dus voorzichtigheid is geboden

score

+
++
+
0

Huurinkomsten over betreffende ruimte gedurende 1e jaar verhuur
Aan de hand van de voorgaande data kan warden opgesteld op welk moment welke ruimte leegstaat. Het type
markt op moment van leegstand is mede bepalend voor het vaststellen van de markthuurprijs per m 2 vvo.
Verder kan men op basis van het scenario en de markthuurverwachting berekenen hoeveel huurinkomsten over
de betreffende ruimte in het eerste jaar van wederverhuur betaald zullen warden. De data is dus verkrijgbaar
na het opstellen van het scenario en het berekenen dan wel vaststellen van voorgaande data. De actualiteit van
de data is goed. De data is gebaseerd op een scenario.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is vrij verkrij_gbaar na het 0DStellen van een scenario
De data is uo to date
De data is qebaseerd op een scenario maar aanqevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario dus voorzichtigheid is geboden

score

+
++
+
0
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D.5.3
Derving servicekosten
Servicekosten komen volledig ten laste van de huurder en hoeven derhalve niet te worden meegenomen in de
berekening van de cashflows. Echter wanneer men leegstand in een ruimte heeft, of wanneer de huurder voor
het afrekenen van de servicekosten failliet is gegaan, is het niet mogelijk de servicekosten terug te vorderen.
Deze niet inbare servicekosten komen ten laste van de exploitatie. De derving van servicekosten bij
faillissement van de huurder dient te warden meegenomen in een risico berekening. In het geval van leegstand
warden deze echter meegenomen in de exploitatie opzet.
Servicekosten worden uitgedrukt in € per m 2 vvo. De servicekosten kunnen warden berekend door de
servicekosten van het eerste jaar van exploitatie te nemen. Deze dient te worden vermeerderd met het reele
stijgingspercentage voor servicekosten. Deze servicekosten warden enkel ten laste van de exploitatie gebracht
wanneer er sprake is van een leegstand.
Orn de derving van servicekosten te kunnen berekenen is het dus eveneens van belang te weten wanneer de
huurcontracten aflopen. Als het huurcontract afloopt kan een huurder opnieuw een huurovereenkomst aangaan,
of hij vertrekt uit de ruimte, met afs gevolg een eventuele leegstand. De duur van de leegstand is afhankelijk
van de markt waarin het vastgoedobject zich bevindt en de mate waarin een object aansluit bij de vraag van
eventueel nieuwe huurders.
Benodigde data
Servicekosten 1• jaar exploitatie
Reele stijgingspercentage servicekosten
Derving servicekosten
Expiratiedatum huurcontracten
Leegstandsmomenten en -duur

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Servicekosten 1• jaar exp/oitatie
De servicekosten die in het geval van verhuur warden doorbelast aan de huurder zijn afhankelijk van het type
huurder en het verbruik dat het gevolg is van zijn primaire proces. In geval van derving servicekosten zal de
eigenaar van het gebouw deze ten laste moeten brengen van zijn exploitatie. Deze data is echter niet
verkrijgbaar. De taxateur zal hiervoor een aanname moeten doen. De actualiteit van deze gegevens is
gebaseerd op ervaringen ult het verleden. De objectiviteit is slecht, omdat er wordt uitgegaan van een aaname.
De betrouwbaarheid is eveneens slecht.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data fs niet beschikbaar en er zal een aanname moeten warden gedaan
Gebaseerd op ervaringen uit het verleden
subiectief
onbetrouwbaar

Score

--

---

Reele stijgingspercentage servicekosten
Het reele stijglngspercentage voor servicekosten is gebaseerd op het inflatiecijfer. Dit inflatiecijfer wordt dan
gecorrigeerd voor de ontwikkeling die de servicekosten doormaakt. Het stijgingspercentage kan dus hoger of
lager zijn als het inflatiecijfer. De taxateur moet hier een inschatting van maken. De beschikbaarheid van het
inflatiecijfer is goed. Het inflatiecijfers wordt periodiek uitgegeven en is vrij beschikbaar voor een ieder. De
actualiteit van deze gegevens is ook goed. De objectiviteit is gebaseerd op een toekomstscenario van de
betreffende taxateur. De data Is gebaseerd op een scenario dus er enige voorzichtigheid geboden.

Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriiving data
score
Data is vrij verkriigbaar
++
Het inflatieciifer wordt berekend op basis van q_~qevens uit het verleden
+
De data is qebaseerd op een scenario maar aangevuld met feiten
+
De data is afkomstig uit een scenario en gebaseerd op een niet geheel betrouwbaar inflatieverwachting

Expiratiedatum huurcontracten
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele courtagekosten. Hier zal worden volstaan met de tabel en de
score van de data op de randvoorwaarden.
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Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
Data is vrii verkrii_gbaar
De data is uo to date
De data is oebaseerd oD een scenario maar aanoevuld met feiten
De data is afkomstig uit een scenario dus voorzichtigheid is geboden

Score

++
++
+

-·--

0

Duur leegstand
Deze data is reeds uitgewerkt bij de subvariabele 'leegstandsmomenten / duur'. Hier zal worden volstaan met
de tabel en de score van de data op de randvoorwaarden.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is niet beschikbaar
Niet van toeDassing
De data is oebaseerd OD aannames van de taxateur
De data is van matige betrouwbaarheid door de vele aannames

score

-Nvt

-

D.5.4 De erfpacht
Het al dan niet in bezit hebben van de grond waarop het bedrijfsgebouw staat heeft invloed op de waarde van
het betreffende gebouw. Blj erfpacht zal er een bepaald bedrag in mindering worden gebracht op de waarde
van het gebouw. Orn dit bedrag te kunnen berekenen wordt een methodiek gehanteerd die berust op het
volgende principe 1 : "Het enige verschil tussen een erfpachter en de bezitter van een pand op eigen grond is het
feit dat de erfpachter in de toekomst nog betafingen heeft die de eigen grond bezitter niet heeft."
De kosten van de erfpacht worden apart gewaardeerd en worden vervolgens in mindering
waarde van het object als het op eigen grond stond. De methode gaat ervan uit dat er in
getaxeerd wordt op basis van eigen grond, vervolgens wordt de contante waarde van
betalingen aan erfpacht berekend. Met deze verdisconteerde waarde van de erfpacht wordt
eigen grond gecorrigeerd.

gebracht op de
eerste instantie
de toekomstige
de waarde voor

Benodigde data
Jaarlijks canon
Canonherziening op het einde van het tijdvak
Erfpacht

Beschouwingsperiode
Disconteringsvoet
Correcties

Beschikbaarheid / actualiteit / objectiviteit en betrouwbaarheid
Jaarlijks canon
Orn de jaarlijkse erfpachtcanon te kunnen berekenen is het van belang dat de bedragen ge"indexeerd worden.
Deze indexatie gebeurt aan de hand van het inffatiecijfer. De beschikbaarheid, actualiteit, objectiviteit en
betrouwbaarheid van de inflatie is reeds uitgewerkt bij de subvariabele 'huurontwikkeling'.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivino data
De data is vrii verkriiqbaar
Het inflatieciifer wordt berekend OD basis van a~_gevens uit het verleden
De data is aebaseerd oo feiten en scenario's
De bron is de best beschikbare, maar niet altijd juist

Score

++
+
+
+

Canonherziening op het einde van het tijdvak
Orn de canonherziening te bepalen kan men uitgaan van recente canonherzieningen voor soortgelijke objecten.
Deze canonherzieningen word en dan ge"indexeerd naar het tijdstip van herziening. Deze data is te achterhalen
voor een taxateur, mits hij hier enig onderzoek naar verricht. De data wordt gehaald uit vergelijkbare
herzieningen uit het verleden. De actualiteit is goed. De data is gebaseerd op feiten, maar men gaat ervan uit
dat de indexering inflatievolgend zal zijn. De betrouwbaarheid is redelijk, er moet rekening worden gehouden in
wijzigingen in het herzieningsbeleid.

1

W.N .J. Rust: Waarderinq van panden bii erfpacht; 2001
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Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivinq data
Data is verkriigbaar na enig onderzoek van de taxateur
De data moet uit recente herzieninaen warden verzameld
De data is afkomstiq uit een aanname maar is ondersteund door feiten
In verband met mogelijke wijzigingen is voorzichtigheid hierbij geboden

Score

0

+
0
0

Beschouwingsperiode
Dit is de periode waarover de toekomstige erfpachtkasstromen zichtbaar gemaakt moeten warden. Deze data is
vrij beschikbaar, actueel, objectief en betrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Objecti~iteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data vrii beschikbaar
De data is up to date
objectief
betrouwbaar

Score

++
++
++
++

Disconteringsvoet
De disconteringsvoet die wordt gebruikt moet gelijk zijn aan de door de belegger gewenste IRR. Zo kan men
een correcte vergelijking maken tussen eigen grand en erfpacht. De IRR kan warden berekend aan de hand van
de variabele risico. Deze data is dus vrij beschikbaar, actueel, objectief en betrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data vrii beschikbaar
De data is up to date
objectief
betrouwbaar

Score

++
++
++
++

Correcties
Alie erfpachtvoorwaarden die in geld kunnen warden uitgedrukt moeten oak als zodanig gewaardeerd warden.
Een voorbeeld hiervan is het schoon opleveren van de terreinen aan het einde van het tijdvak. Deze
erfpachtvoorwaarden zijn vrij beschikbaar voor de taxateur. De data is actueel, objectief en betrouwbaar.
Voorwaarden
Beschikbaarheid
Actualiteit
Obiectiviteit
Betrouwbaarheid

Omschriivina data
Data vrii beschikbaar
De data is up to date
obiectief
betrouwbaar

Score

++
++
++
++
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\!,/------Bijlage E:

Bepaling Eindwaarde

De eindwaarde wordt in dit onderzoek bepaald aan de hand van een methode die is
opgesteld door de heer ir. W.N.J. Rust. In deze bijlage is het artikel toegevoegd waarin
deze methode verder wordt besproken.

E-1

WAARDERING VAN PANDEN BIJ ERFPACHT
Jr. W.N.J, Rust

1.

lnleiding

Taxaties van panden op in erfpacht uitgegeven grand worden in de praktijk op verschillende manieren
benaderd. De theorie achter deze methodieken is dikwijls discutabel of ontbreekt geheel. Bovendien leidt
het in de praktijk tot nodeloos gecompliceerde en onbegrijpelijke berekeningen.
In het navolgende wordt een theoretisch correcte en in de praktijk eenvoudige methodiek gepresenteerd die
in alle situaties en voor alle erfpachtsystemen toepasbaar is.
2.

De huidige situatie

In Nederland zijn vele soorten van erfpacht in zwang, bijvoorbeeld:
• eeuwigdurende erfpacht, waarbij alleen bij bestemmingswijzigingen de canon wordt herberekend;
• voortdurende erfpacht met herziening van de canon na ommekomst van een tijdvak {in Amsterdam
bijvoorbeeld 50 jaar).
Daarnaast zijn er verschillende vormen van canonbetalingen (retributies):
• jaarlijks (zonder en met indexering; deze laatste kanjaarlijks zijn, 5-jaarlijks, etc.);
• afgekocht erfpacht voor het tijdvak.
Er zijn verschillende technieken in zwang. Een paar voorbeelden:
2.1

Vaak kom.t het voor dat de erfpacht reeds Jang geleden is ingegaan en er een relatief !age canon
moet worden betaald. Bij waarderingen wordt dan gesteld dat het voordeel hiervan in de vorm van
een soort afschrijving op de ooit betaalde som moet worden meegenomen, of dat de !age canon
ten opzichte van de huidige canon als een vorm van opbrengst moet worden meegenomen.

2.2

Er zijn methodieken in omloop waarbij men prabeert de oorsprankelijke investering in de
afgekochte canon te waarderen door deze af te schrijven.

2.3

Soms wordt de Engelse methode toegepast, waarbij jaarlijks (fictief) gereserveerd wordt om de
erfpachter in een gelijke positie te brengen als een eigenaar op eigen grand. Hoewel dit niet fout is,
leidt het in de praktijk tot ingewikkelde breinkrakers die voor de gemiddelde makelaar/taxateur te
complex zijn. De Engelse methode, mits correct toegepast, leidt tot dezelfde resultaten als de in
paragraaf 3 aanbevolen methode.

2.4

Bij de BAR-/NAR-methode wordt de jaarlijkse canon afgetrokken van de markthuur.
De methode maakt geen verschil tussen een geindexeerde canon en een gelijkblijvende canon en is
onbruikbaar bij afgekochte erfpacht.
Bovendien wordt de erfpacht (negatief) gewaardeerd tegen de BAR of NAR. lmmers, de waarde =
jaarlijkse canon/BAR. Bij een hoge BAR of NAR vindt men dus een lagere waarde. NAR-taxateurs
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vinden een hoger bedrag dan BAR-taxateurs, dat zij van hun taxatie aftrekken.
2.5

Bij de DCF-methode wordt de jaarlijkse canon in de kasstroom meegenomen; bij de restwaarde op
het einde van de bescbouwingperiode wordt via de exit yield tocb weer de fout gemaakt die in bet
voorgaande punt aan het licht kwam.

2.6

Omgekeerd geven voorgaande metbodes problemen bij bet terugrekenen, voor een verkocht
gebouw, tegen welke BAR/NAR er eigenlijk is verkocht.

Alie hiervoor geschetste methodieken, met uitzondering van 2.3, leiden tot foute conclusies. Orn aan deze
warboel een eind te maken zal het duidelijk zijn dat een goed, eenduidig rekensysteem nodig is om ook bij
erfpacht betrouwbare informatie mogelijk te maken.

3.

Aanbevolen methodiek

Jn eerste instantie is de hierna voorgestelde methodiek rationeel. Erfpacbt heeft echter ook emotionele
aspecten. In principe is dat ook in geld uit te drukken. Toch is de praktijk dat bijvoorbeeld kopers van
woningen op erfpacht deze last te laag waarderen; deels deel onwetendbeid, deels door slechte
voorlichting. Oak kan de financiering van erfpachtpanden problematische zijn, waardoor de waardering van
panden op erfpacbt lager kan uitvallen. We komen bier later op terug.
De voorgestelde methodiek berust op bet volgende principe:
Het enige verschil tussen een erfpachter en de bezitter van een pand op eigen grand is het feit dat de
erfpachter in de toekomst nog betalingen Jieeft die de eigen grand bezitter niet heeft.
Kenmerkend bierbij is het woord "toekomst". Bij waarderingen speelt het verleden, en daar gedane
investeringen, immers geen rol. Bij waarderingen gaat het in eerste instantie om het verschil tussen twee
zaken, niet op de overeenkomsten. Het enige dat de taxateur moet doen is deze verschillen goed in kaart
brengen en contant maken. Of hij nu de BAR-/NAR-methode volgt of de DCF-methode.
Hij waardeert de kosten van erfpacht apart en trekt dit afvan de waarde van het object als het op eigen
grand stand.
De voordelen zijn evident:
• De gevolgen van erfpacht zijn zichtbaar.
• BAR/NAR'en zijn overal in Nederland vergelijkbaar, of ze nu voar eigen grand word en gebruikt of voor
erfpacht.
• De taxatie is direct beschikbaar voor WOZ-taxaties. Bij deze taxaties mag het feit dat een object op
efpacbt staat niet worden meegenomen. De voornoemde kosten van erfpacht mogen dan dus niet
warden afgetrakken van de taxatie.
• De kosten koper (met name de overdrachtsbelasting waarmee de waarde verminderd moet warden,
zowel op tijdstip nul als op einde van de beschouwingsperiode) dient genomen te worden over het
object, inclusief de waarde van de grand. Overigens is de fiscus redelijk coulant; zij berekent uitsluitend
overdrachtsbelasting over de waarde van een gekapitaliseerde jaarlijkse canon.
Het goed in kaart brengen van de toekomstige erfpachtbetalingen vraagt om enige toelicbting:
• De jaarlijkse canon.
• De canon bij toekomstige herziening op het einde van bet tijdvak.
• De nieuwe canon bij bestemmingswijziging.
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3.1 .

Jaarlijkse canon
Deze is goed in kaart te brengen. lndien deze geindexeerd is, zal in het algemeen de intlatle als
index warden aangehouden; dit is tevens in de erfpacht voor waarde omschreven. Als de
voorwaarde geldt dat de waardeontwikkeling wordt gevolgd, kan de taxateur beslissen am de
inflatie niet als index te nemen. Bij 5- of 10-jaarlijkse aanpassingen zal dezelfde index warden
gehanteerd.

3.2.

Canonherziening op het einde van het tijdvak
Deze kan op twee manieren warden bepaald:
De recente canonherzieningen voar soortgelijke objecten: in het algemeen zal deze met de
inflatie warden geindexeerd.
Uitgaan van de huidige grondwaarde van soortgelijke nieuwe objecten die nu in erfpacht
worden uitgegeven. Daarop wordt in het algemeen een reductie gegeven bij de herziening.
In Amsterdam bedraagt deze reductie 40%. Vervolgens wordt dit bedrag geindexeerd tot
berzieningsdatum.
Of men na de herziening kiest voor een jaarlijkse canon of afkoop voor bet volgende tijdvak is niet
relevant, daar beide ongeveer dezelfde waarde moeten vertegenwoordigen.

3.3.

Nieuwe canon bij bestemmingswijziging
Vaak zal bet oak bij oudere objecten voorkomen dat bij bepaling van de restwaarde sloop en
herbestemming wordt meegenomen.
Bij grondeigendom is dit geen probleem. Bij erfpacht moet simpel geraamd warden wat men dan
aan de gemeente moet betalen. In het algemeen liggen de richtlijnen hiervoor bij de gemeente in
een verordening vast en valt het dus te berekenen.
Oak al zou de beslissing wat men op het einde van de levensduur gaat doen bij erfpacht anders
uitvallen dan bij eigen grand (bij erfpacht zou men bijvoorbeeld beter, economisch gezien, kunnen
doorexploiteren), dan toch dient dit berekende bedrag te warden aangehouden. (Indien niet
duidelijk is moet de lezer maar een voorbeeldcasus maken) .

3.4.

Beschouwingperiode
Over welke periode moet de toekomstige erfpachtkasstroom zichtbaar warden gemaakt? Hoewel
de contante waarde ervoar zargt dat betalingen in de verre toekomst minder relevant warden, blijkt
in de praktijk dat een verschil tussen 50 jaar en 100 jaar erfpacht wet degelijk invloed heeft: dit kan
oplopen tot 25% van de grondwaarde.
Aanbevolen wordt altijd te werken met het tijdvak tot de huidige herziening, plus 50 jaar.

3.5.

Disconteringsvoet
Aanbevolen wordt als disconteringsvoet de door de belegger gewenste IRR te gebruiken, dit om
een vergelijking tussen eigen grand en erfpacht zo correct mogelijk te maken. Deze hoeft overigens
niet gelijk te zijn aan de disconteringsvoet waarmee de belegger evalueert of hij zal kiezen voor een
jaarlijkse canon of afkoop voor het tijdvak.

3.6

Correcties
Vanzelfsprekend dienen, bij vergelijking met eigen grand, alle erfpachtvoorwaarden die in geld
kunnen warden uitgedrukt, ook als zodanig te warden gewaardeerd. Een voorbeeld hiervan is het
schoon opleveren van de terreinen op het einde van het tijdvak. Dit is iets wat in sommige antieke
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voorwaarden nog voorkomt. Indien men vergelijkt met recent uitgegeven erfpachtkavels of
verlengingen is dit al in de prijs verrekend.
Zoals gesteld, kunnen ook emotionele factoren een rol spelen. Een bekend voorbeeld is dat kopers
van woningen de effecten van erfpacht onderwaarderen. Bij uitpond- projecten dient men daar bij
de waardering rekening mee te houden. Bij omzetting van huur naar koop krijgt erfpachter het
restant van zijn erfpachtverplichtingen op de huurwoningen contant terug; hij moet echter een
canon voor het erfpachtrecht onder een koopwoning betalen.
In het algemeen is het voordeliger dit te doen via een jaarlijkse canon in plaats van een afgekochte.
Immers, de nieuwe koper betaalt in zijn koopsom nag steeds niet de volledige afgekochte erfpacht.
In de praktijk maken veel uitpondende beleggers deze fout wel.
Emotionele zaken als geen eigen grand of het rekening houden met moeilijker financierbaarheid bij
erfpacht impliceert in de praktijk dat men de IRR of de BAR/NAR met een factor verlaagt,
bijvoorbeeld met 0, 1%.
Sams is het bepalen van de canon bij herziening lastig, vooral bij sterk verouderde projecten c.q.
locaties, In een volgende publicatie, speciaal gewijd aan de waardering van lopende
erfpachtrechten, wordt hier op teruggekomen. In principe geldt dat amovering of restyling op een
oudere locatie een verdienste is van de erfpachter en dus niet tot uitdrukking komt in de
herzieningsprijs. Deze stelling geldt echter oak bij verloedering van het object.

4.

Een voorbeeld

Stel, er moet een 30 jaar oud kantoorpand warden gewaardeerd op erfpachtgrond.
Kenmerken:
30 jaar oud kantoorgebouw

m2 BVO
m2WO

huur
exploitatie
alle
indexen
BAR
ofNAR
erfpacht
afkoop

5000
4000
€ 125,00 /m2 WO
€ 17,00 /m2 BVO
2,50%

Herziening erfpacht over 20 jaar
Tbv DCF methode
Exit Yield 10 jr
!RR

Kosten koper

10,00",6
Waarde
>>>
8,30",6
Waarde
>>>
€ 14,00 /m2 BVO perjaar geindexeerd

0%

1,50",6

hoger dan BAR/NAR

8,00%

Pas op! Moet over de waarde van jaarl.canon

€ 5.000.000 indien geen erfpacht
€ 5.000.000 indien geen erfpacht

€ 400,00 /m2 BVO bij herziening indien nu verlengd zou worden
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In onderstaande tabel staan de resultaten. Allereerst is de waarde van het object getaxeerd alsof het eigen
grond is; zowel met de BAR/NAR- als met de DCF-methode. Vervolgens is met de 'foute' methodiek (2.4 ,
2.5) de invloed van erfpacht nagegaan. Daarna is dezelfde berekening gedaan, maar dan met de
voorgestelde methodiek. De verschillen zijn zeer groot. Opvallend is ook het onterechte verschil tussen de
"foute· BAR- en de "foute" NAR-methode.

RESULTATEN
Correcte correctie voor erfpacbt: Contaote waarde

Jaarlijkse canon
Herziening na 20 jaar

€
€

825.284 20 jaar
703.124

Herziening na 70 jaar

€

51.527

Erfpacht kost

€

1.579.936

Priisbeoalln11 (met BAR/NAR methodel
FOUT
Obiect
zonder ertpacht
BARmethode
NARmethode

€
€

5.000.000
5.000.000

GOED
Ertoachtcorr.

met ertpacht

€
€

4.300.000
4.156.627

Verschil:

Obiect
zonder ertpacht

€
€

700.000

€

5.000.000

843.373

€

5.000.000

VERSCHIL
Erfoachtcorr.

met ertpacht

€
€

3.420.064
3.420.064

€
€

1.579.936

2,26 X zo hoog

1.579.936

1,87 x zo hoog

20,5%

t-Maardebeoalin!l !met DCF methode 110 laar)
FOUT
Object
zonder erfpacht
BAR als exit Yield

€

5.649.495

NAR als exit Yield

"€

5.582.416

met ertpacht

€
€

I

GOED
Ertoachtcorr.

zonder ertpacht

4.770.490

€

879.005

€

5.649.495

4.640.803

€

941.612

€

5.582.416

VERSCHIL

Erfoachtcorr.

Obiect
met ertpacht

€
€

4.069.559
4.002.480

€
€

1.579.936

1,80 X zo hoog

1.579.936

1,68 X zo hooo

De voorgestelde methodiek is dus verbluffend eenvoudig:
Taxeer op basis van eigen grond.
Dit kan met zowel de marktprijsbepaling (BAR- / NAR-methode) als de beleggingswaarde-bepaling
(DCF-methode).
Bereken de contante waarde van de toekomstige betalingen aan erfpacht volgens de geschetste
methode.
Corrigeer hier de voor eigen grond gevonden waarde mee.
Erfpacht geeft dus een correctie op de BAR/NAR of de DCF-waarde. Omgekeerd dient men dus na een
transactie de koopsom te corrigeren met de erfpachtcorrectie om te bepalen tegen welke BAR/ NAR er
gekocht is. Een nevenvoordeel is dat BAR/NAR'en van locaties daardoor vergelijkbaar blijven.
Het hanteren van correcte waarderingsmethodiek leidt tot zuiverder waarden en beter vergelijkbare taxaties.
Daamaast wordt het effect van erfpacht beter inzichtelijk wordt gemaakt. Dit helpt het draagvlak van
erfpacht te vergroten en leidt tot de slotsom dat erfpacht, mits goed gecalculeerd, niet ongunstig hoeft te
zijn voor de belegger. Uiteindelijk is het de gemeente die betaalt voor de door haar gestelde
erfpachtvoorwaarden.
Dit artikel is na te lezen op de website www.fakton.nl. Tevens kunt u zich hier inschrijven voor gebruiksklare
gecomputeriseerde taxatiemodellen bij erfpachtsituaties.
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Rotterdam, 12 maart 2001

Jr. W.N.J. Rust is directeur van Fakton
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v------Bijlage F:

Tabel match

In hoofdstuk 5.3.1 wordt de match verder uitgewerkt. Orn layout technische redenen was
het niet mogelijk deze tabel in het onderzoek tussen te voegen. Derhalve is deze tabel in
deze bijlage opgenomen .
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Bijlage G:

Gebruikers- en aanbieders eigenschappen van een
bed rijfsgebouw
Afkomstig uit het afstudeeronderzoek van J. Tienen
" Een verkennend onderzoek naar bedrijfsruimte als een
beleggingsobject", 1999
TU Eindhoven, vastgoedbeheer

Gebruikersejgenschappen

;

Aanbiedereigenschappen

.

Locatie

Goed bereikbaar
Op geringe afstand woonplaats merendeel personeel
Bedrijfspand goed zichtbaar vanaf openbare weg

Goed bereikbaar
Gebieden met een verhoogde concentratie
bedrijvigheid

Kave!

Beschikt over voldoende parkeermogelijkheden op
eigen terrein voor eigen personeel
Beschlkt over tijdelijke parkeermogelijkheden voor
het laden/ lessen van vrachtwagens
Op het kavel is ruimte gereserveerd voor eventuele
groei
Kavel is afgezet met een hekwerk (preventieve
werking)

Beschikt over voldoende parkeergelegenheden in de
directe nabijheid van het complex

Bedrijfspand

Op de kavel is het mogelijk een uitbreiding te
realiseren

Vrije halhoogte 7,2 meter voor (magazijn)opslag
Vrije halhoogte 6,0 meter voor
montagewerkzaamheden
Vrije halhoogte 4,5 meter voor productiedoeleinden
Draagvermogen bedrijfsvloer tussen 3000 en 4000
kg/m 2
Bij ontoereikend draagvermogen plaatselijk
verstevigen
Bedrijfsvloer is glad afgewerkt, stofvrij en
vloeistofdicht
Bedrijfsvloer is eenvoudlg schoon te houden
Bedrijfshal bezit 1 of meerdere elektrische
overheaddeuren

Vrije halhoogte ligt tussen 6,0 meter en 8,0 meter

Draagvermogen bedrijfsvloer bedraagt minimaal 2500
kg/m 2

Bedrijfshal beschikt over 1 of meerdere elektrische
overheaddeuren, afhankelijk van de grootte van de hal
al of niet met dockshelter
De hal beschikt over 15-20 meter vrlje overspanning

Bedrijfshal beschikt over voldoende gespreide
aansluitmogelljkheden voor krachtstroom
Bedrijfshal beschikt over een normale
haltemperatuur, gerealiseerd door heaters
Bedrljfshal beschikt over normale verlichting, welke
plaatselijk boven werkplekken op werkzaamheden is
afgestemd
Ventilatie bedrijfshal dmv natuurlijke ventilatie
Bedrijfshal beschikt niet over voorzieningen ter
voorkoming van geluidsoverlast
Bedrijfspand beschikt over minimaal 200m 2
basiskwaliteit kantoordeel, afz. tegen bedrijfshal
aangebouwd (niet inpandig)
Het bedrijfspand ziet er netjes en verzorgt uit, heeft
een herkenbare entree
Het is goed zichtbaar welk bedrijf in het bedrijfspand
gevestigd is.

Halverwarming door middel van heaters
De bedrijfshal heeft geen uitsparingen in het dak
(lichtstraten) voor toetreding van daglicht

Kantoordeel en sanitair hebben een bepaalde
basiskwaliteit
Zowel hal als kantoordeel beschikken over grote mate
van vrije indeelbaarheid
Het bedrijfspand heeft uitstraling en een duidelijke
entree

I

Het pand is opgebouwd uit duurzame materialen,
bedrijfshal is een rechte 'doos'
De ruimten zijn multifunctioneel
De keuze voor de verhouding tussen oppervlakte van
de hal en kantoor is weloverwogen
Het pand voldoet aan alle eisen waar volgens ARBO en
Bouwbesluit aan moet worden voldaan

!
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Meten is Weten,
Deel B:
Checklist bedrijfsgebouwen
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Checklist courante bedrijfsgebouwen
De checklist voor bedrijfsgebouwen is opgesteld als hulpmiddel voor taxateur en
opdrachtgever am een waarde van een bedrijfsgebouw vast te stellen die dichter bij de
uiteindelijke verkoopprijs zal liggen. De in het onderzoek opgedane kennis is in deze
checklist verwerkt, teneinde een instrument te ontwikkelen die als hulpmiddel kan
warden gebruikt bij de waardebepaling van bedrijfsgebouwen .
Er is gekozen voor een checklist, omdat een checklist zowel voor taxateur als
opdrachtgever de mogelijkheid biedt de taxatiewaarde te controleren. Er ontstaat als het
ware een uniformiteit in de wijze van taxeren. Deze uniformiteit maakt de taxatie beter
controleerbaar voor de opdrachtgever.
De checklist is aan de hand van een brainstorm sessie getoetst door enkele deskundigen
uit de praktijk, en is als zodanig bruikbaar bevonden.

Aanwijzingen voor de gebruiker
De checklist kan door zowel taxateur als opdrachtgever warden gebruikt. De taxateur
dient het taxatierapport volgens de onderdelen van de checklist op te stellen. Ieder
onderdeel vereist een ander soort uitwerking. Waar gevraagd moet hij een onderbouwing
geven van de door hem aangenomen waarden.
De opdrachtgever kan aan de hand van de checklist controleren of de taxateur aan alle
eisen heeft voldaan die behoren bij een deugdelijke taxatie. Hij heeft inzicht in de
aangenomen waarden en scenario's en kan op die manier de taxatie beter controleren.
Daarnaast kan de opdrachtgever aan de hand van deze checklist bepalen welke
onderwerpen hij behandeld wilt zien in de taxatie en zodoende de opdracht op stellen
voor de taxateur. Het verdient de aandacht dat deze checklist een minimaal aantal
gegevens bevat om een zo betrouwbaar mogelijke waarde vast te stellen. Afwijken van
deze checklist door het weglaten van bepaalde onderdelen kan leiden tot
onbetrouwbaarheid.
De checklist is enkel toepasbaar op courante bedrijfsgebouwen .

2
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A

Taxatieverantwoording ten behoeve van aan- of
verkoopbeslissingen

De taxatieverantwoording bevat alle uit te brengen waarden. Daarnaast wordt er een
verantwoording gedaan voor de toegepaste taxatiemethode en welke partij
verantwoording draagt voor de uitgebrachte waarde, alsmede alle uitsluitingen die
gedaan zijn bij de totstandkoming van de waarde.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Taxatiewaarden
Onderhandse verkoopwaarde ender gestanddoening lopende huurverplichtingen
Markthuurwaarde
Herbouwwaarde (bij verzekeringen)
WOZ waarde
Grondwaarde (bij (her)-ontwikkeling; Indien en voor zover van toepassing
wanneer technische en economische omstandigheden daartoe aanleiding geven.

2.
2.1
2.2
2.3

Verantwoordelijkheden
Opdracht omschrijving
Welke aspecten zijn uitgesloten in de taxatie
Data verkregen van opdrachtgever en niet voor verantwoording taxateur

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Taxateur
Bedrijfsnaam
Taxateur
Taxatiedatum
Peildatum taxatie

4
4.1

Taxatiemethode
Courantheidsanalyse
•
Prestatie locatie:

4.2

B

• bereikbaarheid
• imago

• Prestatie milieuzonering
• Prestatie schaal / grootte
• Prestatie verschijningsvorm
• Prestatie gebruiksmogelijkheden
• Prestatie specificaties bedrijfsgebouw
• Prestatie ouderdom gebouw
Keuze taxatiemethode
• keuze kostenbenadering of inkomstenbenadering
• keuze taxatiemethode binnen gekozen methodiek

Algemene gegevens

De algemene objectgegevens betreffen alle gegevens die nodig zijn om een algemene
indruk van het bedrijfsgebouw te krijgen. Door middel van een indeling in klassen dient
een grof beeld geschetst te warden van het te taxeren bedrijfsgebouw. De klassen en het

3
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te beoordelen aspect dient gerelateerd te zijn aan de locatie. Deze score is een
subjectieve inschatting van de taxateur, maar biedt de mogelijkheid een beeld te geven
van het te taxeren bedrijfsgebouw. Indien de taxateur geen uitspraken kan doen over
het betreffende aspect dient hij hiervoor 'onbekend' in te vullen.

1.
1.1

1.2

Object gegevens
Object
• Type bedrijfsgebouw
• Herkenbaarheid / uitstraling
• Percentage hal / kantoor
• Aantal m 2 vvo per type ruimte
• Aantal m 2 bvo
• Grootte perceel

klein
slecht
percentage
klein
klein
klein

middel
voldoende

groat
goed

middel
middel
middel

groat
groot
groot

Object technisch
Draagvermogen vloeren
Vrije hal hoogte
• Aanwezigheid en aantal overheaddeuren
• Aanwezigheid en aantal dockshelters
• Afwerkingniveau ruimten

laag
laag
weinig
weinig
laag

voldoende
voldoende
voldoende
votdoende
voldoende

slecht
slecht
slecht
slecht
aanwezig
aanwezig

voldoende
voldoende
voldoende
voldoende

•
•

1.3

Klassen

klassen

0

Locatie
• Stand en ligging
• Locatiepotentie
• infrastructuur in omgeving
• zichtlocatie
• schone grondverklaring
• bestemmingsplan alternatieven

hoog
hoog
veel
veel
hoog

Klassen
goed
goed
goed
goed
afwezig
afwezig

0

De tocatie moet bezien warden in het grater geheel. Dus de score van het object in relatie tot zijn
directe omgeving (bedrijfspark i.e.)

1.4

Huurders
• Aantal huurders
• Expiratie data huurcontracten
• Kredietwaardigheid huurders
• Imago huurders
• BTW plichtig / niet BTW plichtige huurder

1.5

Eigendomssituatie
• Grond in eigendom / erfpacht
• erfdienstbaarheden

1.6

Beeldmateriaal
• Overzichtsfoto
• Foto van gevels
• Foto van diverse significante ruimten

2.

SCENARIO

2 .1

Algemene economie
• BNP
• Economische groei

Klassen
we1rng
< 2jr
taag
taag
BTW plichtig

gem1ddeld
2 t/m 5 jr
gemiddeld
gem iddeld
beide

veel
> Sjr
hoog
hoog
niet BTW

4
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•

•
•

•

Consumentenbesteding
Werkeloosheid
Inflatie; eventueel bron voorschrijven
Branchegegevens

2.2

Vastgoedmarkt
• Kenmerken huidige vastgoedmarkt
• Kenmerken bedrijfsruimtemarkt
• Markthuurniveau bedrijfsruimte markt
• Vraag- aanbod verhoudingen op bedrijfsruimte markt

2.3

Toekomst scenario
• Opstellen scenario ' s voor 4 momenten in vastgoedcyclus
• Bepalen waarschijnlijkheid optreden scenario's per moment
• Scenario met grootste waarschijnlijkheid verder uitwerken en koppelen aan
berekening met variabelen

2.4

Positie object in zijn omgeving
• Toekomstige aanbod de komende twee jaar
• Plannen en de waarschijnlijkheid dat die door zullen gaan
• Leegstand en leegstandsontwikkeling
• Renovaties waardoor de concurrentie vergroot wordt
• Kwaliteitsprofiel van het aanbod t.o.v. het te taxeren bedrijfsgebouw

5
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C

Variabelen

1

Inkomsten

Subvariabele

Data

Huurstroom

M2 vvo type verhuurbare eenheid per
huurder
Vvo-huurprijs overeenkomstig contrcat
huurder per ruimte
Verrekeningsbasis contractuele
huurverhogingen gedurende looptijd van
het contract
Al dan niet optie verlenging
overeenkomst

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+

--

nvt

-

--

Referentieniveau markthuur vvo per type
verhuurbare eenheid
M2 vvo type verhuurbare eenheid van het
_ gehele obiect
Referentieniveau markthuur vvo per type
verhuurbare eenheid
Kwaliteit van het pand '.J~restatien_ixeau
Kwaliteit van de locatie
Inflatieverwachting

++

+

++

-

++

++

++

++

++

+

++

-

0

++
++

++
++
+

++
+
+

++
++

0

nvt

+

-

0

++
++
++
++
++

++
++
++
++
+

++
++
++
++

++

++

++

nvt

-

-

Markthuurwaarde

Huurontwikkeling

Inflatiedemping

Subsidies
Leegstandsmomenten I
duur

Economische levensduur object
Kwaliteitsontwikkelino locatie
Overheidsproqramma
Eisen qesteld door overheid
Expiratie data verhuurcontracten

M2 vvo type verhuurbare eenheid per
huurder
Duur leegstand

Beschikbaarheid
data

++
++
++
++
++
--

Actualiteit
data

-·-----·------

Objectiviteit
data

Betrouwbaarheid

Opmerking

Verhuurcontr
acten nader
onderzoeken
Verhuurcontr
acten nader
onderzoeken
7????

7777777?
··-·-····.. -·

-

0

Scenarioanalyse
Scenarioanalyse

-·--·--·-

Verhuurcontr
acten nader
onderzoeken

Scenarioanalyse
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2

Uitqaven

Subvariabele

Beschikbaarheid
data

Data

Type bedrijfsgebouw
M2 bruto
vloeroooervlak
Aantal afwijkende installaties aanwezig in
het bedriifsqebouw
Aantal parkeerplaatsen, groen en
hekwerk
_Ty~e bestratingL groen en hekwerk
Aanwezioheid toeqanoscontrolesvsteem
Reele stijgingspercentage voor
bouwkosten
__Iype bedriifsqebouw
Beheer- en
management Kale huur totale bedrijfsgebouw
kosten
OZB
WOZ waarde
belasting
Tarief bij woz waarde / €
Reele stijgingspercentage voor
belastinqen
Verzekering- Herbouwwaarde
en
Premie
Reele stijgingspercentage voor
verzekerinoen
Waterschaps Berekeningswijze gemeente van
-lasten
waterschaoslasten
Aantal m 2 perceel
Aantal m 3 verbruikt water
Instandhoud
-ingskosten

BTW-lasten

Parkmanage
ment kosten

"'""

Gemeentelijk beleid ten aanzien van
heffinaen
Reele stijgingspercentage voor
waterschapslasten
BTW compensatie component op
investerinq
BTW compensatie component op
investerinq
Eigenaars bijdrage

Actualiteit
data

Objectiviteit
data

Betrouwbaarheid

+
++

++
++

+
++

++
++

++

++

++

++

++

++

++

++

++
++
++

++
++
+

++
++
0

++
++
-

+
++

++
++

+
+

++
+

+
++
++

++
++
+

++
++

++
++

0

-

0

++
++

++
++
+

++

++

++

++

++

++

++

++

H•--•••-•••••H•

--

--

---·

++
++
0

--

---

Opmerking

··-·

Scenarioanalyse

Scenarioanalyse

++
++

-

ScenarioaF1alvse

--

++

++

++

++

++

+

0

-

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Geen nader
onderzoek

Scenarioanalyse
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3

Risico

Subvariabele

Data

Huurdersrisico

Aantal huurders
Expiratiedata huurcontracten
Clausules

++
++

--

nvt

Kwaliteit huurder
Kwaliteit obiect
Economische veranderingen

+
++
++

+

Branchegegevens
Aanbod vrij beschikbaar op de markt

Marktrisico

Structurele leeqstand
Gemlddelde duur leeastand
Toekomstiqe nieuwbouwplannen
Concurrentie analvse
Branche gegevens

Technisch
risico

Overheidsrisico
Locatierisico

Juridisch
risico

.._,., ______
Leeftijl!l object
Voorraad bedriifsruimte markt
Bouwtechnische tekeningen van het
bedriifsgebouw
Bouwtechnisch bestek van het
bedriifsaebouw
Visuele inspectie
Bouwtechnische raooort
Huidiqe wet en reo~!gevino
Nieuwe wet en reoeloevinq
Huidiqe onderhoudssituatie infrastructuur
Onderhoud·splannen overheid
infrastructuur
--Bereikbaarheid locatie
..Milieuvervuiling
----·-·•··-•Erfdienstbaarheid
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D

Berekeningswijze rendement

Het rendement dient bepaald te warden met behulp van vergelijking met een peergroep.
Hieromtrent dient de taxateur eveneens een verantwoording te geven.

1
1.1

1.2
1.3

2
2.1

2.2
3
3.1

Opstellen peerqroup
Zoeken van tenminste 5 vergelijkbare objecten op basis van de volgende criteria:
• type gebouw;
• locatie;
• gebruiksmogelijkheden.
Bepalen rendement per object
Bepalen gemiddelde rendement als zijnde peergroup rendement per risicogroep
en als totaal
Risico per risicogroep
inschatting risico per risicogroep in classificeringen :
>>
Vee I hog er
>
Hoger
X
Peergroup gemiddelde
<
Lager
<<
Veel lager
Toekennen wegingsfactoren aan risicogroepen

3.2

Berekenen rendement
Bepalen totale risicoprofiel in classificaties:
>>
Veel hog er
>
Hoger
X
Peergroup gemiddelde
<
Lager
<<
Veel lager
Verantwoording rendementsaanpassing ten opzichte van peergroup rendement

E

Rekenkundige onderbouwing financiele gegevens

F

Bronvermelding
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