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Samenvatting
Alie vastgoedobjecten zijn in meer of mindere mate onderhevig aan veroudering, door tal van
economische en technische verouderingsfactoren. Hieronder valt het gedateerd raken van objecten
door veranderingen in de wensen en eisen van (potentiele) gebruikers, maar ook slijtage met als
oorzaak het gebruik van het object. Gebleken is dat veroudering tot op heden een min of meer
ongrijpbare factor is, voornamelijk omdat het veranderen van de wensen en eisen van (potentiele)
gebruikers lastig te voorspellen is. Bovendien zorgen marktontwikkelingen ervoor, dat men geen grip
heeft kunnen krijgen op het verschijnsel veroudering.
Verondersteld wordt dat het effect van economische en technische veroudering op vastgoedobjecten in
de praktijk wel wordt onderkend, maar vaak niet juist wordt opgenomen in waarderingen .
Daartegenover staat dat de vastgoedwereld zich in de laatste decennia snel heeft ontwikkeld. Een
sterke professionalisering heeft geresulteerd in toenemende transparantie en openheid van de markt.
Vooral op de kantorenmarkt hebben zich dergelijke ontwikkelingen voorgedaan, wat perspectieven
biedt voor verder onderzoek .
In het begin van de jaren zeventig kon het verschijnsel economische veroudering op de kantorenmarkt
voor het eerst duidelijk warden waargenomen. Het evenwicht op de kantorenmarkt werd , gedurende
een lange periode verstoord . Het vinden van andere gegadigden in de kantorensector, dan wel op een
andere vastgoedmarkt, bleek voor sommige kantoorobjecten niet haalbaar. Het probleem van de
ogenschijnlijk onverwacht optredende econom ische veroudering heeft zich in het verleden
voornamelijk gemanifesteerd in perioden dat er sprake was van laagconjunctuur. Het huidige
economisch klimaat is dan ook debet aan het toegenomen belang van het thema economische
veroudering .
Het wordt momenteel pijnlijk duidelijk dat in het verleden kantoorobjecten zijn ontwikkeld die de
gebruiker nu bij voorkeur links laat liggen. Leegstand is het resultaat en in tegenstelling tot de vorige
crisis op de kantorenmarkt mag niet verwacht warden dat straks bij economisch herstel de
leegstaande objecten alsnog allemaal weer gevuld raken. Voor het eerst in de geschiedenis warden we
geconfronteerd met grootschalige en langdurige leegstand van verouderge kantoorobjecten .
De combinatie van voorbereidingsperiode en bouwtijd van objecten maakt de vastgoedmarkt extra
kwetsbaar. Is eenmaal een investeringsbeslissing genomen dan kan de markt bij oplevering van het
object, in de praktijk jaren later, weer volledig 'gedraaid' zijn. In samenhang met deze ontwikkelingen
staan de veranderingsprocessen in het bedrijfsleven en bij de (sem i-)overheid. De veranderingen
blijken zich zo snel te voltrekken dat het niet verwonderlijk is dat de vastgoedindustrie hier lang niet
altijd adequaat op kan reageren. De conclusie is dat de oorzaak van deze mismatching onder andere
in de grilligheid van de besluitvorming
met betrekking tot
gezocht moet warden
huisvestingsvraagstukken van kantoorhoudende organisaties.
Huisvestingsvraagstukken warden sterk be.invloed door twee aspecten. Ten gevolge van een
concurrerend en efficient functioneren en mogelijk gemaakt door technische ontwikkelingen gaan
kantoorhoudende organisaties continue over tot het gebruiken van nieuwe apparaten en het toepassen
van nieuwe kantoorconcepten. Vooral automatisering en telecommunicatie hebben een grote vlucht
genomen in de kantorensector. De daartoe behorende apparaten en systemen stellen zodanige eisen
aan de structuur en uitrusting van objecten van een oudere generatie dat deze objecten daar niet
(zonder meer) aan kunnen voldoen. Ten tweede het feit dat prognoses over de ontwikkeling van de
economie en over groei, dan wel daling van de werkgelegenheid in de kantorensector telkens worden
achterhaald.
De veranderingsprocessen en het huisvestingsgedrag van kantoorhoudende organisaties bepalen voor
een groot deel de economische veroudering van kantoorobjecten. Gebleken is dat de vastgoedcyclus
nauw verbonden is met de economische veroudering . Vastgesteld moet warden dat meer grip kunnen
krijgen op de economische veroudering kan bijdragen aan het oplossen van de problemen die de
veroudering met zich meebrengt maar ook de problemen die de vastgoedcyclus met zich meebrengt.
Dit onderzoek heeft als kwalitatief doel het verkrijgen van inzicht in de verschillende vormen van
veroudering . Daarnaast bestaat het kwantitatieve doel uit het inzichtelijk maken van de verschillende
methodes waarmee de veroudering zou kunnen warden gekwantificeerd . Vervolgens zullen een of
meerdere van deze methodes uitgevoerd warden. Het kwalitatieve onderzoek bestaat onder andere uit
gegevens van gevoerde inventariserende gesprekken met belanghebbenden uit de praktijk; onder
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andere beleggers, vastgoedconsultants en taxateurs. Deze gegevens zullen uiteindelijk, in combinatie
met literatuuronderzoek, resulteren in een classificatie van de verschillende vormen van veroudering.
Diverse gesprekken met experts tonen aan dat onenigheid bestaat over de gehanteerde definities van
de verschillende vormen van veroudering. Er wordt bij het gebruik van waarderingsmodellen geen
expliciete opsplitsing gemaakt in verschillende vormen van veroudering. Wat frequent voorkomt is
handelen aan de hand van ervaringsdeskundigheid. Men maakt schattingen voor de te vragen huur, de
kosten aan onderhoud, verbeteringen en voor de verwachte huurontwikkeling van een object.
Uit de literatuur volgt dat expliciet gebruik van de begrippen economische en technische veroudering
weinig voorkomt . Wei wordt door diverse auteurs onderscheid gemaakt tussen veroudering van object
en locatie, dit omdat bij beide componenten verschillende verouderingsfactoren een rol kunnen spelen .
Sommige auteurs reserveren het begrip economische veroudering alleen voor locatieniveau, en niet
voor objectniveau. Daarnaast zijn er auteurs die veronderstellen dat technische veroudering sec op het
niveau van het object plaatsvindt.
Gebleken is dat de veroudering een breed spectrum van factoren beslaat, die in het algemeen een
daling van de huurprijs van bestaande kantoorruimte tot gevolg hebben. Diverse aspecten zijn van
invloed op de totstandkoming van de huurprijs van kantoorobjecten. Er zijn echter een beperkt aantal
factoren verantwoordelijk voor een structureel lagere huurprijs van een kantoorobject dat in ouderdom
toeneemt . Naast de economische en technische veroudering bestaat er n6g een vorm van
huurwaardedaling met een min of meer structureel karakter. De huurprijs ondervindt invloed van het
samenstel van alle bewegingen die het economische leven bepalen. Deze conjuncturele verschijnselen
op de vastgoedmarkt vormen de vastgoedcyclus. Mogelijkheden om een duidelijk onderscheid aan te
brengen tussen de vastgoedcyclus en economische veroudering, in het kader van de huurontwikkeling,
zijn er in het verleden niet geweest. Seide kunnen een huurwaardedaling tot gevolg hebben, maar het
zijn wel fundamenteel verschillende begrippen . Er is een derde beg rip ge"introduceerd om meer
duidelijkheid te creeren; de 'marktfactor'. De 'marktfactor' wordt gevormd door de conjuncturele
verschijnselen die ertoe leiden dat de huurprijs van oudere objecten sterker gedaald zijn, dan objecten
met een recenter bouwjaar ten tijden van laagconjunctuur. Naast het aanbrengen van een onderscheid
tussen de vastgoedcyclus en de 'marktfactor' is het van belang om een duidelijke scheiding aan te
brengen tussen de invloed van de 'marktfactor' op object- en locatieniveau .
Er dient in dit kader een onderscheid gemaakt te warden tussen de vraagprijs en de transactiehuur.
Vraagprijzen warden opgesteld door aanbieders van kantoorruimte, vaak een combinatie van
makelaars en de eigenaren van het object. Transactiehuren zijn de huurprijzen die in het afgesloten
huurcontract zijn opgenomen . Transactiehuren hebben in tegenstelling tot vraagprijzen te maken met
nog een mogelijke huurwaardedalende factor bij toename van de ouderdom van een kantoorobject .
Het al dan niet opteren voor belaste BTW kan bij de variabele transactiehuur als extra
huurwaardedalende factor warden onderscheiden.
Binnen de factoren die zorgen voor een structureel lagere huurprijs bestaan uitzonderingen, die een
tegengestelde invloed kunnen hebben op de huurprijs. Hetzelfde proces dat het verouderen van een
object veroorzaakt en dus een negatieve invloed heeft op de huurprijs, zorgt in enkele gevallen voor
een positieve invloed en voor een huurprijsstijging. Het gaat om processen die gekenmerkt warden
door het beter aansluiten van wensen en eisen van (potentiele) gebruikers, 'monumentvorming'
genoemd. De veronderstelling is dat in het algemeen de processen die verantwoordelijk zijn voor het
niet meer aansluiten van de wensen en eisen van (potentiele) gebruikers van kantoorruimte
overheersen in de eerste vier decennia.
Door een combinatie te maken tussen de resultaten van de gesprekken met experts en
literatuuronderzoek is een classificatie opgesteld van verschillende vormen van huurwaardedaling . In
dat overzicht is een expliciet onderscheid gemaakt tussen object- en locatiefactoren. Aan de hand van
de classificatie is te constateren dat zowel economische als technische veroudering voor mogelijk
wordt gehouden op object- en locatieniveau . Verondersteld wordt dat het kwantificeren van de
economische en technische veroudering op objectniveau door twee verschillende onderzoeksmethoden
zou kunnen warden uitgevoerd . Ten eerste door het volgen van objecten door de tijd, in de vorm van
een longitudinaal onderzoek. Daarnaast door het uitvoeren van een cross-sectie-onderzoek, een
onderzoek dat op een bepaald punt in de tijd wordt uitgevoerd. Gebleken is dat het uitvoeren van een
longitudinaal onderzoek beperkingen heeft. Voornamelijk vanwege het tekort aan gegevens dat bij een
dergelijk onderzoek (vooralsnog) optreedt en de invloed van de marktomstandigheden op de huur is
een dergelijk onderzoek (nog) niet uitvoerbaar. De voorkeur gaat uit naar een cross-sectie-onderzoek
vanwege de extra kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare data. Wat voor dit onderzoek van evident
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belang is. Er is dan ook besloten om in eerste instantie een cross-sectie- onderzoek op de vraagprijzen
van kantoorobjecten op nationaal en stedelijk niveau uit te voeren.
Door verschillende analyses op nationaal en stedelijk niveau van de vraagprijzen en transactiehuren
van kantoorobjecten zijn 5 hypothesen bewezen. Hypothese 1 luidt; er bestaat een relatie tussen de
ouderdom van een object en de hoogte van de huurprijs . Gebleken is dat op nationaal en stedelijk
niveau bij een toename van de ouderdom van een kantoorobject, de huurprijs afneemt.
Hypothese 2 luidt; de impact van veroudering is niet uniform voor de verschillende Nederlandse
kantorensteden. Voor 14 Nederlandse kantorengebieden is een percentage jaarlijkse huurwaardedaling
berekend. Kantoorobjecten gelegen in steden met een uitgebreidere geschiedenis op het gebied van
kantoorhuisvesting vertonen een lager percentage.
Op nationaal niveau levert het onderzoek indicaties op die wijzen op een sterkere veroudering van
kantoorobjecten met een recent bouwjaar in vergelijking tot oudere objecten. Echter de statistische
resultaten van de analyses zijn niet sterk. Daarnaast heeft het onderzoek op nationaal niveau
aangetoond dat kantoorobjecten na 40 jaar nagenoeg niet meer verouderen.
De hoogste percentages jaarlijkse huurwaardedaling zijn gevonden bij perifere kantorenlocaties in de
Randstad . Opmerkelijk is dat het juist deze gebieden zijn waar de analyses de beste statistische
resultaten opleveren. Door de compactheid van dergelijke gebieden wordt de invloed van de locatie op
verschillen in de huurwaarden van de objecten aldaar geminimal iseerd.
De focus is vervolgens verschoven naar de perifere kantorenlocatie Amsterdam Zuidoost. Doo r
individuele objecten aldaar nader te evalueren is duidelijk geworden dat een aantal aspecten een rol
spelen bij het verouderen van deze objecten . Verouderde objecten hebben te kampen met een slecht
onderhouden exterieur en interieur. Een aantal verouderde objecten , biedt plaats aan ruimte, die
fungeren als bedrijfsruimte of showroom. Dergelijke ruimte staat vaak leeg, wat veroorzaakt wordt
doordat deze ruimte niet (meer) gewenst of geeist wordt. Typerend voor deze locatie is dat objecten
met meer verdiepingen en van een grotere omvang een hogere huurprijs toebedeeld krijgen.
Dergelijke objecten lijken minder last te hebben van de veroudering. De veroudering wordt
gestimuleerd doordat objecten in onderhuur warden aangeboden , waardoor relatief lage huurprijzen
warden gevraagd . Verouderde objecten hebben vaak te kampen met leegstand , wat zowel een vorm
van veroudering is als een stimulans voor de veroudering van de objecten .
Boven beschreven aspecten spelen zich af op de locatie Amsterdam Zuidoost, maar lijken
karakteristiek voor alle perifere locaties. Bestaande, weinig courante verouderde kantoorobjecten
warden op deze locaties verwisseld voor nieuwbouwkantoren . Duidelijk is dat zich op deze locaties een
verhuisstroom afspeelt van oude objecten naar objecten met een recent bouwjaar.
Naast dat de locatie Amsterdam Zuidoost de mogelijkheid bood om de individuele objecten nader te
onderzoeken, was het tevens mogelijk om het bestaan van de ' marktfactor' aan te tonen . Hypothese 3
luidt; het percentage jaarlijkse huurwaardedaling ten gevolge van het verouderen van kantoorobjecten
is afhankelijk van de economische omstandigheden . Om deze relatie aan te tonen, zijn de vraagprijzen
en de transactiehuren op de locatie Amsterdam Zuidoost over de periode 1995-2005 onderzocht. Door
een combinatie te maken tussen beide variabelen is een 11-jarige ontwikkeling ontstaan van jaarlijkse
percentages huurwaardedaling. De combinatie tussen vraagprijzen en transactiehuren is gemaakt om
beide onderzoeken in hun resultaten te versterken. De mate van veroudering die kan warden
waargenomen is omvangrijker in perioden van laagconjunctuur.
Door instandhouding in de vorm van renovatie en onderhoud zal de economische en technische
veroudering warden opgeheven. Doo r empirisch onderzoek van 14 kantorengebieden is de vierde
hypothese bewezen . Hypothese 4 luidt; er bestaat een relatie tussen de mate van veroudering van
kantoorobjecten in een gebied en de mate waarin men renovaties uitvoert. Het percentage jaarlijkse
huurwaardevermindering door veroudering zal hoger zijn in die gebieden waar men minder aandacht
besteedt aan het opheffen van de veroudering van de kantoorobjecten. In sommige regio's wordt er
meer aandacht besteedt aan het instandhouden van kantoorobjecten. Als indicator voor de
instandhouding is het percentage objecten dat een renovatie heeft ondergaan aangehouden . De
beschikbare data tonen aan dat vooral in de meer omvangrijkere steden procentueel gezien er
aanzienlijk meer renovaties hebben plaatsgevonden . De veronderstelling is dat men in het verleden
meer is geconfronteerd met de veroudering waardoor de ingeslopen gewoonten met betrekking tot
instandhouding van kantoorobjecten zich op de mate van veroudering hebben aangepast. Empirisch
onderzoek op de 14 gebieden heeft een relatie aangetoond tussen de mate van veroudering en de
mate waarin men renovaties uitvoert. Er bestaat een inverse relatie tussen de mate van veroudering
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op de verschillende locaties en de mate waarin eigenaren hun objecten renoveren. Het percentage
jaarlijkse huurwaardevermindering door veroudering is lager in die steden waar meer aandacht wordt
besteed aan het opheffen van de veroudering van de kantoorobjecten. Dat zorgt voor interessante
vragen met betrekking tot de juiste wijze, om de prestatie van vastgoed in stedelijke markten die
significant verschillende renovatiepercentages vertonen, te meten. Dat werpt ook belangrijke vragen
op voor investeerders met betrekking tot de regionale spreiding van hun portefeuille.
Tevens is gebleken dat bij een klein deel van de kantoorobjecten, door het toenemen van de
ouderdom, er een positieve ontwikkeling van de huurprijs in gang gezet wordt. Een deel van de
onderzochte objecten vertoont decennia na oplevering van het object een extreem hoge huurprijs.
Hypothese 5 luidt; bij een toename van de leeftijd van de objecten vertoont de huurprijs in plaats van
een daling een positieve ontwikkeling. In dit onderzoek wordt dat 'monumentvorming ' genoemd. Door
het toenemen van de ouderdom van de objecten zijn ze voornamelijk vanuit architectonisch oogpunt
meer aantrekkelijk, waardoor voor deze objecten extreem hoge huurprijzen kunnen warden verkregen.
Ook dit aspect zorgt voor interessante vragen met betrekking tot de investering in vastgoed en meer
specifiek in welk type objecten men dient te investeren.
Het maximaliseren van inkomsten is afhankelijk van de potentie om te zorgen voor een reeel
inkomen. De mogelijkheid om maximale inkomsten te generen wordt beperkt door het constant
bijstellen van de huurprijs, doordat vastgoed verouderd. Er is een belangrijke rol weggelegd voor
veroudering bij het beleggen in vastgoed, doordat de veroudering invloed heeft op het te lopen risico.
Door een juiste aanname te maken van de impact die veroudering heeft op de hoogte van de
huurprijs, zal het risico gereduceerd warden en zal vastgoed een aantrekkelijkere asset-class warden.
De mogelijkheden om veroudering in een beslissingsondersteunend theoretisch model te
implementeren zijn onderzocht. Vervolgens zijn de 'marktfactor', en de huurwaardedalingsvoeten die
daar deel van uit maken, ge'i mplementeerd in een standaard DCF-model van de ROZ. Zodoende is de
impact van het percentage jaarlijkse huurwaardedaling op het aanvangsrendement berekend voor de
locatie Amsterdam Zuidoost. De aanvangswaarde blijkt te dalen, het bruto aanvangsrendement
vertoont een stijging. Het implementeren van de veroudering van een individueel object in een
beslissingsondersteunend model brengt nog de nodige problemen met zich mee . Door het
implementeren van de berekende percentages huurwaardedaling in standaard DCF-modellen kan
echter wel het belang warden aangetoond van een exactere bepaling van de impact van veroudering
op vastgoed.
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Woord vooraf
Deze scriptie vormt de afronding van mijn studie Vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Tegelijkertijd had het onderzoek als doel om Arlington Property Investors Europe B. V.
(APIE) een beter inzicht te verschaffen in de rol van economische en technische veroudering bij de
waardedaling van kantoorobjecten in Nederland .
Er bestaat veel verwarring over (voornamelijk) de economische veroudering van kantoorobjecten . Niet
alleen op het gebied van begripsomschrijving, maar ook het kwantificeren van deze vorm van
veroudering levert de nodige problemen op. De volgende vragen warden in dit onderzoek beantwoord :
' Welke verschillende vormen van economische en technische veroudering van een kantoorobject en de
bijbehorende locatie bestaan er? ' en ' Wat zijn de ( on-)mogelijkheden om deze factoren te
kwantificeren? '.
Deze scriptie is tot stand gekomen onder begeleiding van Leonie van de Ven en Robert Weisz, beide
verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast is begeleiding geleverd door Jaap-jan
Wondergem en Shaun Stevens, werkzaam bij Arlington Property Investors. Allen hebben actief
meegewerkt en, waa r nodig, bijgestuurd door middel van kritisch en nuttig commentaar. Voor hun
inzet wil ik ze hartelijk danken.
Naast de
benodigde
Investors,
interviews

di recte begeleid ing hebben diverse personen meegewerkt aan het verkrijgen van de
informatie. In eerste instantie zijn dat diverse medewerkers van Arlington Property
daarnaast zijn dat degenen die de tijd hebben genomen om mee te werken aan de
die ik heb gehouden . Ook hen ben ik daarvoor zeer dankbaar.

Amsterdam, juni 2005

Wou t er Kruizinga
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Hoofdstuk 1
"In algemene zin hebben wij steeds vaker, zeker in deze markt, te maken met verouderde gebouwen .
Het lijkt wel of de dynamiek in dezen steeds sneller gaat: jonge gebouwen van vijftien of twintig jaar
staan al leeg en zijn feitelijk reeds al verouderd 1 .. .. "
" Nederland wordt voor het eerst in de geschiedenis geconfronteerd met grootschalige en langdurige
leegstand van verouderde kantoorpanden. Uit onderzoek van NEPROM en PropertyNL blijkt dat bijna 1
miljoen vierkante meter onder de huidige marktomstandigheden nauwelijks is te verhuren. Toch
worden er nog nieuwe kantoren ontwikkeld ; alleen al 1,3 miljoen vierkante meter in de afgelopen
anderhalf jaar. De nieuwe kantoren spelen in op de behoeften van huurders die nog steeds zoeken
naar kwalitatief goede kantoren 2 .... "

1.1 Probleemschets
Bovenstaande fragmenten verwoorden de essentie van het probleem. Alie vastgoedobjecten zijn
gedurende hun levensduur in meer of mindere mate onderhevig aan ta l van economische en
technische verouderingsfactoren . Hieronder valt het gedateerd raken van objecten door het
veranderen van wensen en eisen van gebruikers, maar ook de slijtage van het object. Verondersteld
wordt dat de mate van veroudering afhankelijk is van de betreffende vastgoedmarkt, waartoe de
functie van het object behoord . Daarnaast wordt verondersteld dat de mate van veroudering
afhankelijk is van de locatie die een object inneemt in een nationaal dan wel regionaal kader en de
marktomstandigheden. Uit het eerste fragment is af te leiden dat het verschijnsel veroudering nog
steeds een min of meer ongrijpbare factor is.
Het ongrijpbare karakter van veroudering wordt vooral veroorzaakt doordat veranderingen in de
wensen en eisen van de gebruikers lastig te voorspellen zijn. Tevens speelt de (vooralsnog) moeilijk in
te schatten markt een belangrijke rol bij de dynamiek die de veroudering van vastgoed met zich
meebrengt. Het tweede fragment geeft een indicatie van de omvang van het probleem . De
kantoorruimte, die nauwelijks te verhuren is, heeft een omvang van 1 miljoen m 2 en maakt deel uit
van een totaal aanbod dat momenteel ongeveer 6 miljoen m 2 beslaat 3 . Daarnaast vermeldt het tweede
fragment de ontwikkeling van een aanzienlijke hoeveelheid kantoorruimte in de laatste jaren . Hierdoor
zal de veroudering van oudere objecten nog duidelijker aanwezig zijn.
Het effect van economische en technische veroudering op vastgoedobjecten is een factor waarvan
gedacht wordt dat deze wel wordt onderkend, maar vaak niet juist wordt opgenomen in waarderingen .
Een correcte interpretatie en verdiscontering van de impact die veroudering heeft, wordt belemmerd
door een ondoorzichtige markt. Daartegenover staat een vastgoedwereld die in de afgelopen decennia
een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Professionalisering heeft geleid tot toenemende
transparantie en openheid van de markt. Een duidelijke trend is waarneembaar in de behoefte van
beleggers en wetenschappers naar informatie over vastgoed in al zijn facetten . Verschillende
instellingen doen jaarlijks onderzoek naar diverse aspecten van de vastgoedmarkt. Veranderingen die
ertoe leiden dat vastgoed nauwkeuriger te waarderen is . Door continue uitbreiding van de hoeveelheid
beschikbare gegevens is het mogelijk om efficienter onderzoek uit te voeren . Vooral op de
kantorenmarkt komen er steeds meer gegevens voorradig. In het bijzonder op het gebied van
huurprijzen heeft zich een explosieve toename voorgedaan.
De veroudering van kantoorobjecten komt tot uiting in de hoogte van de huur die voor objecten
gevraagd, dan wel betaald wordt. Wanneer kantoorobjecten in ouderdom toenemen , zullen bestaande
objecten een afnemend deel beslaan van de tophuur van de markt. De tophuur op een bepaalde
locatie wordt in de regel gevormd door de huurprijs van objecten met het meest recente bouwjaar. De
mate van huurgroei van bestaande objecten blijft daardoor achter op de marktgroei van de tophuur.
De omvang daarvan wordt verondersteld gelijk te zijn aan een marge equivalent aan de mate van
veroudering van deze objecten . Het gevolg is dat de vraagprijzen en transactiehuren voor bestaande

1
2

NEPROM (2004), 'Magazine voor projectontwikkeling', NE PRO M maart 2004, nummer 4.
NEP ROM (2004), 'Aanhoudende vraag naar nieuwe kantoren en winkels ', Nieuwsberichten NE PROM , november 2004.

3

NEP ROM , DTZ Zade lhoff, Stichting ROZ Vastgoedindex & PropertNL (2004), 'Nieuw commercieel vastgoed in Nederland
2004 '.
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kantoorobjecten de stijging van de CBS-index voor de kosten van levensonderhoud niet hebben
bijgehouden 4 •

l/t onderzoelc Is al

De

Wat is de impact van economische en technische veroudering op kantoorobjecten, en is het mogelijk
om die impact in een beslissingsondersteunend theoretisch model te implementeren?

Een beter begrip krijgen van de impact van economische en technische veroudering op
kantoorobjecten en daarnaast die informatie gebruiken en in een beslissingsondersteunend theoretisch
model implementeren.

Aan de hand van bovenstaande beschrijving van de problematiek die veroudering met zich meebrengt,
zijn concrete onderzoeksvragen opgesteld:
1. Wat zijn de belangrijkste aspecten van de kantorenmarkt die gerelateerd zijn aan het
verschijnsel veroudering?

2. Welke verschillende vormen van huurwaardedaling (bij toename van de leeftijd)
veroudering van kantoorobjecten en de bijbehorende locatie, kunnen onderscheiden warden?

en

3. Hoe wordt er, in de context van het waarderen van vastgoed, in de praktijk omgesprongen
met veroudering?
4.

Zijn de verschillende vormen van veroudering te kwantificeren?
• Welke mogelijke onderzoeksmethoden bestaan er om de impact van veroudering te
kwantificeren?
• Wat is de impact van veroudering op nationaal niveau?
• Bestaan er verschillen tussen de mate van veroudering van kantoorobjecten in
verschillende Nederlandse steden?

5. Wat is de rol die de heersende marktomstandigheden spelen bij het verouderen van
kantoorobjecten?
6. Is er een verband waar te nemen tussen de mate waarin wordt gerenoveerd en de mate van
veroudering, op stedelijk niveau?
7.

Wat is de rol van 'monumentvorming' bij het verouderen van kantoorobjecten?

8. Is het mogelijk om de effecten (indien ze te kwantificeren zijn) van de vormen van
veroudering te integreren in een beslissingsondersteunend theoretisch model?

4

Oude Veldhuis, M.C., Rompelman D.A. & Fokkema, J (2000), ' NEPROM 1974-2000; Werken aan ruimte/ijke ontwikke/ing ',
jubileum-publicatie van de NEPROM ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.
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1.2 Aanpak
Aangenomen wordt dat de impact van economische en technische veroudering tot uiting komt in een
reele waardedaling van de huurprijzen van kantoorobjecten . Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt
tussen vraagprijzen en transactiehuren. Om een beter beeld te krijgen van deze invloed wordt een
classificatie opgesteld van huurwaardeverminderende factoren. Het gaat om alle factoren die kunnen
leiden tot een (structurele) huurwaardedaling bij toename van de leeftijd van een kantoorobject en
zijn locatie. De onderlinge relaties van deze vormen van huurwaardedaling en de relatie met de
veroudering van kantoorobjecten worden onderzocht. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid om
(vormen van) veroudering te kwantificeren en het resultaat op te nemen in een
beslissingsondersteunend theoretisch model.
In het eerste deel wordt de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt beschreven. Hoofdstuk 2
geeft een schets van de problematiek op de kantorenmarkt die het verschijnsel veroudering met zich
meebrengt. De karakteristieken van de kantorenmarkt gerelateerd aan het probleem worden
beschreven. Er is getracht aan te tonen waarom het probleem op het moment (wederom) actueel is.
In Hoofdstuk 3 wordt een classificatie van alle huurwaardeverminderende factoren van een
kantoorobject opgesteld. De achtergronden en de onderlinge relaties van deze factoren passeren de
revue.
Het tweede deel van het onderzoek betreft de analyse, onderverdeeld in een kwalitatieve en een
kwantitatieve empirische analyse. De kwalitatieve analyse staat tevens beschreven in Hoofdstuk 3.
Aan de hand van diverse interviews met experts in het veld worden de gedachten en gehanteerde
meetmethoden betreffende het verschijnsel veroudering achterhaald. Een aantal van de opmerkingen
en gedachten die tijdens interviews met experts aanbod kwamen is in de classificatie in Hoofdstuk 3
verwerkt. De classificatie van huurwaardeverminderende factoren fungeert als uitgangspunt voor de
kwantitatieve empirische analyse . De kwantitatieve empirische analyse wordt gevormd door drie
hoofdstukken. In Hoofdstuk 4 worden methoden behandeld die nader ingaan op het kwantificeren van
veroudering . De kwantificering van de veroudering aan de hand van vraagprijzen wordt in dat
hoofdstuk behandeld. Er zal daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen een nationaal en eeri
stedelijk onderzoeksniveau. Vervolgens wordt het vizier gericht op de locatie Amsterdam Zuidoost. In
Hoofdstuk 5 wordt de kwantificering van de veroudering beschreven aan de hand van vraagprijzen en
transactiehuren van objecten gelegen op de locatie Amsterdam Zuidoost. Door het onderzoek op de
vraagprijzen en de transactiehuren voor de locatie Amsterdam Zuidoost te combineren ontstaat een
beter beeld van de impact die veroudering heeft op kantoorobjecten. In Hoofdstuk 6 staat de impact
die een renovatie heeft op de veroudering centraal. Tevens komt 'monumentvorming' en de relatie
met veroudering in dat hoofdstuk aanbod.
Het derde deel van het onderzoek betreft de integratie van veroudering in beslissingsondersteunende
waarderingsmodellen, daarnaast worden in dit onderdeel de conclusies behandeld . In Hoofdstuk 7
wordt een idee ontwikkeld hoe de resultaten van de kwantitatieve analyses in een theoretisch model
kunnen worden ge'implementeerd. Vervolgens volgt een toetsing van het model. In het laatste
hoofdstuk, Hoofdstuk 8, worden de conclusies beschreven en worden de aanbevelingen en suggesties
voor verder onderzoek behandeld.
Voordat echter tot de kern van het onderzoek kan worden overgegaan zullen in bijlage 1 een aantal
begrippen gedefinieerd worden, zodat bij het lezen van het vervolg van de scriptie hierover geen
verwarring kan ontstaan. In figuur 1.1 is de hierboven beschreven aanpak gevisualiseerd.
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Figuur I .I : Plan van aanpak
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Hoofdstuk 2: De kantorenmarkt in historisch perspectief
Hieronder volgt een beschrijving van de karakteristieken van de kantorenmarkt gerelateerd aan het
verschijnsel veroudering. In eerste instantie vindt er een afbakening plaats betreffende de begrippen
kantoorobject en de bijbehorende locatie, beide onderhevig aan verschillende vormen van
veroudering. Daarnaast wordt het ontstaan van de kantorenmarkt behandeld . Vervolgens worden de
vraag naar en het aanbod van kantoorruimte centraal gesteld om te verduidelijken op welke wijze
veroudering op de kantorenmarkt tot uiting komt. Diverse aspecten komen aan de orde welke de
vraag/aanbodverhoudingen in het verleden hebben be'invloed.

2.1 Veroudering en de kantorenmarkt
Het object en de /ocatie
De ontwikkelingen, die kantoorhoudende organisaties ondergaan, leiden tot een andere samenstelling
van typen gebruikers in een kantorengebied en tot verandering in de spreid ing over kantoorobjecten
en locaties. Er worden objecten en locaties aan de totale voorraad
toegevoegd , andere objecten en locaties vallen af. Onder invloed
Figuur 2. 1: Het object en de locatie
van economische en technische verouderingsfactoren veranderen
de kenmerken van de objecten en locaties. Door verandering van
(inzichten t.o.v.) het prestatieniveau nemen objecten en locaties
een andere positie op de kantorenmarkt in . Een kantoorobject
bestaat
uit
een
of
meerdere
kantoorpanden
en
het
(gemeenschappelijke) perceel waar het pand is of de panden zijn
gelegen. De perceelsgrens zorgt voor de scheiding tussen het
kantoorobject en zijn locatie (zie figuur 2.1) .
Het ontstaan van de 'vrije ' kantorenmarkt in Nederland
Het ontstaan van de ' vrije' kantorenmarkt 5 , hierna alleen te noemen de kantorenmarkt, dateert van
het midden van de jaren zestig . Rond 1965 begint zich een vraag te ontwikkelen naar te huren
kantoorruimten. Dat vindt voornamelijk plaats in de vier grote steden van ons land, met Amsterdam
voorop 6 . Deze vraag is mede veroorzaakt door de sterke economische groei en daarop volgend de
komst van diverse internationale bedrijven. Mede als gevolg van deze groei zet zich al spoedig een
tendens in gang tot schaalvergroting via fusies en overnames; een verschijnsel dat tot op de huidige
dag voorduurt.

Vanaf het ontstaan van de kantorenmarkt midden jaren zestig, staan wensen en eisen van (potentiele)
huurders voor flexibiliteit van object en locatie continu in het middelpunt. Mede ingegeven door de
vraag van (potentiele) huurders naar flexibiliteit, bestaat er ook onder beleggers en
projectontwikkelaars vraag naar flexibiliteit . Een eis, die beleggers en projectontwikkelaars veelvuldig
hebben gehanteerd is dat voor de te realiseren kantoorobjecten, na vertrek van de eerste huurder(s),
binnen een beperkte tijdsperiode andere gegadigden gevonden kunnen worden 6 .
Al snel na het ontstaan van de kantorenmarkt worden huurcontracten ge'indexeerd met de inflatie .
Beleggers en projectontwikkelaars gaan er vanuit dat daardoor de investeringsklasse kantoren een
goede bescherming zal bieden tegen de inflatie. Bovendien veronderstellen zij dat de vraag naar
kantoorruimte voldoende zal blijven groeien. Vooral ingegeven doordat de veelal op risico gebouwde
kantoorobjecten in redelijk tempo worden verhuurd . De gedachte heerst dat in Nederland de groei op
de kantorenmarkt nagenoeg onbegrensd mag worden geacht.
Omstreeks 1970 vindt een explosieve toename plaats van het aantal Britse beleggers en
projectontwikkelaars dat zich op de Nederlandse kantorenmarkt manifesteert. Een groot dee! wordt
met kortlopende kredieten uit Groot-Brittannie gefinancierd 6 . Met dit vermogen en een naar de
maatstaven van die tijd agressieve marktbenadering start een voor Nederlandse begrippen bijzonder
ambitieus kantorenbouwprogramma. Vooral in de agglomeraties Amsterdam , Den Haag en Rotterdam ,
maar ook in steden als Utrecht, Eindhoven en elders, worden in (te) korte tijd voor Britse rekening
Op de ' vrije' kantorenmarkt vinden de transacties plaats tussen huurders en beleggers/~ntwikkelaars dan we! met
eigenaren/gebruikers die hun bestaande accommodaties dee ls of geheel te huur of te koop aanbieden. Bedrijven en inste llingen die
voor eigen rekening en gebruik opdracht geven om een kantoor te rea liseren opereren dus niet op de 'vrij e' markt. Het opereren
op de ' vrije'kantorenmarkt vindt pas plaats op het moment dat zij het kantoor eventueel voor derden beschikbaar stellen.
6
Oude Veldhuis, M.C., Rompelman D.A. & Fokkema, J (2000), ' NEPROM 1974-2000; Werken aan ruimtelijke ontwikkeling ',
j ubileum-pub licatie van de NE PROM ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.
5
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honderdduizenden vierkante meters kantoorruimte opgeleverd . Daarnaast hebben ook Nederlandse
ontwikkelaars en beleggers in deze periode hun bouwprogramma's gecontinueerd. Ten slotte zijn
verschillende bedrijven en al dan niet overheidsgelieerde instellingen bezig met de bouw voor eigen
rekening. Wanneer deze objecten in gebruik warden genomen , warden de achtergelaten (verouderde)
objecten op de markt te huur dan wel te koop aangeboden. De gevolgen van het tegelijkertijd op de
markt brengen van een dergelijke hoeveelheid kantoorruimte in een relatief korte periode wordt
onderschat.

Eerste tekenen economische veroudering
De aanhoudende toename in de vraag en het feit dat bescherming tegen de inflatie door ge'indexeerde
huurcontracten verzekerd leek, waren in eerste instantie realistische uitgangspunten. Echter dat bleek
alleen op te gaan ten tijden van hoogconjunctuur of een evenwichtige markt. Eind 1973 komt, mede
onder invloed van de eerste oliecrisis, een abrupt einde aan allerlei economische groeiscenario's. De
vraag naar kantoorobjecten stagneert, wat resulteert in leegstand. De Britse partijen warden het
zwaarst getroffen; de groep die met kortlopende kredieten gefinancierd zijn gaat, op enkele
uitzonderingen na, te gronde 7 • Het vinden van andere gegadigden in de kantorensector, dan wel in een
andere vastgoedsector, bleek voor diverse (oudere) objecten niet haalbaar. Het verschijnsel
economische veroudering kon voor het eerst, versterkt door de verslechterde marktomstandigheden,
warden waargenomen. Terwijl de bouwtechnische levensduur van de objecten nog steeds lang was,
bleek de economische levensduur korter te zijn dan in eerste instantie werd aangenomen.
In de jaren tachtig hebben zich vergelijkbare wijzingen in de positie op de kantorenmarkt van oudere
kantoorobjecten voorgedaan. Deze veranderingen konden duidelijk warden waargenomen, tijdens de
recessie aan het begin van de jaren tachtig. Het op dat moment nog onvoorspelbare karakter van het
verschijnsel economische veroudering, trad in deze periode n6g duidelijker op de voorgrond. Dat werd
mede veroorzaakt doordat de voorraad kantoorruimte enorm was toegenomen, waardoor er domweg
meer (oudere) kantoorobjecten op de markt waren.

2.2 Vraag naar kantoorruimte
De vraag naar kantoorruimten op de kantorenmarkt heeft in de laatste decennia een enorme vlucht
genomen 8 . In 1974 wordt in Nederland ongeveer 300 .000 m 2 kantoorruimte verhuurd 9 , wat in het
daarop volgende decennium doorgroeit naar 0,5 miljoen m 2 • Vanaf 1984 wordt een sterk opwaartse
trend ingezet, in de drie daarop volgende jaren stijgt de opname naar een niveau van 1 miljoen m 2 .
Vervolgens hebben de verhuurscores bijna altijd boven de 1 miljoen m 2 per jaar gelegen met als
absolute top het jaar 2000 met een opname van 2, 14 miljoen m 2 • De vraag naar kantoorruimte bleef
het afgelopen jaar steken op ongeveer 1,4 miljoen m 2 , net als in 2003. De ontwikkeling van de
opname van kantoorruimte over de afgelopen dertig jaar is weergegeven in grafiek 2.1.
De enorme expansie die heeft plaats gevonden aan de vraagzijde is het gevolg van verschillende
factoren. De toename van de werkgelegenheid bij bedrijven en instellingen waarvan het primaire
bedrijfsproces in kantoorobjecten plaatsvindt, heeft voor een belangrijke impuls gezorgd. Een duidelijk
stijgende trend is waarneembaar in de vraag naar te huren kantoorobjecten van de (semi-) overheid.
Daarnaast vond een grate expansie plaats in de automatiseringssector, bij de accountants/fiscalisten,
advocaten/notarissen en in de financiele dienstverlening 7 . Ook de groei van het gemiddelde
vloeroppervlak per kantoormedewerk(st)er heeft bijgedragen aan toename van de vraag. Deels
samenhangend met extra ruimtebehoefte door automatisering, maar ook ter verbetering van de
fysieke werkomstandigheden, de behoefte aan meer vergaderruimten en dergelijke. In 1950 bedraagt
het gemiddelde ruimtegebruik nog 17,5 m 2 per persoon, in 1980 is dat opgelopen tot circa 25 m 2 en
eind 1994 wordt er een gemiddeld vloeroppervlak per kantoormedewerk(st)er gemeten van 30 m 2 per

7

Oude Veldhuis, M.C., Rompelman D.A. & Fokkema, J (2000), 'NEPROM 1974-2000; Werken aan ruimte/ijke ontwikkeling ',
jubileum-publicatie van de NEPROM ter ge legenheid van haar 25-jarig bestaan.
8
Vastgoedmarkt ( 1974-2004), 'Vastgoedmarkt aanbodanalyse '.
9
De verhuur (opname) van kantoorruimte (in circa 95% van de gevallen gaat het om huur, de rest koop van bestaande objecten)
wordt sinds 1974 door het tijdschrift Vastgoedmarkt op een eenduidige wijze geregistreerd, en wet op het moment dat de
transactie is geeffectueerd of dat bekend is geworden dat definitief wilsovereenstemming is bereikt. Het gaat steeds om nieuw
afgesloten huurcontracten met een looptijd van minimaal 5 jaar. Onderverhuren of verlenging van bestaande huurcontracten
worden dus niet geregistreerd. Sale-and-lease-backtransacties worden wet als kantoorverhuur beschouwd; er komt hierdoor
immers een kantoor naar de 'vrije ' markt. In de verhuurcijfers zijn begrepen (combinaties van) transacties vanaf 500 m2 nettoverhuurbare vloeroppervlakte in kantoorobjecten met een minimale netto-verhuurbare vloeroppervlakte vanaf eveneens 500 m2 .
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persoon 10 • Momenteel wordt uitgegaan van een gemiddelde werkplek met een omvang van ongeveer
28 m2 11 • De toename in de vraag naar (nieuwe) kantoorobjecten heeft overigens niet alleen met
groei van welke aard dan ook te maken.
Grafiek 2. 1: Op name kantoorruim te per ultimo j aar in Nederland (in m in. m 2)

Bron: Vastgoedmarkt

Gedurende een vrij lange periode, globaal van 1985 tot 1995, is in belangrijke mate sprake geweest
van een ' verplaatsingsmarkt'. Bedrijven en instellingen verhuizen in deze periode regelmatig als gevolg
van reorganisaties , overnames en fusies. Deze partijen kunnen zich ergens anders in een geheel
' nieuw ' kantoorobject, dat grotendeels voldoet aan de meest recente wensen en eisen , tegen een
lagere huurprijs huisvesten. Ten gevolge van de indexering van de transactiehuur is er een
substantieel versch il ontstaan tussen de in het huurcontract afgesproken huur voor het bestaande
object en de vraagprijs voor nieuwbouw . Hetzelfde proces lijkt zich momenteel wederom te voltrekken.
Grofweg zijn er op de huidige kantorenmarkt twee groepen vragers te onderscheiden 12 . De ene groep
komt voort uit reorganisaties en concentraties, waarbij (verouderde) vestigingen warden opgeheven
en vervangende kantoorruimte wordt aangehuurd. Het gaat om grotere organisaties met meerdere
vestigingen. Vaak is er sprake van een negatieve netto-opname : men laat meer kantoorruimte achter
dan men in gebruik neemt. Aan de andere kant zijn er de kwaliteitszoekers: bedrijven die te maken
hebben met een expirerend huurcontract en van de (markt)situatie gebruik maken om een betere
accommodatie te verkrijgen , tegen een scherpere prijs/kwaliteitverhouding. Het gaat meestal om
kleinere bedrijven met een of twee vestigingen. Met het onderscheiden van deze twee groepen vragers
komen tevens twee markttrends naar voren . Aan de ene kant een afname van het metrage dat een
bedrijf inneemt. Daarnaast de trek naar kwalitatief betere kantoorobjecten, er is sprake van een
beweging van oude naar nieuwe kantoorobjecten 13 .

2.3 Aanbod van kantoorruimte
In deze paragraaf warden achtereenvolgens de kwantiteit van het aanbod , de kwaliteit van het aanbod
en het potentieel toekomstig aanbod kantoorruimte behandeld. Het aanbod kantoorruimte is
afhankelijk van de mate waarin verouderde objecten warden ontrokken aan de voorraad. De kwaliteit
van het aanbod is sterk gerelateerd aan het aantal verouderde objecten in het totale aanbod en de
heersende marktomstandigheden. Het potentieel toekomstig aanbod zorgt er mede voor dat, zodra
dat aanbod op de markt komt, bestaande objecten verouderen .

Kwantitatief aanbod kantoorruimte
Het aanbod kantoorruimte beslaat ultimo 1974 ongeveer 1 miljoen m 2. Eind 1976 wordt met 0,89
miljoen m 2 het laagste niveau bereikt, in de daarop volgende jaren stijgt het aanbod tot 1,72 miljoen
m 2 ultimo 1983. Daarop volgt een lichte daling, maar vanaf eind 1986 wordt de stijging in het aanbod
wederom hervat, totdat ultimo 1993 een maximum van 2,9 miljoen m 2 wordt bereikt. Nadien is er

IO Oude Ve ldhuis, M.C., Rompelman D.A. & Fokkema, J (2000), 'NEPROM 1974-2000; Werken aan ruimte/ijke ontwikke/ing',
j ubileum-publicatie van de NEPRO M ter ge legenheid van haar 25-jarig bestaan.
11
NEP ROM, DTZ Zadelhoff, Stichting ROZ Vastgoedindex & PropertNL (2004), 'Nieuw commerciee/ vastgoed in Nederland

2004 '.
12
NEP ROM (2004), 'Aanhoudende vraag naar nieuwe kantoren en winke/s ', Nieuwsberichten NEP RO M, november 2004.
13
PropertyNL (2005), 'Heijmans /eegstand tot 2007 afgedekt', nieuwsachief maart 2005 , categorie: Beursgenoteerde fondsen.
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wederom sprake van een daling, tot 1,9 miljoen m 2 in 1998 14 • De laatste jaren is het aanbod
kantoorruimte in Nederland extreem toegenomen. De stijging in het aanbod die zich rond het
millennium heeft ingezet, is voor een belangrij k deel toe te schrijven aan het grote aantal
kantoorobjecten dat door projectontwikkelaars op risico is ontwikkeld 15 .
In 2001 werd meer dan 1,5 miljoen m 2 kantoorruimte te huur aangeboden in kantoorobjecten die
recentelijk waren opgeleverd of die op korte termijn werden opgeleverd . Uit onderzoek van de
Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) en DTZ Zadelhoff bleek dat
de nieuwbouw kantoorobjecten een potentieel risico vormden voor de verhuurbaarheid van bestaande
kantoorobjecten 16 • In de concurrentieslag tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw speelde de
kwaliteit een doorslaggevende rol.
In de jaren voor het millennium bevond het aanbod van kantoorruimte in Nederland zich voor het
grootste deel in de bestaande kantorenvoorraad; in 1996 zelfs 91%. In de daaropvolgende jaren
veranderde deze verhouding, waarbij aan het einde van dat jaar 65% van het totale aanbod zich in de
recentelijk opgeleverde of op te leveren kantoorobjecten bevond . Het ging om kantoorobjecten,
waarvoor de ontwikkelaar bij de start van de bouw nog geen huurders had gevonden. Ondanks die
stijging in het aanbod bleef de leegstand in deze laatste categorie kantoo robjecten beperkt. De
objecten werden relatief snel verhuurd.
In 2003 stond 2,1 miljoen m 2 kantoorruimte, die in de twintig grootste agglomeraties werd
aangeboden, daadwerkelijk leeg 17 . Oat besloeg iets meer dan 7% van de totale kantorenvoorraad. Uit
onderzoek van NEPROM en DTZ Zadelhoff bleek dat die leegstand zich niet zozeer in de grote steden
manifesteerde, maar vooral in de omliggende satellietsteden zichtbaar was. Ju ist in gemeenten als
Almere, Haarlemmermeer, Nieuwegein en Rijswijk zorgde de combinatie van veel nieuwbouw met een
teruggelopen vraag ervoor, dat de kantorenmarkt fors uit evenwicht was . Bovendien kwam naar voren
dat steeds meer recent opgeleverde kantoorobjecten leeg stonden . Circa 725.000 m 2 van het aanbod
was recent opgeleverd en had nog geen gebruiker. Daarnaast was een groot deel van het
nieuwbouwaanbod nog in aanbouw , namelijk 755.000 m 2. Onverwacht snel was de kantorenmarkt in
de voorgaande periode omgeslagen in een vragersmarkt.
Als gevolg van de sterk tegenvallende groei van de informatie- en telecommunicatiesector en de
economische recessie was de markt voor kantoren in mineur. Toch werd verondersteld dat in de jaren
daarop volgend vraag zou ontstaan naar meer nieuwbouwkantoren 18 .
Eind 2003 bedroeg het totale aanbod in Nederland 5,3 min. m 2 en in de loop van 2004 is het aanbod
gestegen tot 5, 7 miljoen m 2. Schattingen geven aan dat het aanbod een maximum zal bereiken van
ongeveer 6 miljoen m 2 in 2005 19 . Ondanks een minder snelle stijging van het aanbod in 2003 dan in
2002 en in 2004 minder snel dan in 2003 zijn er nog weinig tekenen dat de verhuurmarkt voor
kantoorobjecten in Nederland weer aantrekt. Als gevolg zal de komende jaren nog voldoende
(verouderd) aanbod op de markt worden aangeboden. In grafiek 2.2 is de ontwikkeling van het aanbod
weergegeven over de laatste drie decennia .
Met uitzondering van de jaren 1997 en 1998 is er over de totale periode bezien sprake van een ruim
aanbod. Eind 1993 bereikt dit een maximum, het aanbod beslaat circa 13% van de op dat moment
geraamde totale voorraad die in kantoorobjecten aanwezig is. In 1999 had de totale voorraad in
specifieke kantoorobjecten een omvang van omstreeks 30 miljoen m 2. Het aanbod op dat moment,
14

Sinds 1974 wordt het aanbod van kantoren op de 'vrij e' markt (dus kantoorobjecten die te huur dan we l te koop staan) door het
tij dschrift Vastgoedmarkt (VGM) j aarlijks volgens dezelfde methodiek gelnventariseerd. Het aanbod heeft uitsluitend betrekking
op bestaande dan we l in aanbouw/renovatie zij nde specifieke kantoren. Het gaat om objecten die geen andere functie hebben dan
de kantoorfunctie. Kantoorruimte behorend bij of dee! uitmakend van productie- en distributieruimten, onderwijs- en medische
complexen en dergelijke of winkels/showrooms worden niet a ls specifiek kantoor aangemerkt. Als minimumomvang van
specifieke kantoorobj ecten wordt in de inventarisatie een nuttige (netto-verhuurbare) vloeroppervlakte van 500 m2 per object
fe hanteerd (vanaf dit niveau speelt zich in fe ite ook de markt van professionele beleggers en ontwikkelaars al).
5
NEPROM & DTZ Zadelhoff (200 1), 'Aanbodmonitor kantoren 200 I : een kwantitatieve en kwa litatieve aanbodanalyse ',
Yereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen en DTZ Zadelhoff.
16
NEP RO M (200 1), 'leegstand dreigt voor oude kantoorobjecten ', Nieuwsberichten NEPROM, augustus 200 I.
17
NEPROM (200 I), 'leegstand kantoorruimte in grote steden valt mee ', Nieuwsberichten NEPROM, mei 2003.
18
NEP RO M (2003), 'Minder nieuwbouw kantoren ', Nieuwsberichten NEPROM , j uni 2003.
19
NEP ROM, DTZ Zadelhoff, Stichting ROZ Vastgoedindex & PropertN L (2004), 'Nieuw commercieel vastgoed in Nederland
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ultimo 1999, maakte daar circa 8% deel vanuit. Voor bijna 6 miljoen m 2 warden momenteel huurders
of kopers gezocht, dat is bijna 14% van de huidige voorraad 20 •

Grafiek 2.2: Aanbod kantoorruimte per ultimo jaar in Nederland (in min. m2)

Bron: Vastgo edmarkt
Momenteel wordt veel kantoorruimte al gedurende langere tijd te huur of te koop aangeboden. Sinds
2001 doet DTZ Zadelhoff samen met de NEPROM onderzoek naar het meerjarige aanbod. Het
meerjarige aanbod is kantoorruimte die twee of meer jaar achtereen als aanbod staat geregistreerd.
Uit het onderzoek blijkt, dat het meerjarige aanbod de afgelopen jaren zowel absoluut als relatief fors
is toegenomen. Eind 2001 bedroeg het meerjarige aanbod nog maar 600.000 m 2 , dat wil zeggen een
kwart van het totale aanbod dat jaar. Eind 2003 is het reeds opgelopen tot maar liefst 1,9 miljoen m 2 •
Daarvan behoort 1,4 miljoen m 2 halverwege 2004 nog steeds tot het aanbod. Bijna 800.000 m 2 is in
drie opeenvolgende jaren als aanbod geregistreerd. Gezien de lage dynamiek van deze kantoormeters
lijkt het erop dat onder de huidige marktomstandigheden bijna 1 miljoen m 2 van het aanbod
nauwelijks verhuurbaar is en als problematisch gekenschetst kan warden. De toename van lang te
huur staande kantoorruimte komt vooral op het conto van bestaande kantorenobjecten die leeg
komen. Daar zitten veel verouderde objecten bij van v66r 1995. Eind 2003 bestond het meerjarige
aanbod uit bijna 1,1 miljoen m 2 bestaande kantoorruimte en slechts 845.000 m2 nieuwbouw. Deze
ontwikkeling bevestigt de markttrend dat bedrijven verhuizen naar kwalitatief betere kantoorruimte 20 .
Kwalitatief aanbod kantoorruimte
Vanaf het ontstaan van de kantorenmarkt zijn diverse accenten in de tijd aan te brengen waar het
gaat om architectonische kwaliteit, (klimaat)technische installaties en het type kantoorhuisvesting 21 .
Regelmatig wordt er geexperimenteerd met nieuwe vormen van kantoorhuisvesting om beter op de
wensen en eisen van (potentiele) gebruikers in te spelen. Er warden vier generaties kantoorobjecten
onderscheiden, waarin drie verschillende kantoorconcepten kunnen voorkomen . De kantoorconcepten
warden
ingedeeld
in
traditionele
kantoorconcepten,
innovatieve
kantoorconcepten
en
kantoorconcepten op basis van telewerken 22 .
In de periode tot 1975 warden objecten opgeleverd van een doorgaans sobere uiterlijke vorm.
Dergelijke objecten warden inherent aan de Nederlandse volksaard geacht. De eigen welvaart
demonstreren via de bedrijfshuisvesting wordt in brede kring verworpen. Slechts enkele bedrijven die
voor eigen rekening hun hoofdkantoren bouwen, vormen op het ontstane beeld een uitzondering. Wat
de (klimaat)technische installaties betreft komen al gauw kantoorobjecten op de markt die voorz ien
zijn van moderne vormen van klimaatregeling, waaronder airconditioning . Aan het energieverbruik op
zich wordt bij deze kantoorobjecten overigens nog vrij weinig aandacht besteed.
Het cellenkantoor, een traditionele vorm van een kantoorconcept, domineert vanaf de eerste
ontwikkelingsfase tot op heden als indelingsprincipe. Het concept bestaat uit een gang met aan beide
zijden van de gang kamers gelegen. Het concept is echter oneconomisch in het gebruik gebleken. Het
kamerkantoor is een afgeleide van het cellenkantoor waarbij in cellen drie a vier werkplekken zijn
20
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ondergebracht. Het onderlinge contact en de communicatiemogelijkheden verbeteren hierdoor
weliswaar maar blijven beperkt. Een andere vorm van een traditioneel kantoorconcept is de
' kantoortuin ' en wordt bij enkele bedrijven en instellingen in het begin van de jaren zeventig
ge"introduceerd. In plaats van een strak indelingsprincipe wordt hierbij gekozen voor een compleet
open structuur met een maximale indelingsvrijheid. Het groepsruimtekantoor is een aangepaste vorm
van de ' kantoortuin ', waarbij medewerkers in kleinere groepen gehuisvest zijn, waardoor de
geluidsoverlast en gebrek aan privacy worden beperkt.
Bij de tweede generatie objecten , die in de periode 1975- 1985 wordt opgeleverd ligt het
energieverbruik meer op de voorgrond (de eerste oliecrisis heeft zich immers aangediend). De nadruk
komt te liggen op het realiseren van energiearme kantoorobjecten en bovendien krijgt het hele
servicekostenelement veel meer nadruk.
Even voor 1984 komt een derde generatie kantoo robjecten op en wel die naar meer ' Amerikaans'
idee. Dat wil zeggen dat behalve aan energetische aspecten ook aan de architectuur hogere wensen
en eisen worden gesteld . Beleggers en projectontwikkelaars spelen in op de ontluikende trend dat een
fraai ogend object 'mode' is. Bij grote kantoorobjecten worden in toenemende mate buitenlandse
architecten van naam ingeschakeld. Buitenlandse voorbeelden, vooral Amerikaanse, maar ook het in
die jaren op gang gekomen economische herstel, zorgen voor de benodigde stimulans .
Van de tweede helft van de jaren negentig dateert het ' flexkantoor'. Typerend voor het concept van
het ' flexkantoor' is dat (bijna) niemand een vaste werkplek heeft. Het ' flexkantoor' sluit aan op de
twee andere vormen van kantoorconcepten die worden onderscheiden, namelijk het innovatieve
kantoorconcept en het kantoorconcept op basis van telewerken. Bij het kloosterkantoor wordt op een
innovatieve wijze gebruik gemaakt van de communicatie- en informatietechnologie. Een ander
innovatief kantoorconcept is het coconconcept, ook wel ' combikantoor'.
Telewerken is het loskoppelen van tijd en plaats, doordat er op afstand van de hoofdzetel van de
werkgever gewerkt kan worden met behulp van telematica . Het hotelkantoor is een concept op basis
van telewerken , welke wordt gekenmerkt door het feit dat de ruimten aangeboden worden aan
ambulante werknemers van elders gesitueerde ondernemingen. De kantoorruimten hebben geen
permanent karakter en worden in de regel op basis van tijdige reservering aangeboden. Het
buurtkantoor is een kantoorobject in de buurt van de woning van de telewerk(st)er. Waarvan de
eigenaar-verhuurder werkplekken, de daarbij horende faciliteiten en diensten verhuurt voor langere
tij dsperioden aan verschillende organisaties . Het satellietkantoor biedt dezelfde mogelijkheden voor de
telewerker als het buurtkantoor. Alleen werken er werknemers van een organisatie . Het virtueel office
is een kantoorconcept dat niet aan een locatie en een object gebonden is en waarbij het werk dus ook
niet is gebonden aan vaste tijdstippen.
Sinds het begin van de jaren negentig, komt op de schaarse grondvoorraad die als echte 'top'-locatie
in ons land wordt gekarakteriseerd, een kleine vierde generatie kantoorobjecten op . Deze objecten
vormen het topsegment van de markt wat huurprijsstelling, status en stichtingskosten betreft.
Getracht is om een scheiding tussen verschillende typen kantoorobjecten en kantoorconcepten aan te
brengen , een duidelijk onderscheid blijkt echter niet altijd mogelijk te zijn. Duidelijk is dat
kantoorobjecten vanaf het ontstaan van de kantorenmarkt sterk in beweging is .
Huidig en potentiee/ toekomstig aanbod
Doordat de wensen en eisen van gebruikers door gewijzigde inzichten veranderen zullen nieuwe
objecten aan de voorraad worden toegevoegd , waardoor bestaande objecten direct economisch
verouderen. Het potentieel toekomstig aanbod speelt een belangrijke rol bij het verouderen van
kantoorobjecten en op de kantorenmarkt in het algemeen en valt in drie categorieen uiteen 23 •

Ten eerste zijn er de reeds bestaande en nog in gebruik zijnde kantoorobjecten, waarvan bekend is
dat zij ontruimd zullen worden . Vastgoedmarkt 24 formuleert dit als volgt ; ' het nu reeds bestaande
gebouwenbestand waarvan bekend is dat dit binnen een tot vijf j aar vrij zal komen als gevolg van
verhuizing, inkrimping, reorganisatie en dergelijke' . De tweede categorie is veel belangrijker en ook
het meest invloedrijk op de markt. Het gaat hier bij om voorbereidingsareaal bij projectontwikkelaars
en andere aanbieders zoals architecten en adviseurs. De derde categorie is wat volume betreft het
23
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omvangrijkst maar qua 'hardheid ' het geringst in grootte. Het gaat om door de lokale overheden
aangewezen (of gewenste) kantoorlocaties met daarbij ingevuld de potentiele plancapaciteit.
De mate van veroudering is ten dele afhankelijk van het potentieel toekomstig aanbod. Aanbieders
van kantoorruimte trachten op de veranderingen in de wensen en eisen van gebruikers in te spelen
door het kantooraanbod hierop af te stemmen. In de eerste categorie gebeurt dit soms door het
uitvoeren van aanpassingen van het bestaande object, bijvoo rbeeld in de vo r m van een renovatie . Het
voorbere idingsareaal bij projectontwikkelaars en andere aanbieders leent zich hier nog meer voor,
omdat het hier om geheel nieuwe objecten gaat. Hetzelfde geldt voor de laatste categorie, de
potentiele plancapaciteit van lokale overheden.
Ondanks de inspanningen van de aanbieders van het potentieel toekomstig aanbod is een
kantoorobject zodra het op de markt komt reeds verouderd 25 • Tussen initiatief en realisatie van een
kantoorobject kan een periode van enkele jaren liggen, waardoor wensen en eisen van gebruikers door
gewijzigde inzichten niet meer aansluiten op het aangeboden prestatieniveau.
Op basis van een analyse van de kantoorobjecten die in 2003 en 2004 zijn opgeleverd en
kantoorobjecten die nu nog in aanbouw zijn is een aantal trends te onderscheiden 26 • De eerste trend is
dat kantoorobjecten nog steeds vaak los van hun stedelijke omgeving ontwikkeld lijken te worden . Bij
70% van de productie gaat het om autonome kantoorontwikkelingen , bij nog eens 11% om de
traditionele combinatie van kantoren met bedrijfsruimte . Slechts 19% van de productie heeft
betrekking op projecten waar werken gecombineerd wordt met wonen en/of winkelen . Veel van de
kantoorobjecten worden dan ook ontwikkeld op kantorenlocaties waar voorzieningen als een
winkelcentrum een ondergeschikte rol spelen en waar wonen niet goed mogelijk is, of zelfs verboden
vanwege milieu -, gezondheids of veiligheidseisen . Daarnaast is een toename van recent
geproduceerde objecten waar te nemen met een omvang groter dan 10.000 m 2 . Samen met
kantoorobjecten groter dan 5.000 m 2 gaat het om de helft van het aantal kantoorobjecten. Indien men
de samenstelling van de opname bekijkt, blijkt dat de gemiddelde transactieomvang niet aansluit op
de productie. Weliswaar is er een stabiele opname van kantoorobjecten boven de 5.000 m 2 ,
voornamelijk afkomstig van overheidsdiensten, maar deze opname is kleiner dan de productie. De
opnames lijken zich bovendien te concentreren in de Randstad. Daarbuiten worden kantoorobjecten
met en omvang groter dan 5.000 m 2 minder vaak opgenomen. De vraag naar kantoorobjecten boven
de 10.000 m 2 is bu iten de Randstad zelfs nihil. Het omgekeerde geldt voor relatief kleine
kantoorobjecten ( < 2.500 m 2 ) . Zij lijken te weinig ontwikkeld te wo rden . Hierbij moet natuurlijk wel
worden aangetekend dat een groot kantoor ook in gedeelten kan worden verhuurd . Een grote groep
gebruikers geeft echter de voorkeur aan een zelfstandig kantoor . De derde trend is het accent op het
hogere segment. Zoals vermeld is op de kantorenmarkt nog steeds behoefte aan kwaliteit. Gezien de
huurprijzen lijkt de markt zich dan ook te richten op het kwalitatief hogere segment.

2.4 Resume
Het ontstaan van de ' vrije' kantorenmarkt dateert van het midden van de jaren zestig. Sindsdien
hebben kantoorhoudende organisaties diverse veranderingen ondergaan. De veranderingsprocessen in
het bedrijfsleven (in het bijzonder de zakelijke en financiele dienstverlening) en van de (semi -)
overheid, zorgen voor veel problemen. Ze voltrekken zich zo snel dat het niet verwonderl ijk is dat de
vastgoedwereld hier lang niet altijd adequaat op kan reageren .
Tengevolge van een concurrerend en efficient functioneren en mogelijk gemaakt door technische
ontwikkelingen gaan kantoorhoudende organisaties over tot het gebruiken van nieuwe apparaten en
het toepassen van nieuwe kantoorconcepten . Vooral automatisering en telecommunicatie hebben een
grote vlucht genomen in de kantorensector. De daarbij behorende systemen en apparaten stellen
zodanige eisen aan de structuur en uitrusting van kantoorobjecten van een oudere generatie dat deze
objecten daar niet (zonder meer) aan kunnen voldoen .
Het voornaamste probleem blijkt telkens weer het afstemmen van het aanbod op de vraag . Mede door
de veranderingsprocessen waar kantoorhoudende organisaties mee te kampen hebben ontstaat wat
wel genoemd wordt de ' varkenscyclus'. De combinatie van voorbereidingsperiode en bouwtijd maakt
de markt extra kwetsbaar. Is eenmaal een investeringsbeslissing genomen dan kan de markt bij
oplevering van het object, in de praktijk jaren later, weer volledig 'gedraaid' zijn .
25

Korteweg, P.J. (2002), 'Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? '.

26

NEP ROM, DTZ Zadelhoff, Stichting ROZ Yastgoedindex & PropertN L (2004), 'Nieuw commercieel vastgoed in Nederland
2004 '.
Een o nderzoek naar de impact van economi sche en techn ische veroudering op kantoorobjecten

20

De kwantitatieve vraag- en aanbodontwikkeling over de laatste drie decennia geven beiden een
stijgende lijn weer, met een duidelijk cyclisch karakter. Zowel aan de vraag,- als aan de aanbodzijde
zijn in de afgelopen dertig jaar diverse factoren van invloed geweest die hebben bijgedragen aan dat
verloop. Een aantal kwantitatieve en kwalitatieve factoren is aangestipt. Het gaat om de verschillende
ontwikkelde kantoorconcepten en architectonische en (klimaatinstallatie) technische eigenschappen
van kantoorobjecten. Flexibiliteit blijkt een zeer belangrijk criterium voor nieuwe kantoorhuisvesting te
zijn. Van bedrijven en instellingen wordt verwacht dat zij zich continue aanpassen aan externe
ontwikkelingen. Dat betekent dat interne structuren voortdurend moeten warden aangepast, waardoor
de aard en de omvang van de gewenste huisvesting aan verandering onderhevig zijn. Tevens is de
groei van het ruimtegebruik per hoofd van de kantoorpopulatie, dat zich voordoet in de eerste jaren
na het ontstaan van de ' vrije' kantorenmarkt, van invloed op het verloop van de vraag- en
aanbodontwikkeling. Duidelijk is dat in de afgelopen decennia het kwalitatieve aanbod kantoorruimte
regelmatig veranderd is, vaak ender invloed van de vraag.
De oorzaak van de mismatching tussen vraag en aanbod meet gezocht warden in de grilligheid van de
besluitvorming over huisvestingsvraagstukken en de latente onzekerheid over de ontwikkeling van de
kantoorbevolking . Prognoses over de ontwikkeling van de economie en over groei, dan wel daling van
de werkgelegenheid in de kantorensector (van doorslaggevend belang of wel of niet meet warden
gebouwd) blijken telkens te warden achterhaald . De mismatching en de gevolgen van de
' varkenscyclus ' hebben er toe geleid dat veroudering van kantoorobjecten tot op heden niet geed
kon warden geschat en daardoor misschien wel wordt onderschat.
Al in het begin van de jaren zeventig wordt het evenwicht op de kantorenmarkt gedurende een aantal
jaren verstoord . Het vinden van andere gegadigden voor kantoorobjecten die te kampen hebben met
leegstand blijkt voor sommige objecten niet realiseerbaar. De verstoring van het evenwicht leidt ertoe
dat men meer oog krijgt voor het verschijnsel econom ische veroudering. Men veronderstelt dat,
ondanks dat de technische levensduur van vastgoed vele decennia kan beslaan , de economische
veroudering een meer beperkte levensduur oplegt. De discrepantie tussen economische en technische
levensduur komt tot uiting in het feit dat objecten die bouwtechnisch nog in perfecte staat verkeren,
maar economisch verouderd zijn , te kampen hebben met leegstand. De gevolgen hiervan zijn sinds
het begin van de jaren zeventig veelvuldig en met enige regelmaat waargenomen. Het probleem van
de ogensch ijnlijk snelle economische veroudering manifesteert zich voornamelijk in perioden dat er
sprake is van laagconjunctuur.
Duidelijk is geworden dat het stedelijke landschap in Nederland in beweging is . Ook in tijden van
laagconjunctuur wa rden nieuwe kantoorobjecten toegevoegd , waarmee op de veranderende wensen
van de consument wordt ingespeeld . Vastgoed zelf mag dan weinig dynamisch zijn, de vastgoedmarkt
is dat wel. In deze tijd van economische teruggang wordt pijnlijk duidelijk dat in het verleden
kantoorobjecten zijn ontwikkeld die de gebruiker nu bij voorkeur links laat liggen. Leegstand is het
resultaat. En in tegenstelling tot de vorige crisis op de kanto renmarkt mogen we niet verwachten dat
straks bij economisch herstel de leegstaande objecten alsnog allemaal weer gevuld raken. Voor het
eerst in de geschiedenis warden we geconfronteerd met grootschalige en langdurige leegstand van
verouderde kantoorobjecten. Dat is in eerste instantie een probleem voor de eigenaren. Zij zullen
gedwongen warden om hun verlies te nemen. Maar het is ook een maatschappelijke opgave .
Tot 2010 is door het nu beschikbare arbeidsaanbod , de langzaam herstellende economie en de groei
van de beroepsbevolking nog zeker wat groei van de vraag naar kantoorruimte te verwachten. Ook de
verdere groei van de dienstensector levert extra kantoorbanen op. In de laatste jaren is en voor de
toekomst zal het accent vaker op vervangings- dan op uitbreidingsvraag komen te liggen. Gezien de
behoefte aan kwaliteit en het feit dat meer dan de helft van de kantoorobjecten ouder is dan achttien
jaar, zal het inspelen op de vervangingsvraag steeds vaker voorkomen . De accentverschuiving naar
vervangingsvraag betekent dat een toenemend aantal kantoorobjecten definitief buiten spel komt te
staan . Nu al lijkt bijna 1 miljoen m 2 nauwelijks nog verhuurbaar. De ontwikkelopgave van de komende
jaren wordt dan ook een oplossing vinden voor de herontwikkeling van deze verouderde
ka ntoorobjecten.
Het is voornamelijk het huisvestingsgedrag van de voor de ma r kt zo belangrijke afnemerscategorieen,
dat dikwijls buitengewoon wispelturig is. De veranderingsprocessen en het huisvestingsgedrag bepalen
voor een groat deel de relatief snel optredende economische veroudering. Vastgesteld meet warden
dat meer grip kunnen krijgen op het aspect van de tot op heden onvoorspelbare economische
veroudering kan bijdragen aan het oplossen van de problemen die de ' vastgoedcyclus' met zich
brengt.
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Hoofdstuk 3: Huurprijsdaling en veroudering
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van de huurprijs van kantoorruimte
behandeld. De paragrafen 3.2 t/m 3.4 beschrijven de achtergronden van huurwaardeverminderende
factoren van kantoorruimte.
In paragraaf 3.5 wordt de kwalitatieve empirische analyse behandeld. In de literatuur en dan
name in de Nederlandse literatuur, is relatief weinig informatie te vinden over het kwantificeren
technische en vooral economische veroudering. Deze constatering fungeerde als aanleiding
gedachten en meningen van experts, t.a.v. de huurwaardevermindering en veroudering
kantoorobjecten, d.m.v. interviews te achterhalen.

met
van
om
van

In de voorlaatste paragraaf wordt een classificatie gegeven van alle huurwaardeverminderende
factoren. Verondersteld wordt dat de impact van veroudering tot uiting komt in een daling van de
huurprijs. De classificatie is totstandgekomen door een combinatie van een aantal literatuurbronnen
en de gesprekken met experts. Aan de hand van dat overzicht wordt in het vervolg van het onderzoek
aangenomen dat een aantal huurwaardeverminderende factoren zijn uit te sluiten. Hierdoor ontstaat
de mogelijkheid om vormen van veroudering van kantoorobjecten te kwantificeren.

3.1 Realisatie huurprijs
Sinds het ontstaan van de kantorenmarkt is deze markt ingebed in een complex systeem waa r
gebruik, productie, exploitatie en beheer van kantoorruimte aan de orde zijn . Diverse onderling
samenhangende markten zijn daarbij relevant. Hiervoor warden de begrippen gebruikersmarkt, bouw en ontwikkelingsmarkt en beleggingsmarkt gebruikt. De huur- en ook koopprijzen van
kantoorobjecten spelen een belangrijke factor bij het functioneren van die afzonderlijke markten en
tevens in de samenhang van die markten.
Bij het bepalen van de waarde van een kantoorobject op deze markten spelen verschillende factoren
een rol. Er bestaan objectgebonden factoren die objectief bepaald kunnen warden , zoals de
oppervlakte en het bouwjaar. Daarnaast bestaan er objectgebonden factoren, die door een meer
subjectieve oordeelsvorming tot stand komen ; de kwalificatiefactoren . Tevens bestaan er
locatiegebonden factoren , waaronder begrepen de bereikbaarheid van het object, de infrastructuur en
de voorzieningen waarover de locatie beschikt. De kwalificatiefactoren warden gebruikt om een
kwalificatie te geven van de staat waarin het object zich bevindt. Met behulp van deze factoren wordt
in veel gevallen door een taxateur, onder andere door zijn ervaring , de waarde van een object
vastgesteld.
De daling van de waarde van een kantoorobject wordt ingegeven door alle actoren die deel uit maken
van de hierboven genoemde markten . In het bijzonder gaat het om huurders, makelaars en
eigenaren/beleggers. Deze actoren 'voeden ' de gedachten van taxateurs omtrent de waarde van een
kantoorobject . De daling van de waarde van een object komt o.a. tot uiting in een daling van de
hoogte van de huurprijs . Bij het totstandkomen van de huurprijs dient onderscheid gemaakt te
word en tussen vraagprijzen en transactiehuren.
Vraagprijs
De vraagprijs wordt gedefinieerd als; de huurprijs voor het betreffende vastgoedobject en zijn locatie
die op dat moment in de markt behaald zou kunnen warden volgens opgave van de taxateur. Er wordt
daarbij uitgegaan van een optimale marketing, een willige markt en verhuur aan de meest biedende
gegadigde, exclusief BTW en bijdrage servicekosten. Evenals afgaande op verstrekte
overeenstemmende verhuurcondities van vergelijkbare vastgoedobjecten in de betreffende
concurrerende submarkt. De vraagprijs heeft betrekking op gehuurde ruimte en objectgerelateerde
voorzieningen, derhalve is de huur voor parkeerplaatsen en dergelijke niet inbegrepen .

De hoogte van de vraagprijs wordt veelal vastgesteld , doordat een taxateur ( eventueel in conclaaf
met andere taxateurs) het prestatieniveau van het object bij bezichtiging vertaalt in een huurprijs
voor het object. Het prestatieniveau wordt gedefinieerd als het integrale kwaliteitsniveau van het
betreffende vastgoedobject en zijn locatie. De taxateur maakt daarbij gebruik van huurprijzen die bij
voorgaande transacties tot stand zijn gekomen, onder vergelijkbare condities en voor vergelijkbare
objecten, als referentiekader voor het vaststellen van de vraagprijs.
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Transactiehuur
De transactiehuur wordt gedefinieerd als; de hoogte van de huurprijs, zoals vastgesteld bij het
aangaan van een huurovereenkomst. Het prestatieniveau van de aangeboden en geaccepteerde
productformule vormt de basis voor de overeenkomst tussen aanbieder/verhuurder en
vrager/huurder 27 . Het gaat om de huurprijs die als zodanig in het huurcontract is neergelegd, geld end
voor het moment van aanvang van de overeengekomen huurtermijn tot het bepaalde moment van
eerste huurverhoging .
Kenmerkend voor transactiehuren is dat er een huurder bekend is op het moment dat de huurprijs
totstandkomt . Aangezien bij het vaststellen van de vraagprijs de huurder niet bekend is bestaat er
t .a.v. een aantal aspecten een verschil tussen vraagprijs en transactiehuur. Huurdersfactoren spelen
een andere rol bij het vaststellen van transactiehuren in vergelijking tot het vaststellen van
vraagprijzen . Er kan een relatie tussen huurder en verhuurder bestaan, waardoor een andere huur
totstandkomt dan dat er gevraagd wordt. Tevens kan er sprake zijn van een andere mate waarin
huurconcessies (zie bijlage 8) warden gegeven, wat een afwijking oplevert tussen de hoogte van de
transactiehuur en de vraagprijs. Daarnaast kan er een afwijking tussen de hoogte van de vraagprijs
en de transactiehuur ontstaan door het al dan niet opteren voor belaste BTW bij het totstandkomen
van de transactiehuur (zie bijlage 2). Deze factor kan zorgen voor een daling van de transactiehuur,
bij een toename van de ouderdom van een kantoorobject .
Tevens kunnen vraagprijzen en transactiehuren dalen door economische en technische veroudering
van het object en zijn locatie . Daarnaast kunnen conjuncturele ontwikkelingen ervoor zorgen dat
huurprijzen dalen. De diverse vormen van veroudering die zorgen voor een daling van de huurprijs
warden in de volgende paragrafen behandeld . In de literatuur wordt een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen veroudering die in het object zelf zit, waarbij verandering optreedt van de kenmerken
van het object op zich, en veroudering die te maken heeft met de positie van het object ten opzichte
van andere objecten. In dit onderzoek wordt dat onderscheid weergegeven met de begrippen
technische en economische veroudering . In de volgende paragraaf wordt allereerst ingegaan op het
verschijnsel technische veroudering . De derde paragraaf behandelt het verschijnsel economische
veroudering .

3.2 Technische veroudering
I n het engelse taalgebied wordt het onderscheid tussen technische en economische veroudering
weergegeven met respectievelijk de begrippen ' physical deterioration ' en ' obsolescence' 28 . ' Physical
deterioration ' wordt door Baum gedefinieerd als (zie figuur 3.6 en bijlage 3) : ' deterioration of the
physical fabric of the exterior, interior and structure of the building and its services as a function of
physical usage and the actions of the elements'.
Korteweg 29 gebruikt de term structurele veroudering (zie figuur 3.5) die overeenkomsten vertoont met
het in dit onderzoek gehanteerde begrip technische veroudering. Volgens hem betreft structurele
veroudering van het pand; ' de slijtage van een pand als gevolg van gebruik, door de werking van de
elementen (weer, wind) en als gevolg van aantasting door fysieke (trilling verkeer) en chemische
factoren/processen '.
Ten Have 30 maakt een opdeling van waardeverminderende factoren (zie tabel 3.1) in fysieke en
technische veroudering, functionele veroudering en externe veroudering. Ten Have geeft de volgende
opsomming van factoren die de fysieke of technische veroudering volgens hem beslaat (de
opsomming pretendeert overigens niet uitputtend te zijn):
• Slijtage door normaal gebruik;
• Verslechtering of schade door weersinvloeden, ongedierte of veroudering ;
• Schade door onoordeelkundig gebruik, vandalisme, brand en dergelijke;
• Verslechtering door leegstand .
In de literatuur wordt minder aandacht geschonken aan het technisch verouderen van de locatie dan
van het object. Het gros van de auteurs schenkt er in zijn geheel geen aandacht aan. In dit onderzoek
wordt er vanuit gegaan dat eveneens de locatie technische veroudering kan vertonen.
27

28
29
30

Keeris, W.G. (200 1), 'Vastgoedbeheer Lexicon; begrippen, omschrijving, toe/ichting'.
Baum, A. ( 199 1), 'Property In vestment Depreciation and Obsolescence', London, Routledge.
Korteweg, P.J. (2002), 'Veroudering van kantoorgebouwen: prob/eem of uitdaging? '.
Have, G.G.M. ten (2002), 'Taxatieleer vastgoed I '.
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Technische veroudering beslaat de slijtage van een object en zijn locatie als gevolg van normaal
gebruik, door de werking van de elementen en als gevolg van aantasting door fysieke en chemische
factoren en/of processen. Daarnaast bestaat er een aantal uitzonderlijke situaties die een
huurwaardevermindering kunnen opleveren en in dit onderzoek als technische veroudering wo rdt
beschouwd. Er kan gedacht worden aan situaties waarbij er schade optreedt door onoordeelkundig
gebruik, vandalisme, brand en dergelijke. Technische veroudering is in het algemeen een langdurig,
langzaam verlopend proces .
Technische veroudering
Technische veroudering wordt gedefinieerd als; de situatie die gekenmerkt wordt door een afnemende
behoefte aan een vastgoedobject en zijn locatie, door het niet meer aansluiten van de wensen en
eisen van de (potentiele) gebruikers op het aangeboden prestatieniveau van het betreffende
vastgoedobject en zijn locatie. Deze situatie wordt veroorzaakt door factoren die een directe fysieke
uitwerking hebben op de permanent aanwezige aspecten van het object en zijn locatie .

Deze vorm van veroudering veroorzaakt een daling van het prestatieniveau van het object en zijn
locatie t.o .v. tijdstip 0 (zie figuur 3.1 ). Ter verduidelijking; het tijdstip O kan bijvoorbeeld het punt in
de tijd zijn waarop een object wordt opgeleverd , het moment waarop er een renovatie is uitgevoerd of
het punt in de tijd waarop het contract in werking treed .
Figuur 3. I: Ontwikkeling prestatieniveau o. i. v. technische veroudering

Prestatieniveau

Prestatieniveau tijdstip 0
Technische veroudering
Ontwikkeling prestatieniveau
o.i.v. technische veroudering

0

Tijd

Er wordt een opdeling gegeven van factoren die de technische veroudering van een object en zijn
locatie beslaat. Deze lijst pretendeert overigens niet uitputtend te zijn:
1. Slijtage door normaal gebruik (dat kan het gebruik beslaan van een geasfalteerde weg die
onderdeel uitmaakt van de locatie of (klimaat)technische installaties die onderdeel uitmaken van
het object) ;
2. Verslechtering , schade of sl ijtage door de werking van de elementen, aantasting door
ongedierte of door fysieke en chemische factoren en/of processen ;
3. Schade door onoordeelkundig gebruik en vandalisme ;
4. Verslechtering door leegstand. Men kan bijvoorbeeld denken aan stofvorming. Daarnaast
worden technische installaties minder of niet gebruikt bij leegstand waardoor ze technisch
verouderen .
De technische veroudering van het object en de locatie zijn beide opgenomen als
huurwaardeverminderende factoren opgenomen in figuur 3. 7.

3.3 Economische veroudering
Baum 3 1 gebruikt het begrip 'environmental obsolescence' (zie figuur 3.6 en bijlage 3} als synoniem
voor de begrippen ' economic obsolescence' en 'locational obsolescence' die volgens hem in de NoordAmerikaanse literatuur worden gebruikt. Economische veroudering betreft in die context de
achteruitgang van de bruikbaarheid van een object door achteruitgang van de kwaliteit van de locatie.
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Die achteruitgang van de kwaliteit kan het gevolg zijn van verval in de omgeving, maar ook van de
achteruitgang van de relatieve ligging .
Onder economische veroudering wordt in dit onderzoek naast een aantal van de factoren die onder de
door Baum gebruikte term 'environmental obsolescence' vallen tevens de door Baum gehanteerde
term ' build ing obsolescence' verstaan. Door Baum is dat begrip gedefinieerd als; 'a decline in the
utility of a building that is not caused directly by physical usage, the action of the elements or the
passage of time. Building obsolescence results from change which is extraneous to the building in
question, such as altered market perceptions about design quality'. Er wordt door hem verwezen naar
een afname in de bruikbaarheid niet veroorzaakt door technische veroudering , als voorbeeld wordt
gegeven veranderingen in de wensen en eisen ten aanzien van de architectuur van een object.
De opdeling van Ten Have 32 van waardeverminderende factoren beslaat naast fysieke en technische
veroudering, functionele veroudering en externe veroudering . De functionele veroudering bestaat
volgens hem uit de volgende factoren (de opdeling pretendeert niet uitputtend te zijn) :
•
Verouderde of slechte architectuur, plafonds die te laag of te hoog zijn, foutief gesitueerde
ruimten en onnuttige ru imten, te weinig lichttoetreding;
•
De niet meer optimaal functionerende indeling van de gebruiksruimten, dit in verband met
gewijzigde inzichten of ontwikkelingen ;
•
Onvoldoende faciliteiten: slechte bouwkundige afwerking, afwijkende detaillering en slechte
installaties;
Een teveel aan voorzieningen: een overkill aan techn ische installaties of te grate oppervlakte,
•
te luxe uitgevoerde bouwkundige voorzien ingen ;
•
Verouderd materiaalgebruik: aanrecht van graniet, stalen kozijnen , stucwerk plafonds of
houten plafonds ;
Mate van verspilling ; hoge onderhoudskosten of slechte energiebesparende maatregelen;
•
•
Wettelijke maatregelen: Arbeidsomstandighedenwet, Won ingwet of milieuwetten .
En de externe veroudering bestaat volgens hem uit (ook deze opdeling pretendeert niet uitputtend te
zijn) :
•
Omgevingsgevaren en overlast : omgevingslawaai, trillingen, rook, smog, vuil, luchtjes en
dergelijke ;
•
Veranderingen in soorten en kwaliteiten van bebouwing in de omgeving: bouwhoogte,
bebouwi ngsintensiteit, gebrui ksbepalingen;
•
Gebruiken van de bewoners : de omgeving wordt steeds minder bewoond door eigenaargebruikers en meer door huurders, wijze van bewoning , veroudering van populatie (met
betrekking tot woningbouw), leegstand en verloedering van de omgeving;
•
Verminderde vraag: vermindering van aantal inwoners of werkgelegenheid , of andere lokaal of
regionaal
bepaalde
economische
omstandigheden,
waaronder vermindering
van
de
bezettingsgraad.
Het begrippenapparaat van Lichfield 33 geeft de meest uitgebreide typologie van de economische
veroudering van de locatie. In deze typologie warden 'functional obsolescence' van de locatie,
' locational obsolescence' en 'environmental obsolescence' onderscheiden . De term ' functional
obsolescence' verwijst naar ' external factors on which the function of the fabric relies '. Lichfield geeft
als voorbeelden hiervan problemen met de bereikbaarheid als gevolg van verkeerscongestie en
onvoldoende parkeerruimte op het perceel of in de omgeving daarvan . De ' functional obsolescence'
beslaat zowel de optredende veroudering als gevolg van veranderingen in de stedelijke structuur, als
mede de daarmee samenhangende veranderende wensen en eisen t .a.v. de locatie van
kantoorhoudende organisaties.
Als tweede vorm van economische veroudering van de locatie geeft Lichfield 'locational obsolescence'.
Er wordt van ' locational obsolescence' gesproken, wanneer de specifieke reden(en) waarom een object
voor een bepaalde functie op een bepaalde locatie is neergezet, verandert . De bij de stichting van het
object optimale relaties met de omgeving (toegankelijkheid tot andere functies, openbaar vervoer, en
dergelijke) zijn teloor gegaan. Als voorbeeld wordt gegeven dat winkels die bij een station zijn
gebouwd onmiddellijk economisch verouderen, wanneer dat station sluit.
De derde vorm van economische veroudering van de locatie volgens Lichfield is ' environmental
obsolescence'. Onder ' environmental obsolescence' warden vormen van veroudering gebracht die
32
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veroorzaakt warden door het minder aantrekkelijk warden van de locatie voor de oorspronkelijke
functie door negatieve ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving. Dat warden ook wel negatieve
externe effecten genoemd. Als voorbeelden warden genoemd factoren als fysiek en sociaal verval in
de omgeving, functieverandering van de omgeving, onveiligheid, criminaliteit en luchtverontreiniging.
Door Keeris 34 wordt economische veroudering gedefinieerd als; 'de situatie die gekenmerkt wordt door
een afnemende behoefte aan het vastgoedobject ten gevolge van functionele veroudering, gelet op de
veranderde economische omstandigheden'. Hij definieert functionele veroudering als: 'de situatie
welke gekenmerkt wordt door het niet meer aansluiten van de vraag van de (potentiele) gebruikers op
het aangeboden prestatieniveau van het betreffende vastgoedobject ten gevolge van gewijzigde
inzichten'.
Behalve door veranderende wensen en eisen van de (potentiele) gebruikers kunnen objecten ook
economisch verouderen door institutionele factoren. Wettelijke maatregelen met betrekking tot
veiligheid en arbeidsomstandigheden (arbo-wetgeving) kunnen bewerkstelligen dat een object niet
!anger zonder meer bruikbaar is voor de huidige functie. De gedachtegang is als volgt; de wensen en
eisen van de overheid veranderen, het gevolg is dat er regels en wetten warden opgesteld waaraan
objecten en locaties dienen te voldoen. Vervolgens zullen de wensen en eisen die (potentiele)
gebruikers hebben zich hier op aanpassen.
De geraadpleegde bronnen tonen aan dat bij de definiering van de economische veroudering het
begrippenapparaat zeer divers is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de praktijk over het
begrip economische veroudering meningsverschillen bestaan. De onderstaande definitie en figuur 3.2
moeten e.a. verduidelijken .

Economische veroudering
Economische veroudering wordt gedefinieerd als; de situatie die gekenmerkt wordt door een
afnemende behoefte aan een vastgoedobject en zijn locatie, door het niet meer aansluiten van de
wensen en eisen van de (potentiele) gebruikers op het aangeboden prestatieniveau van het
betreffende vastgoedobject en zijn locatie. Deze situatie wordt veroorzaakt door factoren die een
subjectief karakter hebben en een niet-direct fysieke uitwerking hebben op alle aanwezige aspecten
van het object en zijn locatie.
Het verschil tussen de ontwikkeling van het gevraagde prestatieniveau van een object en zijn locatie
door het wijzigen van inzichten t .a.v . het prestatieniveau dat geleverd wordt op tijdstip O en het op
tijdstip 0 geleverde prestatieniveau vormt grotendeels de economische veroudering . Daarnaast treedt
er economische veroudering op door een daling van het prestatieniveau van het object en zijn locatie
t.o.v . tijdstip O (zie figuur 3.2).

Figuur 3.2: Ontwikkeling prestatieniveau o.i. v. economsiche veroudering

Prestatieniveau

Econom ische veroudering

r-================~2====~JI- 3 Prestatieniveau tijdstip 0
0

Tijd

1. Ontwikkeling gevraagd prestatieniveau onder invloed van wijzigingen in wensen en eisen;
2. Afname prestatieniveau t.o.v. tijdstip 0 t.g.v. het economisch verouderen;
3. Het prestatieniveau van een kantoorobject (object inclusief bijbehorende locatie) op een
willekeurig punt in de tijd .
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Er bestaat een aantal factoren , dat bij het economisch verouderen zorgt voor een daling van het
prestatieniveau t .o.v . tijdstip 0. Het gaat in het geval van het object bijvoorbeeld om veranderingen
m.b.t. de huurders van het object. Indien de huurders, die reeds aanwezig waren in het object op
tijdstip nul , niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten van potentiele
huurders, is er sprake van econom ische veroudering van het object. De gewijzigde inzichten kunnen
warden ingegeven doordat de huurders veranderingen hebben ondergaan die tot gevolg hadden dat
de huurders in waardering afnamen . In het geval van de locatie, is verkeerscongestie die na tijdstip O
is ontstaan, een voorbeeld waarbij er economische veroudering optreed door een afname van het
prestatieniveau t.o .v. tijdstip 0.
De econom ische veroudering van het object en zijn locatie warden hieronder afzonderlijk behandeld.
Het object en zijn locatie kunnen namelijk door verschillende verouderingsprocessen warden
aangetast.
Daarnaast
hangt
de
veroudering van object en locatie op een
Figuur 3.3: lnvloed economische veroudering object op de locatie
complexe manier samen. Veroudering
van de locatie voor een bepaalde functie,
impliceert tevens veroudering van het
object op die locatie voor die functie.
Omgekeerd impliceert veroudering van
het object voor een bepaalde functie niet
zonder meer veroudering van een locatie
voor de betreffende functie 35 .
In figuur 3.3 is getracht de complexiteit
weer te geven die een juist onderscheid
tussen economische veroudering van het
object en van de locatie met zich
meebrengt. Indien een object verouderd
zal tevens de locatie verouderen , omdat
het object onderdeel vormt van de
locatie. Naarmate de afstand tot het
object toeneemt, zal de impact van de
objectveroudering
op
de
locatie
afnemen.
Economische veroudering van het object
Uit de literatuur blijkt dat men meer bekend is met de term ' economische veroudering van het object'
dan met de term ' economische veroudering van de locatie' . Dat is niet verwonderlijk, deze vorm van
veroudering is voor de betrokkenen (voornamelijk huurders en eigenaren) het duidelijkst waar te
nemen. De verandering van de economische levensduur van een object wordt voornamelijk bepaald
door de mate waarin de wensen en eisen die door gebruikers aan objecten warden gesteld op een
hoger niveau komen te liggen. Veelvuldig wordt er over veroudering, of het niet meer bru ikbaar zijn ,
van het kantoorconcept gesproken. Echter de economische veroudering van een object beslaat veel
meer dan de veranderingen van de wensen en eisen t .a.v. kantoorconcepten.

Om een duidelijk beeld te creeren om wat voor factoren het gaat bij het economisch verouderen van
objecten (pand en perceel) wordt een opdeling en in sommige gevallen een korte omschrijving
gegeven van deze factoren. Deze lijst is totstandgekomen aan de hand van literatuuronderzoek en
interviews met experts (beschreven in paragraaf 3.5). De lijst pretendeert overigens niet uitputtend te
zijn en de factoren zijn niet altijd onderling uitsluitend:
1. Esthetische veroudering ; architectuur die niet meer voldoet aan de wensen en eisen door
gewijzigde inzichten. Architectuu r kan het exterieur maar ook het interieur van een object
beslaan . Er bestaat vaak een verband tussen beide, de architectuur van het exterieur is dan
doorgevoerd in het interieur en visa versa. Het gaat bij deze vorm van veroudering niet alleen om
opvattingen wat mooi en lelijk is, maar ook om ideeen over de ondersteuning of afbreuk die een
object kan bieden aan de beeldvorming van een bedrijf of organisatie. Het uiterlijk van de
huisvesting speelt namelijk een belangrijke rol bij de ondersteuning van het zogenaamde
'corporate image' van bedrijven en instellingen.
2. De omvang van de ruimten ; de vrije hoogte van ruimten en de breedte en/of lengte van
ruimten die niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten . De vrije hoogte,
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de lengte en de breedte kunnen qua maat afwijken van wat geeist of gewenst wordt. Daarnaast
kunnen er in een ruimte belemmeringen aanwezig zijn;
3. De situering van ruimten in een object die niet meer voldoet aan de wensen en eisen door
gewijzigde inzichten. Men kan daarbij denken aan afgelegen vergaderruimten ;
4. De aanwezigheid van bepaalde ruimten die niet meer gewenst zijn of geeist worden door
gewijzigde inzichten. Er bestaat bijvoorbeeld een overschot aan pantry's of bepaalde ruimten die
in het verleden een andere functie hebben vervuld dan de kantoorfunctie kunnen niet meer
gewenst zijn of geeist worden door gewijzigde inzichten;
5. De lichttoetreding in ruimten die niet voldoet aan de wensen en eisen door gewijzigde
inzichten . Dat is een duidelijk aspect waar ook het wijzigen van de wensen en eisen van de
overheid ter sprake kan komen. In het verleden zijn er door de overheid regels opgesteld over de
minimale lichttoetreding in ruimten met bepaalde functies. Indien een object niet voldoet aan deze
eisen dan worden eisen van (potentiele) gebruikers hierdoor be'invloed. Men kan in dat kader
denken aan de Arbeidsomstandighedenwet of milieuwetten die betrekking hebben op het object ;
6. De niet meer optimaal functionerende indeling van een of meerdere ruimten, dit in verband
met het niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten. Het kan gaan om de
indeling van de ruimte op zich, maar ook om de indeling van de ruimten onderling. De indeling
van kantoorruimte is sterk gerelateerd aan het gehanteerde kantoorconcept. In het vorige
hoofdstuk is reeds gebleken dater diverse kantoorconcepten kunnen worden onderscheiden;
7. Het niet meer voldoen van de aanwezige faciliteiten aan de wensen en eisen door gewijzigde
inzichten. De faciliteiten beslaan ruimten als een kantine, een entree en dergelijke;
8. De bouwkundige afwerking en detaillering die niet meer voldoet aan de wensen en eisen door
gewijzigde inzichten;
9. Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen van aanwezige (klimaat)technische installaties
door gewijzigde inzichten;
10. Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten t.a.v. de orientatie
van het pand op het perceel. Doordat men tot inzicht is gekomen dat door een andere orientatie
van een pand op het perceel er bijvoorbeeld meer zonlichttoetreding plaats vindt zullen wensen en
eisen veranderen;
11. Materiaalgebruik dat niet meer voldoet aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten. De
gewijzigde inzichten worden in dat geval voornamelijk ingegeven door de mogelijkheden die
ontwikkelingen op constructief gebied en ontwerptechnisch gebied aandragen ;
12 . Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten t.a .v . de huurders in
het object. Doordat het type huurder(s) van een bepaald object soms verandert, zullen inzichten
veranderen. Een dergelijke verandering hoeft niet per definitie te betekenen dat een huurder het
object verlaat. Het kan ook betekenen dat er binnen de organisatie van een huurder
veranderingen zijn opgetreden, waardoor de huurder tot een ander type behoort;
13. De omvang van de leegstand die niet voldoet aan de wensen en eisen door gewijzigde
inzichten . Het gaat om het percentage leegstand dat in oudere objecten afwijkt in vergelijking tot
objecten met een recenter bouwjaar. Ten eerste dient aangetekend te worden dat het draait om
dat deel van de leegstand dat niet voldoet aan de wensen en eisen van (potentiele) gebruikers. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat een bepaald percentage leegstand als gewenst wordt
beschouwd . Dat percentage leegstand wordt gebruikt om huurders binnen een object te
herhuisvesten of om huurders de mogelijkheid te bieden om uit te breiden. Wanneer wordt
afgeweken van het gewenste percentage, dan veroorzaakt de afwijking van het percentage
economische veroudering van een object. In de regel gaat het om een overschrijding van het
percentage; oudere objecten hebben frequent te kampen met een overschot aan leegstaande
kantoorruimte. Ten tweede dient aangetekend te worden dat bij deze factor van belang is dat
ruimte die beschikbaar is in recent opgeleverde objecten niet tot de leegstand behoord;
14. Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten t.a .v. de aanwezige
parkeerruimte opgenomen in het pand of op het perceel. Van belang is het onderscheid tussen de
kantoorfunctie en de functie die de parkeerruimte vervuld. Aangenomen wordt dat er een aparte
huurprijs voor parkeerruimte wordt betaald. Echter de parkeerruimte die in een pand (in de vorm
van een parkeerkelder) of op een perceel is gelegen zal invloed hebben op de kantoorfunctie. Het
niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten t.a.v. de aanwezige
parkeerruimte zal een wijziging van inzichten tot gevolg hebben van wensen en eisen t.a.v. het
totale object (exclusief de parkeerruimte).
De bovenstaande opdeling geeft aan dat de economische veroudering van een kantoorobject een
breed spectrum van factoren kan beslaan. Naast economische veroudering van een object bestaat er
economische veroudering van een locatie. De volgende subparagraaf behandelt deze vorm van
veroudering.
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Economische veroudering van de locatie
Om een duidelijk beeld te creeren om wat voor factoren het gaat bij het economisch verouderen van
de locatie wordt een opdeling gegeven van deze factoren . Echter ook deze lijst pretendeert niet
uitputtend te zijn en de factoren zijn niet altijd onderling uitsluitend:
1. Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten ingegeven door
problemen met de bereikbaarheid als gevolg van een toename van de verkeerscongestie;
2. Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen door gewijzigde inzichten t.a.v. parkeerruimte
(bijvoorbeeld door een afname in de door de overheid gestelde parkeernorm) ;
3. Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen van de locatie door gewijzigde inzichten t.a.v .
de beschikbare voorzieningen, gedacht kan worden aan winkelcentra, openbaar vervoer en
dergelijke;
4. Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen van de locatie door veranderingen in soorten
en kwaliteiten van bebouwing in de omgeving: bouwhoogte, bebouwingsintensiteit,
gebruiksbepalingen. Ook bij dit aspect treedt er veroudering op doordat wensen en eisen
veranderen door gewijzigde inzichten;
5. Het niet meer voldoen aan de wensen en eisen van de locatie door wijzigingen van de
inzichten door toename van omgevingsgevaren en overlast. Er kan gedacht worden aan (een
toename van) omgevingslawaai, trillingen , rook, smog , vuil en dergelijke;
6 . Veranderingen van de gebruiken van de aanwezige kantoorhoudende organisaties. Een locatie
kan economisch verouderen doordat er een ander type huurder zich vestigt op een bepaalde
locatie. Hierop sluit leegstand aan, wat verloedering van de omgeving tot gevolg kan hebben,
maar ook een afname van de aantrekkelijkheid van de locatie.
Bij het economisch verouderen van de locatie gaat het deels om factoren die overeenkomsten
vertonen met factoren die zorgen voor het economisch verouderen van het object. Bij de economische
veroudering van de locatie ligt de nadruk echter op factoren die ervoor zorgen dat de locatie veroudert
door een afname van het prestatieniveau ten opzichte van tijdstip 0. Zowel de economische
veroudering van het object als de economische veroudering van de locatie is opgenomen in figuur 3.7 .

3.4 De vastgoedcyclus
Naast de hierboven vermelde verouderingsfactoren bestaat er n6g een vo rm van huurwaardedaling bij
toename van de ouderdom van een kantoorobject. De huurprijs ondervindt invloed van het samenstel
van alle bewegingen die het economische leven bepalen. Deze conjuncturele verschijnselen op de
vastgoedmarkt vormen de vastgoedcyclus (zie bijlage 4) en kunnen voor een stijging van de huurprijs
zorgen, maar ook een daling. Dergelijke verschijnselen worden sterk be"invloed door verhoudingen
tussen vraag en aanbod .
De term die door Baum 36 wordt gebruikt, die gerelateerd is aan deze conjuncturele verschijnselen, is
' general supply/demand factors ' (zie figuur 3.6). Baum definieert deze term als volgt : ' factors which
may affect the value of a site related to the general level of economic activity, the general level of
activity in the property market, the level of activity in the particular sector of the property market
under consideration and local activity in that sub-market' . Het gaat volgens hem om de marktsituatie
of daarop van invloed zijnde krachten van vraag en aanbod op allerlei ruimtelijke schaalniveaus die
invloed uitoefenen op de waarde van de locatie. Kenmerkend van zijn uitgangspunt is dat de
vraag/aanbod verhoudingen alleen op het niveau van de locatie werken, zonder dat een vergelijkbare
factor op het niveau van het object werkt .
Het subjectieve karakter van de economische veroudering leidt ertoe dat de economische veroudering
afhankelijk is van de marktsituatie. Mogelijkheden om een duidelijk onderscheid aan te brengen
tussen de vastgoedcyclus en economische veroudering, in het kader van de huurontwikkeling, zijn er
in het verleden niet geweest. Beide kunnen een huurwaardedaling tot gevolg hebben, maar het zijn
wel fundamenteel verschillende begrippen. Om meer duidelijkheid te creeren wordt er een derde
beg rip ge"introduceerd ; de ' marktfactor'.
De vastgoedcyclus wordt gevormd door de conjuncturele verschijnselen die ertoe leiden dat tegelijk de
huurprijs van oudere objecten en objecten met een recenter bouwjaar een identieke huurverhoging of
huurverlaging vertonen . In figuur 3.4 is de ontwikkeling van de huur van twee objecten weergegeven .
Lijn 1 geeft de huurontwikkeling van een object met een recent bouwjaar weer, lijn 2 geeft de
huurontwikkeling van een ouder object weer. Beide objecten vertonen een cyclische huurontwikkeling.
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Ten tijde van hoogconjunctuur hebben de objecten een relatief hoge huurprijs. Ten tijde van
laagconjunctuur vertonen de objecten een relatief lage huurprijs.
De ' marktfactor' wordt gevormd door de conjuncturele verschijnselen die ertoe leiden dat de huurprijs
van oudere objecten sterker gedaald zijn dan objecten met een recenter bouwjaar ten tijde van
laagconjunctuur (zie figuur 3.4 ). De impact van veroudering wordt, ten tijde van laagconjunctuur dan
wel hoogconjunctuur, versterkt dan wel gedempt door de conjuncturele verschijnselen.

Figuur 3.4: De vastgoedcyclus en de marktfactor

Huurprijs

0

Tijd

De ' marktfactor' komt als volgt tot uiting; bij overaanbod krijgen kantoorhoudende organisaties
keuzemogelijkheden . Op het moment dat er meer nieuwbouw op de markt komt dan de netto
toename van de vraag rechtvaardigt, kunnen gebruikers van kantoorruimte doorstromen van
bestaande bouw naar nieuwbouw. Wanneer alle objecten in een hierarchie van kwaliteit worden
geplaatst vormt de nieuwbouw veelal de top van de kwaliteitspiramide . In dat segment komen vaak
ook de hoogste huurprijzen tot stand. Alleen al door toevoeging van nieuwe kantoorobjecten aan de
voorraad krijgen bestaande objecten een lagere positie op de kwaliteitsladder. Ze voldoen niet meer
aan de, o.a. door nieuwbouw ingezette, gewijzigde inzichten van (potentiele) gebruikers van
kantoorruimte.
In de nieuwbouw zijn materialen verwerkt en technische vindingen toegepast die op dat moment op
de markt verkrijgbaar zijn. Bestaande objecten van prima kwaliteit verouderen dan, in relatieve zin ,
omdat ze niet meer de allernieuwste zijn. Er is sprake van economische veroudering. De impact van
deze ontwikkelingen neemt toe wanneer er relatief veel nieuwbouw aan de voorraad wordt
toegevoegd .
Naast het aanbrengen van een onderscheid tussen de vastgoedcyclus en de ' marktfactor' is het van
belang om een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de invloed van de 'marktfactor' op objecten locatieniveau. Al deze factoren zijn wederom in figuur 3.7 opgenomen, er wordt vanuit gegaan dat
de marktfactor op de economische veroudering inwerkt.

3.5 Kwalitatieve empirische analyse
In deze paragraaf zijn de voornaamste resultaten opgenomen van de in twee ronden afgenomen
interviews met experts 37 • In eerste instantie is er met vier experts een gesprek aangegaan. Deze
gesprekken hadden een orienterende basis met als doel de verschillende huurwaardeverminderende
factoren in kaart te brengen . Hetgeen plaats vond door het achterhalen of de classificaties, afkomstig
uit de literatuur, compleet waren en of de gehanteerde definities van veroudering voldeden aan wat de
experts erbij voor ogen hadden .
Nadat de eerste gesprekken afgerond en verwerkt waren, is in een tweede ronde met tien experts een
gesprek aangegaan . Deze gesprekken waren meer gericht op het achterhalen van de bij de experts
37
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gehanteerde berekeningswijze die plaatsvindt t.a.v. veroudering en de (on)mogelijkheden om dit op te
nemen in een theoretisch waarderingsmodel. Een overzicht van de ge"interviewde experts en het
kantoor waaraan ze verbonden zijn , is in bijlage 5 weergegeven .

Eerste ronde gesprekken
Hieronder zijn vragen , antwoorden en gedachten die tijdens de eerste ronde interviews ter sprake
kwamen en/of ontstonden uitgewerkt.
•
Er is begonnen met het voorleggen van een door Baum 38 opgestelde classificatie van
waardedaling (figuur 3.6). Van de factoren die in de betreffende classificatie opgenomen zijn,
werden definities gegeven (zie bijlage 4). Aan de hand van deze classificatie is gevraagd of men
aanpassingen dan wel toevoegingen zou willen maken op de gegeven classificatie. Een aantal
personen maakte de opmerking dat er naast de marktfactor zoals Baum die beschrijft op
locatien iveau, tevens een marktfactor op het objectniveau van toepassing zou moeten zijn . Deze
opmerking is in de classificatie zoals die in dit onderzoek gehanteerd wordt opgenomen (figuu r
3.7).
•
Vervolgens is gevraagd of men zich kon vinden in de gehanteerde definitie van technische
veroudering, en zo niet, welke verandering(en) men zou willen aanbrengen. Een aanvullende
vraag was of men een overzicht kon produceren van factoren die de technische veroudering
beslaan . Het merendeel kon zich conformeren aan de gehanteerde definitie . Een veel gehoorde
opmerking was dat het bij technische veroudering voornamelijk om een langdurig proces gaat.
Door normaal gebruik beginnen bouwdelen in de loop van de jaren sl ijtage te vertonen. Als
uitzondering op dit proces werden klimaattechnische installaties genoemd . Dergelijke installaties
kunnen in een kortere tijdsperiode technisch verouderden dan bijvoorbeeld de fundering en
constructie. De aanpassingen die men voorstelde zijn gedeeltelijk opgenomen in de definitie zoals
die wordt gehanteerd in dit onderzoek.
•
Een volgende vraag was of men zich kon vinden in de gehanteerde definitie van economische
veroudering, en zo niet, welke verandering(en) men zou willen aanbrengen. Een aanvullende
vraag was of men een overzicht kon produceren van factoren die de economische veroudering
beslaan . De antwoorden en gedachten waren met betrekking tot de economische veroudering
meer verdeeld. Men had vaak moeite om exact aan te geven wat tot economische en wat tot
technische veroudering behoort. Daarnaast benadrukte men, dat zowel het object als de locatie
economisch kunnen verouderen . De aanpassingen die men voorstelde zij n gedeeltelijk opgenomen
in de definitie zoals die wordt gehanteerd in dit onderzoek.
•
Vervolgens is gevraagd of men in staat was een waarde toe te kennen aan elk van de
huurwaardeverminderende factoren, inclusief de door de expert eventueel zelf eraan toegevoegde
factoren. De vijf belangrijkste factoren konden gerangschikt worden van 1 t/m 5, waarbij de
waarde 1 de belangrijkste factor weergaf. Deze vraag was in het onderzoek opgenomen zodat er
een eerste idee zou ontstaan van de relatieve waarde van de verschillende factoren die de
huurwaardedaling betroffen . Er konden door de ge"interviewden, buiten de uitbreiding van de
vastgoedcyclus die tevens op het niveau van de locatie werkt, geen andere factoren bedacht
worden dan de in het overzicht reeds weergegeven factoren. Men was het er over eens dat het
gegeven overzicht compleet was . Men kon in het algemeen niet aangeven welke factoren zwaarder
meewogen in de huurwaardevermindering.
•
Als laatste werd gevraagd of men zich kon vinden in de definities van de overige
huurwaardeverminderende factoren . En wederom werd gevraagd, wanneer men zich niet kon
conformeren aan een definitie, welke verandering(en) men zou willen aanbrengen en of men een
overzicht zou kunnen geven van aspecten die bij de verschillende definities meespeelden. Er was
meer consistentie over de overige definities. Desondanks zijn er nog verschillende opmerkingen
gemaakt over de definitie van de vastgoedcyclus. Er bestond onduidelijkheid over het onderscheid
met de economische veroudering. Een aantal keer is de opmerking gemaakt dat de vastgoedcyclus
op de economische veroudering in speelt en dat ze met elkaar verweven zijn . Ook deze opmerking
komt tot uiting in de in dit onderzoek gehanteerde classificatie in de vorm van de 'marktfactor' .
Tweede ronde gesprekken
Als introductie is voor de tweede ronde gesprekken een ' survey' verstuurd. Daarin was een inleiding
op het onderwerp veroudering, een aanta l vragen, een tweetal bijlagen en ter afsluiting een
bronnenlijst opgenomen. De bijlagen bestonden uit een aantal fictieve cases met bijbehorende locatie
(zie bijlage 6) en een aangepaste versie van de classificatie van de verschillende vormen van
huurwaardedaling. De cases bestonden uit een visuele weergave van vier kantoorobjecten met
uiteenlopende bouwjaren en een uitgebreide omschrijving van de fictieve objecten die zich op de
locatie ' Den Haag centraal' bevonden. Deze locatie was gekozen, zodat bij het evalueren van de cases
38
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aangenomen kon worden dat de locatie op de hoogte van de huurprijs van alle objecten die zich daar
bevonden, een zelfde invloed uitoefent.
Een van de ge'interviewde experts heeft de cases m.b .v. een theoretisch waarderingsmodel
doorgerekend. Duidelijk is naar voren gekomen op welke wijze de veroudering zich in het gehanteerde
model manifesteert. Daarnaast wordt duidelijk in hoeverre rekening gehouden wordt met veroudering ,
waar moeilijkheden en mogelijkheden liggen. In het model is een waarde opgenomen voor de te
vragen huur, die afhankelijk was van wat men constateerde wanneer men voor het eerst het object
betrad. De mate van veroudering die reeds was opgetreden is geschat. Er zijn aannamen gedaan voor
de verwachte uitgaven aan incentives ook wel huurconcessies (zie bijlage 7) en kosten aan
verbeteringen die na een termijn van tien jaar zouden worden uitgevoerd . Ook voor de hoogte van
deze kosten is een aanname gedaan. Zowel gebaseerd op de eigen indrukken als de verkregen kennis
van het betreffende object. Tevens is een percentage aangehouden voor de onderhoudskosten . Deze
kosten varieren per object. Er is een percentage aangenomen voor de stijging van de huurwaarde van
2 perioden van 10 jaar, dat afweek per object. Indien een object verouderd is krijgt het een lager
percentage huurstijging toebedeeld. Het was al snel duidelijk op welke wijze er met veroudering in de
praktijk wordt omgesprongen . Gebaseerd op ervaringsdeskundigheid worden er voornamelijk
aannamen gedaan. Onderzoek naar de verschillende factoren die de veroudering beslaat is slechts
beperkt uitgevoerd. Mogelijk is dat de reden waarom men niet in staat is om de veroudering
nauwkeurig te kwantificeren en (vervolgens) op te nemen in een theoretisch waarderingsmodel.
Een aantal van de vragen opgenomen in de ' survey', een deel van de antwoorden en de voornaamste
gedachten daarbij worden hieronder puntsgewijs behandeld .
•
Een van de vragen betrof op welke wijze de verschillende verouderingsfactoren gemeten
worden, indien daar mogelijkheden voo r bestaan . Hierboven is reeds vermeld dat er (vooralsnog)
aannamen worden gedaan t.a.v. de kwantificering van de verschillende verouderingsfactoren. Dat
komt min of meer overeen met wat in een groot deel van de praktijk als standaard aanvaard is en
het strookt met de verhalen van de experts.
•
Een volgende vraag was ; ' wat vindt u van de gedachte dat een renovatie van een object de
mate van economische veroudering zou kunnen weergeven? ' Hierover was men eensgezind; een
renovatie heft veroudering op, maar in welke mate is niet te zeggen . Een renovatie kan de totale
veroudering opheffen, maar vaak zal het zo zijn dat de veroudering maar ten dele opgeheven
wordt. Doordat bepaalde bouwdelen niet aan de wensen en eisen van deze tijd zijn aan te passen
is het onmogelijk om vooral de economische veroudering in zijn totaliteit op te heffen. Daarnaast
werd gevraagd wat men van de gedachte vond dat, indien er een renovatie is uitgevoerd, de
economische veroudering weer op nul gesteld dient te worden . Dat ging wederom over het
implementeren van veroudering in een model. Men is het er over eens dat een renovatie
veroudering in een bepaalde mate opheft, waardoor dit ook zijn weerslag moet hebben in een
model. Men zal dan wederom een schatting moeten maken in hoeverre de betreffende renovatie
de veroudering opheft.
•
Vervolgens werd gevraagd of de economische veroudering vanaf jaar 1 reeds zijn beslag legt
op de waarde of dat dit de eerste jaren nog niet van betekenis is. Er wordt een aantal keer
vermeld dat de economische veroudering pas zijn weerslag heeft op het moment dat huurders de
gevolgen hiervan ondervinden. In het algemeen is men van mening dat deze periode een aantal
jaren bestrijkt, er worden perioden genoemd van vier en vijf jaar. Een aantal keer wordt
opgemerkt dat bij het opnieuw opstellen of herzien van een huurcontract veroudering vaak een rol
speelt. Op dat moment wordt de veroudering van een object bij (potentiele) huurders en
eigenaren vaak pas echt duidelijk, wat in de praktijk neerkomt op een periode van vijf of tien jaar.
•
Een volgende vraag betrof of men gebruik maakt van een variabele die de technische
veroudering van het object weergeeft in een theoretisch waarderingsmodel. Hierboven is reeds
vermeld dat men aannamen maakt voor de kosten die men maakt aan o.a. het uit te voeren
onderhoud . Daarnaast werd gevraagd of en hoe de kosten die worden uitgegeven aan het
opheffen van (een groot deel van) technische veroudering, de technische instandhouding, te
berekenen zijn. Tevens werd gevraagd of er gedetailleerde gegevens voorhanden waren op het
betreffende kantoor over de hoogte aan uitgaven van (het gemiddelde aan) instandhoudingkosten
door de jaren heen. Men gaf aan dat wanneer men gebruik wilde maken van dergelijke gegevens,
een eigen afdeling van het kantoor werd ingeschakeld die de betreffende gegevens aanleverde
(dat vond voornamelijk plaats bij de grotere makelaarskantoren). De genoemde afdeling was in
staat een totale onderhoudsstaat aan te leveren voor een bepaald kantoorobject. Tevens werd
door een aantal experts onderzoek dat door de FGH-bank is uitgevoerd genoemd, dat geresulteerd
heeft in de Vastgoed exploitatie-wijzer (zie bijlage 7) . M.b .v . de exploitatie-wijzer is een globale
indicatie af te leiden voor de kosten aan onderhoud.
•
Hierop volgden de vragen : ' is het mogelijk om een variabele op te nemen die de
vastgoedcyclus weergeeft in een def-model?' En ' is het mogelijk om een variabele op te nemen die
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de economische veroudering van het object weergeeft in een dcf-model 39 ?' En ' is bij beide
factoren een onderscheid te maken in object en locatie? ' Door een aantal experts werd verwezen
naar een methode die gebruikt wordt door Jones Lang Lasalle voor de marktontwikkeling, de
' office clock', een methode die aangeeft of huren stijgende dan wel dalende zijn. In hoeverre dit
de bedoelde vastgoedcyclus is, beschreven in dit onderzoek, laat men in het midden. Men is
pessimistisch wanneer het gaat om het opnemen van een variabele die exact de economische
veroudering weergeeft in een def- model. Verwacht wordt dat er te veel variabelen op elkaar
inspelen , en dat daarnaast een tekort aan marktgegevens er toe leidt dat het exact bepalen van
deze factor ondoenlijk is.
•
Vervolgens werd er een beschrijving gegeven van een methode om op een bepaald punt in de
tijd de verouderingsfactoren van een kantoorobject te kwantificeren (een cross-sectie-onderzoek).
Daarnaast werd gevraagd of er mogelijkheden waren voor een bereken ing van de objectfactoren
door middel van het volgen van een object en de bijbehorende huurprijzen door de jaren heen
(een longitudinaal onderzoek) . Aangegeven werd dat een dergelijk onderzoek op een locatie plaats
zou vinden waa r de aanname kan worden gestaafd dat de locatie op de hoogte van de huurprij zen
van elk van de objecten een zelfde invloed heeft. Als voorbeeld werd Amsterdam Zuidoost
genoemd, een kantorenlocatie die als zeer compact bekent staat. De daaraan verbonden vraag
besloeg of, en zo ja, welke problemen zouden kunnen worden waargenomen bij het berekenen
van de objectfactoren volgens deze methode. Een aantal experts was sceptisch. Een van de
experts wees erop dat de betreffende locatie (Amsterdam Zuidoost) uit een aantal delen bestond ,
wat mogelijk problemen kon opleveren. Een aantal experts zag mogelijkheden en toonde interesse
in de berekeningsmethode. Een van de experts, de heer Rust, gaf reeds voordat een beschrijving
werd gegeven van het onderzoek zelf aan dat een dergelijk onderzoek mogelijkheden heeft. Over
het bepalen van de objectfactoren, door een object door de jaren heen t e vol gen ( een
longitudinaal onderzoek) , was men het eens . De gedachte heerste dat bij een dergelijk onderzoek
teveel variabelen op elkaar zouden inspelen, waardoor een berekening te gecompliceerd zou
worden.

3.6 Classificatie
In deze paragraaf wordt een classificatie gegeven van huurwaardeverminderende factoren , daarbij is
gebruik gemaakt van een aantal bronnen. In het onderzoek van Korteweg 40 wordt een ove rzicht
gegeven van verschillende vormen van veroudering van kantoorobjecten (zie figuur 3.5). Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen functionele veroudering, relatieve veroudering en structurele
veroudering.
Verandering eisen gebruikers

Figuur 3.5: Vo rmen van veroudering
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Bron: Korteweg, P.J. (2002), 'Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? '.
Het onderzoek van Baum 4 1 levert een overzicht op van factoren die zorgen voor waardedaling van
vastgoed (zie figuur 3.6). In deze classificatie worden huurdersfactoren en vastgoedobjectfactoren
39

DCF-model staat voor Discounted CashFlow-model, een model <lat gehanteerd wordt bij de dcf-methode; een
waardebepalingsmethode. De DCF-methode komt erop neer <lat de waarde van een obj ect wordt bepaald door de geraamde
toekomstige nettokasstromen van <lit object, zoa ls de eindwaarde, contant te maken naar taxatiedatum. De methode wordt door
beleggers veel gebruikt voor zowe l het bepalen van de beleggingswaarde als het bepalen van de marktwaarde van verhuurd of te
huren onroerend goed.
4
Korteweg, P.J. (2002), 'Veroudering van kantoorgebouwen: prob/eem of uitdaging? '.
41
Baum, A. ( 199 1), 'Property Investment Depreciation and Obsolescence', London, Routledge.
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onderscheiden, de bijbehorende Engelse definities zijn opgenomen in bijlage 3. De
vastgoedobjectfactoren worden vervolgens weer opgesplitst in waardeverandering van de locatie en
waardevermindering van het object. Baum laat schematisch zien dat de kwaliteiten van een object
zowel door technische veroudering (physical deterioration) als door vormen van economische
veroudering (building obsolescence) kunnen worden aangetast.

Figuur 3. 6: A classification of depreciation
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Bron: Baum, A. (1991), 'Property investment Depreciation and Obsolescence ', London, Routleds;e.
Ook door ten Have 4 2 is een overzicht opgesteld van waardeverminderende factoren van vastgoed (zie
ta be I 3.1). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke/technische veroudering, functionele
veroudering en externe veroudering .

Tabet 3.1: Waardeverminderende factoren voor vastgoedobjecten

2

Fysieke of technische veroudering:
A
Slijtage door normaal gebruik;
B
Verslechtering ofschade door weersinvloeden , ongedierte ofveroudering;
C
Schade door onoordeelkundig gebruik, vandalisme, brand en dergelijke;
D
Verslechtering door leegstand.
Functionele veroudering:
A
Verouderde of slechte architectuur, plafonds die te laag of te hoog zij n, foutief gesitueerde ruimten en onnuttige ruimten, te
weinig lichttoetreding;
De niet meer optimaal functionerende indeling van de gebruiksruimten , dit in verband met gewijzigde inzichten of
B
ontwikkelingen;
C
Onvoldoende faciliteiten: slechte bouwkundige afwerking, afwijkende detaillering en slechte installaties;
D
Een teveel aan voorzieningen: een overkill aan technische installaties ofte grote oppervlakte, te luxe uitgevoerde bouwkundige
voorzieningen;

E
Verouderd materiaalgebruik: aanrecht van graniet, stalen kozijnen, stucwerk plafonds ofhouten plafonds;
F
Mate van verspilling; hoge onderhoudskosten ofslechte energiebesparende maatregelen ;
G
Wettelijke maatregelen: Arbeidsomstandighedenwet, Woningwet ofmilieuwetten.
Exteme veroudering:
A
Omgevingsgevaren en overlast: omgevingslawaai , trillingen , rook, smog, vuil, luchtjes en dergelijke;
B
Veranderingen in soorten en kwaliteiten van bebouwing in de omgeving: bouwhoogte, bebouwingsintensiteit,
gebruiksbepalingen;
C
Gebruiken van de bewoners: de omgeving wordt steeds minder bewoond door eigenaar-gebruikers en meer door huurders, wijze
van bewoning, veroudering van populatie, leegstand en verloedering van de omgeving;
D
Verminderde vraag: vermindering van aantal inwoners ofwerkgelegenheid, ofandere lokaal ofregionaal bepaalde economische
omstandigheden, waaronder vermindering van de bezettingsgraad.

Bron: Have, G.G.M. ten (2002), 'Taxatieleer vasts;oed 1 '.
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Have, G.G.M. ten (2002), ' Taxatieleer vastgoed 1 '.
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Keeris 43 heeft de waardering van een kantoorobject centraal gesteld. Er wordt in zijn onderzoek
verwezen naar een spreadsheet programma. De gebruiker van het programma dient zelf waarden
voor verschillende variabelen te achterha len. Een van de variabelen waarvan de waarde moet worden
achterhaald is de veroudering , als invloed op de cap rate. Daarnaast vormen o.a. de
huurprijsontwikkeling, onderhoudskosten en de grondprijs voor de locatie variabelen waarvoor
waarden moeten worden achterhaald en die gerelateerd zijn aan de veroudering.
Bovenstaande bronnen hebben als leidraad gefungeerd voor het opstellen van de classificatie van
huurwaardeverminderende factoren die in dit onderzoek wordt gehanteerd (zie figuur 3.7 en bijlage 9) .
De huurprijs kan bij toename van de ouderdom van een kantoorobject stijgen of dalen . Een stijging
van de huurprijs kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat een object aantrekkel ijker wordt door
zijn historische uitstraling. In de regel (zeker in de eerste vier of vijf decennia) zal er sprake zijn van
een huurwaardedaling bij toename van ouderdom. De huurwaardedaling wordt gevormd door een
economische en een technische huurwaardedaling . Daarnaast kunnen conjuncturele verschijnselen (de
vastgoedcyclus) en huurdersfactoren een huurwaardedaling veroorzaken. Doordat bij het
totstandkomen van transactiehuren een huurder bekend is, spelen huurdersfactoren een andere rol
dan bij het totstandkomen van vraagprijzen. De economische en technische huurwaardedaling worden
veroorzaakt door de econom ische en technische veroudering. Er is een duidel ijk onderscheid
aangebracht tussen object- en locatieniveau. De marktfactor zorgt zelf niet voor een
huurwaardedaling, maar stimuleert bij laagconjunctuur de economische veroudering. De marktfactor
zal uiteindelijk op object en locatieniveau een uitwerking hebben . In de figuur is aangegeven welke
factoren een rol spelen bij het verouderen van een kantoorobject (pand en perceel) door dit vet
gedrukt weer te geven . Het vervolg van het onderzoek behandelt de emperische analyse, waarin de
kwantificering van deze factoren centraal staat.

Figuur 3. 7: Huurwaardeverminderende factoren
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Keeris, W.G. (2002), 'Oefening Portefeuillemanagement ', collegedictaat Technische Universiteit Ei ndhoven.
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3.6 Resume
Bij het realiseren van de huurprijs dient onderscheid te worden gemaakt tussen vraagprijzen en
transactiehuren. Er bestaat een evident verschil tussen de verwezenlijking van beide huurprijzen.
Doordat bij het totstandkomen van transactiehuren een huurder bekend is, spelen huurdersfactoren
een andere rol dan bij het totstandkomen van vraagprijzen . Huurdersfactoren zijn; de relatie tussen
huurder en verhuurder, het verlenen van huurconcessies van verhuurder aan huurder ten einde
huurder te kunnen contracteren en het al dan niet opteren voor belaste BTW. Dergelijke factoren
kunnen ervoor zorgen dat er een hogere of lagere transactiehuur kan ontstaan in vergelijking tot de
vraagprijs.
Vraagprijzen en transactiehuren kunnen dalen door economische en technische veroudering van het
object en zijn locatie. Duidelijk is dat in de literatuur omtrent de economische veroudering een zeer
divers begrippenapparaat bestaat. Uit de literatuur zijn met betrekking tot de economische en
technische veroudering de volgende conclusies te trekken:
•
Expliciet gebruik van de begrippen economische en technische veroudering komt weinig voor;
•
Diverse auteurs maken onderscheid tussen veroudering van object en locatie, dit omdat bij
beide componenten verschillende verouderingsfactoren een rol kunnen spelen ;
•
Sommigen reserveren het begrip economische veroudering alleen voor locatieniveau, en niet
voor objectniveau;
•
In de literatuur komt technische veroudering van de locatie niet voor.
De beschikbare informatie in de literatuur omtrent het kwantificeren van (vooral economische)
veroudering is zeer beperkt. Vandaar dat er voor gekozen is om meer duidelijkheid te creeren door
het houden van een aantal interviews met experts. De algemene conclusie uit de interviews kan als
volgt worden samengevat:
•
Over de gehanteerde definities van de verschillende vormen van veroudering bestaat
onenigheid;
•
Een renovatie zal gedeeltelijk de economische veroudering op kunnen heffen, maar is geen
indicatie voor de totale economische veroudering . Er zijn geen gegevens voorradig die aangeven
in hoeverre een renovatie de economische veroudering zal opheffen;
•
Er wordt bij het gebruik van waarderingsmodellen in het algemeen geen (bewuste) opsplitsing
gemaakt van verschillende vormen van veroudering;
•
Wat vaak gedaan wordt is handelen aan de hand van ervaringsdeskundigheid; er worden
schattingen gemaakt voor de te vragen huurprijs, de kosten aan onderhoud, verbeteringen en
voor de verwachte huurontwikkeling van een object;
•
Voor het berekenen van de kosten die worden uitgegeven aan onderhoud wordt regelmatig
een aparte afdeling ingeschakeld;
•
Men ziet weinig in een longitudinaal onderzoek om de verschillende huurwaardeverminderende
factoren te achterhalen;
•
Een onderzoek naar de objectfactoren door een cross-sectie-onderzoek, wordt beter
ontvangen door de experts.
In de classificatie van huurwaardedalingsfactoren (zie figuur 3. 7) wordt in dit onderzoek een
onderscheid gemaakt tussen economische en technische veroudering op object- en locatieniveau .
Naast de economische en technische veroudering bestaat er n6g een vorm van huurwaardedaling met
een min of meer structureel karakter . De huurprijs ondervindt invloed van het samenstel van alle
bewegingen die het economische leven bepalen. Deze conjuncturele verschijnselen op de
vastgoedmarkt vormen de vastgoedcyclus. Mogelijkheden om een duidelijk onderscheid aan te
brengen tussen de vastgoedcyclus en economische veroudering, in het kader van de huurontwikkeling,
zijn er in het verleden niet geweest. Beide kunnen een huurwaardedaling tot gevolg hebben, maar het
zijn wel fundamenteel verschillende begrippen . Er is een derde begrip ge"introduceerd om meer
duidelijkheid te creeren; de ' marktfactor'. De 'marktfactor' wordt gevormd door de conjuncturele
verschijnselen die ertoe leiden dat de huurprijs van oudere objecten sterker gedaald zijn dan objecten
met een recenter bouwjaar ten tijden van laagconjunctuur. Naast het aanbrengen van een onderscheid
tussen de vastgoedcyclus en de 'marktfactor' is het van belang om een duidelijk onderscheid aan te
brengen tussen de invloed van de 'marktfactor' op object- en locatieniveau.
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Hoofdstuk 4: Kwantitatieve empirische analyse; vraagprijzen
De theorie die in de voorgaande hoofdstukken behandeld is, fungeert als basis voor het testen van een
vijftal hypothesen, gestaafd door empirisch onderzoek. In dit hoofdstuk worden de eerste twee
hypothesen getest aan de hand van een regressieanalyse van de vraagprij zen van kantoorobjecten. De
volgende twee hypothesen zullen getest worden;
Hypothese 1
Er bestaat een relatie tussen het bouwjaar van een kantoorobject en de hoogte van de huurprijs . Bij
een toename van de ouderdom van een object zal de hoogte van de vraagprijs dalen .
Hypothese 2
De mate van veroudering van kantoorobjecten in Nederlandse steden vertoont geen uniformiteit. De
mate van veroudering van kantoorobjecten gelegen in steden met een uitgebreidere geschiedenis op
het gebied van kantoorhuisvesting is minder omvangrijk.

De daling van de vraagprijs van een kantoorobject dat in ouderdom toeneemt, kan worden
toegeschreven aan alle vormen van veroudering en de conjuncturele ontwikkelingen (zie figuur 3.7) .
In dit hoofdstuk staan sec de verouderingsfactoren die op een kantoorobject invloed hebben centraal,
waardoor aangenomen wordt dat de veroudering van de locatie uitgesloten kan worden . De eerste
pa ragraaf behandelt de aanpak van de analyse, waarin o.a. de voorgestane methode van onderzoek
aanbod komt. De tweede paragraaf zal nader ingaan op het kwantificeren van de huurwaardedaling
veroorzaakt door verouder ing van objecten voor de gehele Nederlandse kantorenmarkt . Vervolgens
wordt het vizier gericht op een lager schaalniveau. De derde paragraaf beschrijft de resultaten van
verschillende analyses die op stedelijk niveau zijn uitgevoerd.

4.1 Aanpak
De waarde sec van het object (los van zijn locatie) is uiterst moeilijk te berekenen . Een veel gebruikte
methode in de praktijk is de residuele grondwaarde methode. Deze methode gaat ervan uit dat de
waarde van het object gelijk is aan het residu van de totale waarde en de grondwaarde. Om de
veroudering van sec het object te bepalen wordt in dit onderzoek de waardeverandering van de locatie
constant gesteld. Oat wordt bereikt door het onderzoeken van vraagprijzen op een specifieke locatie,
waarvan wordt aangenomen dat de invloed van de locatie op de hoogte van de huurprijs voor elk
object hetzelfde is. Deze aanname is des te gegronder indien men een steekproef neemt van
vraagprijzen van kantoorobjecten op een compacte locatie. Een locatie die dichtbevolkt is met
kantoorobjecten, die een heel scala aan bouwjaren beslaan.
Indien men de huurwaardedaling door veroudering wil bepalen staan er twee methoden beschikbaar.
De huurwaardedaling zou ten eerste gekwantificeerd kunnen worden door het vergelijken van de
vraagprijzen van objecten met verschillende bouwjaren op een bepaald punt in de tijd. Men spreekt
dan van een cross-sectie-onderzoek. Een andere methode om de huurwaardedaling te bepalen, die
door veroudering veroorzaakt wordt, is de huurprijs van een kantoorobject over een uitgestrekte
periode te volgen. Er wordt dan van een longitudinaal onderzoek gesproken.
Het bepalen van de huurwaardedaling door veroudering met behulp van een longitudinaal onderzoek
brengt een aantal problemen met zich mee :
•
Het constant houden van de locatiefactor is extreem lastig. Sommige delen van een locatie
zullen verbeteren, terwijl andere delen zullen verslechteren;
•
De vastgoedcyclus heeft een maskerende invloed. Doordat er sprake is van hoog- dan wel
laagconjunctuur wordt het vergelijken van huurprijzen over de tij d bemoeilijkt. In een markt, die
gekenmerkt wordt door schaarste, worden inferieure objecten voor nagenoeg dezelfde prijs
verhuurd en verkocht als kwalitatief goede objecten. Het kwantificeren van veroudering in een
cyclische markt is uitermate lastig, omdat een expliciete uiting van deze verschijnselen alleen
plaats vindt ten tijde van laagconjunctuur. De periode die gekozen wordt voor een longitudinaal
onderzoek is daardoor zeer belangrijk. De voorkeur gaat uit naar een zeer lange constante
periode, een dergelijke periode is mogelijk niet te identificeren ;
•
Het vinden van een toereikende dataset, over een voldoende lange periode voor een analyse
die enige betekenis heeft is momenteel lastig.
En in het geval van transactiehuren speelt het al dan niet opteren voor belaste BTW een
•
verstorende invloed. Doordat deze regeling in 1995 in werking is getreden zijn transactiehuren van
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voor 1995 en na 1995 op een andere manier tot stand gekomen. Wat een extra beperking van de
dataset oplevert of om een aanpassing van de data vraagt.
Vandaar dat een longitudinaal onderzoek aanzienlijke problemen kan opleveren, met als gevolg dat als
alternatief een cross-sectie-onderzoek moet worden beschouwd.
Een cross-sectie-onderzoek op vraagprijzen van kantoorobjecten is een betere methode . Echter het
bepalen van veroudering op een dergelijke wijze heeft ook zijn beperkingen ;
•
In het geval van een cross-sectie-onderzoek worden niet de vraagprijzen van hetzelfde object
over een bepaalde periode vergeleken. Kantoorobjecten zijn grotendeels heterogeen, waardoor de
methode minder overtuigend is dan een meer gecontroleerd onderzoek, waarbij we te maken
hebben met een object. De economische veroudering is niet alleen gerelateerd aan het verstrijken
van de tijd, maar kan ook plotseling opdoemen . Indien gebruik gemaakt wordt van een crosssectie-onderzoek zullen dergelijke factoren minder duidelijk kunnen worden waargenomen.
Specifieke kenmerken van de objecten die zijn opgenomen in de datasets zullen onvermijdelijk de
resultaten van de test be"invloeden;
•
De invloed van de locatiefactor kan, net als bij een longitudinaal onderzoek, niet volledig
worden uitgesloten. Indien verschillende objecten met elkaar worden vergeleken, dan kunnen die
objecten per definitie nooit over exact dezelfde locatie beschikken;
•
Bij het uitvoeren van een cross-sectie-onderzoek bestaat het risico dat door een verstoring van
de markt de impact van de 'normale' verouderingspatronen niet duidelijk kan worden
waargenomen. Er wordt gedoeld op de ' marktfactor' die onder invloed van de conjuncturele
omstandigheden in perioden met hoogconjunctuur een andere uitwerking heeft dan in perioden
met laagconjunctuur. Hier staat tegenover dat door het uitvoeren van een cross-sectie-onderzoek
de mogelijkheid ontstaat om de ' marktfactor' te kwantificeren.
De voorgestane methode van onderzoek
Gesuggereerd wordt dat in een ideale situatie zowel een cross-sectie-onderzoek als een longitudinaal
onderzoek uitgevoerd worden, waardoor een combinatie van beide methoden kan plaatsvinden . Het
ontbreken van een voldoende uitgebreide dataset zou dat mogelijk kunnen belemmeren. De
beschikbaarheid van data vermindert naarmate een periode onderzocht wordt die verder terug in de
tijd ligt.

Enerzijds wordt de kwantiteit van data beperkt doordat in het verleden minder objecten op een
bepaalde locatie aanwezig waren. Daarnaast zijn er minder gegevens voorhanden doordat
marktgegevens uit het verleden minder goed zijn behouden. Bovendien hebben deze data een
inferieure kwaliteit. Hierdoor zal het uitvoeren van een longitudinaal onderzoek extra worden
bemoeilijkt. Geconcludeerd kan worden dat de voorkeur uitgaat naar een cross-sectie-onderzoek
vanwege de extra kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare data, wat voor dit onderzoek van evident
belang is. Deze conclusie is van allesbepalend belang, omdat dit onderzoek sterk opgehangen is aan
de beschikbaarheid van data.
Een lineair verband
De statistische methode die gekozen wordt voor het uitvoeren van het cross-sectie-onderzoek, hangt
samen met de eigenschappen van afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Dat kan een lineair
verband zijn; of als alternatief, een van vele non-lineaire verbanden . Een orienterende analyse toonde
aan dat tussen de vraagprijs en het bouwjaar een lineair verband betere resultaten opleverde dan een
non-l ineair verband. Er zijn echter ook aanwijzingen dat er een non-lineair verb and zou kunnen
bestaan tussen de beide variabelen. Non-lineaire regressieanalyses kunnen uitermate complex zijn.
Vanwege het gegeven dat een consistente methode van onderzoek zou moeten worden gekozen om de
verschillende analyses met elkaar te kunnen vergelijken is besloten om lineaire-analyse technieken te
hanteren .
Brongebruik
In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de bron PropertyNL44 die o.a. vraagprijzen en de bouwjaren
van kantoorobjecten weergeeft. Door het combineren van diverse bronnen vergaart PropertyNL
informatie uit alle directe bronnen in de vastgoedwereld : makelaars, beleggers, overheid,
projectontwikkelaars. Daarnaast wordt informatie uit andere bronnen zoals (regionale) kranten,
persbureaus, binnen- en buitenlandse vakbladen zoals Vastgoed, VastGoedMarkt, Estates Gazette,
EuroProperty en nationale en internationale internetsites door PropertyNL bewerkt.
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Het aanbod dat PropertyNL op zijn int ernetsite heeft staan bevat niet voor elke waarneming van elk
object een bouwjaar. Een schatting geeft aan dat 15-25% van de waarnemingen van de vraagprijzen
ook een bouwjaar van het betreffende object bevat. Desondanks zijn er voor diverse Nederlandse
steden voldoende waarnemingen gevonden die naast de vraagprijs ook het bouwjaar van het
bijbehorende object weergeven.
Voor objecten die in aanbouw en nog te bouwen zijn is incidenteel een bouwjaar gegeven . Tevens zijn
voor deze objecten een vraagprijs opgegeven, waardoor ook deze objecten in de analyse zijn
opgenomen . Voor een aantal objecten was het mogelijk om het bouwjaar te achterhalen aan de hand
van verder onderzoek naar het betreffende object. De objecten die in aanbouw zijn, worden
voornamelijk in 2005 nog afgerond . De objecten waarvoor geldt dat ze nog te bouwen zijn hebben als
verwachte opleveringsdatum vaak het jaar 2006 .
In totaal zijn er bij benadering 5.000 waarnemingen in januari 2005 geanalyseerd, waarvan er 1. 536
bru ikbaar zijn voor verder onderzoek. De 1.536 waarnemingen bevatten het bouwjaar en de vraagprijs
van het object. Het aantal waarnemingen van objecten die geen renovatie hebben ondergaan bedraagt
1.45 1. Dat houdt in dat er 85 waarnemingen voorradig zijn die zowel het bouwjaar, de vraagprijs als
het gegeven dat het object een renovatie heeft ondergaan vermelden. Voor 185 waarnemingen geldt
de aanduiding ' nog te bouwen/in aanbouw' . De 1.536 objecten hebben een bouwjaar dat varieert
tussen 1551 en 2006, het overgrote deel is gebouwd na de tweede wereldoorlog .

4. 2 Analyse op nationaal niveau; de Nederlandse kantorenmarkt
In dit onderzoek wordt uitgegaan van de door PropertyNL gehanteerde indeling van Nederland in 40
COROP-regio's. Een veel gebruikte indeling van Nederland in economische regio 's. De indeling in 40
COROP-regio 's is omstreeks 1970 ontworpen door de Coordinatie Commissie Regionaal
Onderzoeksprogramma waaraan de indeling haar naam dankt45 . Om de verhoudingen op de markt eer
aan te doen heeft PropertyNL ten bate van het eigen onderzoek twee wijzigingen aangebracht. De
COROP-regio Utrecht is verdeeld in Amersfoort en Cost-Utrecht en Stad Utrecht en West-Utrecht en de
COROP-regios Delfzijl e.o. en Oost-Groningen zijn samengevoegd.
Uit de door PropertyNL aangehouden indeling zijn de 30 meest omvangrijke kantorensteden gekozen
die, gezamenlijk, representatief zijn voor de gehele Nederlandse kantorenmarkt 46 (zie bijlage 10). Er is
hierbij een onderscheid aangebracht tussen Eindhoven centrum en het gebied daarbuiten .
Figu ur 4 . 1: Geheel Nederl and (exclusiefrenovati es) bo uw periode 1950-2006
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Er is een combinat ie gemaa kt van een aanta l Nederlandse steden dan wel gebieden, waarvan wordt aangenomen dat die een
representatieve afspiegeling vormen van de totale Nederlandse kantorenmarkt (indeling in postcodegebieden in navolgi ng van de
door PropertyNL gehanteerde indeling).
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In figuur 4.1 is de relatie weergegeven tussen het bouwjaar van kantoorobjecten in geheel Nederland
en de hoogte van de vraagprijs. Een orienterende analyse van de data wees uit dat in verschillende
bouwperioden afwijkende percentages huurwaardedaling zouden worden gevonden. Voornamelijk bij
objecten met een ouder bouwjaar zou een non -lineaire relatie aanwezig kunnen zijn . Doordat oudere
objecten meer invloed gaan ondervinden van 'monumentvorming' is er voor gekozen om de
bouwperiode na de tweede wereldoorlog te onderzoeken. Objecten die een renovatie hebben
ondergaan zijn bij deze analyse uit de dataset genomen. Bij een toename van de ouderdom van
kantoorobjecten is er een daling van de huur te constateren . Door het economisch en techn isch
verouderen van kantoorobjecten neemt de huurprijs over de bouwperiode 1950- 2006 jaarlijks met
0,34% af. Er is maar een object in de totale dataset (inclusief renovaties) opgenomen dat als bouwjaar
1946 heeft en dit object heeft tevens een renovatie ondergaan , vandaar dat de analyse betrekking
heeft op de bouwperiode 1950-2006.
Opvallend is dater over de hele linie uitschieters naar boven zijn waar te nemen . Na het evalueren van
de betreffende objecten blijkt de oorzaak de situering op aantrekkelijke locaties (A-locaties) . De
hoogte van de huurprijs wordt in dat geval sterk be'invloed door de ligging van het object. De invloed
van de locatiefactor komt ook tot uiting in de relatief lage correlatiecoefficienten (zie tabel 4 .1).
Omdat er aanwijzingen bestonden dat de veroudering in verschillende bouwperioden wel eens kon
afwijken zijn zes bouwperioden onderzocht. Vanwege de sterke toename van het aantal waarnemingen
in de eerste decennia is er voor gekozen om allereerst de bouwperiodes 2001-2006 en 1995- 2006 te
onderzoeken . Vervolgens is er continu een decennium aan de beschouwde periode toegevoegd , totdat
de periode 1965-2006 bereikt is. Als laatste is de bouwperiode 1950- 2006 in tabel 4 .1 opgenomen .
Door een combinatie te maken van drie jaren is het gemiddelde berekend voor het laatste jaar van de
beschouwde periode . Daardoor wordt de verstorende invloed van individuele bouwjaren die een sterke
afwijking hebben van de gemiddelde ontwikkeling beperkt.

Tabel 4. 1: Ge heel Nederland (exclusief renovaties) zes bouwperioden
In figuu r 4.2 zijn de resultaten van
tabel 4.1 grafisch uitgewerkt. Duidelijk
2001 -2006
189%
43 8
is dat in de eerste bouwperioden een
groter percentage huurwaardedaling
1995- 2006
1 23°/o
637
kan
worden
waargenomen
in
vergelijking tot de daarop volgende
1985-2006
0910/o
1.088
perioden. Er is een aantal redenen
waardoor dit mogelijk veroorzaakt
wordt. In de Nederlandse situatie is er
1975-2006
0 54%
1.245
sprake
van
relatief
korte
Er
worden
huurcontracten .
1965-2006
1.324
0 43°/o
voornamelijk
vijftot
tienjarige
huurcontracten
afgesloten.
Men
is zich
0 34010
1950-2006
1.372
gedurende de loop van het contract
niet in voldoende mate bewust van de veroudering van nieuwe objecten. Op het moment dat
contracten aflopen zullen er nieuwe huurders gezocht moeten worden of bestaande huurders moeten
worden behouden. De huurcontracten worden opnieuw afgesloten dan wel herzien. Het verschil tussen
de eisen en wensen van gebruikers en de bouwkwaliteiten waarover het object beschikt wordt op dat
moment pijnlijk duidelijk en vertaalt zich in lagere huurprijzen . Daarnaast zal het hogere percentage
waarschijnlijk gedeeltel ijk worden veroorzaakt door de huidige marktomstandigheden . Sommige
objecten met een recent bouwjaar, hoofdzakelijk de objecten die niet aan de wensen en eisen voldoen ,
blijken niet verhuurbaar. De huurprijs die bij oplevering (of so ms al daarvoor) gevraagd wordt ligt nog
steeds op hetzelfde niveau terwijl er een aantal jaar verstreken is. Ten slotte wordt aangenomen dat
objecten die recent zijn opgeleverd relatief meer dan oudere objecten worden gewaardeerd omdat ze
een extra aantrekkingskracht hebben sec omdat ze de kwalificatie ' nieuw' hebben . Men is bereid om
een hogere huur te betalen voor objecten met een uitstraling die het te huisvesten bedrijf ondersteunt.
Bouwoeriode

Huurwaardedalina

Waarneminaen
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Figuur 4.2: Geheel Nederland (exclusief renovaties) zes bouwperioden
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Het lijkt erop dat objecten met een leeftijd van 18 tot 22 jaar licht aantrekkelijker zijn. Objecten met
een bouwjaar daaropvolgend, 22 tot 30 jaar, lijken minder aantrekkelijk dan de omliggende
bouwperioden. Na 40 jaar blijven de percentages redelijk stabiel. Verondersteld wordt dat na 40 jaar
kantoorobjecten nagenoeg niet meer verouderen. In de laatste decennia van de bouwperiode 19502006 (het gaat om de decennia net voor de tweede wereldoorlog) zal de ' monumentwerking ' zijn
intrede doen en in sommige gevallen voor een huurstijging zorgen i.p.v. een huurwaardedaling. In de
volgende paragraaf zal het aandachtsgebied verschuiven van het nationale niveau naar stedelijk
niveau.

4.3 Analyse op stedelijk niveau
Het onderzoek op stedelijk niveau orienteert zich op de 30 meest omvangrijke kantorensteden (zie
bijlage 10). Om een analyse op stedelijk niveau uit te voeren dient een locatie te voldoen aan de
volgende twee voorwaarden;
1. De impact van de locatie op verschillen in de huur dienen te warden geminimaliseerd;
2. Er dienen voldoende data beschikbaar te zijn.
Voor een aantal van de in bijlage 10 opgenomen steden is het niet mogelijk om een analyse op
stedelijk niveau uit te voeren. Er zijn te weinig waarnemingen beschikbaar en/of er is een te grate
impact van de locatiefactor, waardoor mogelijk onjuiste conclusies getrokken zouden kunnen warden .
Voor 14 van de 30 steden geldt dat niet, de resultaten van de analyses van deze gebieden warden in
deze paragraaf behandeld.
Wederom heeft het onderzoek zich georienteerd op de bouwperiode na de Tweede Wereldoorlog .
Objecten met een bouwjaar voor 1947 en objecten die een renovatie hebben ondergaan zijn uit de
datasets gelaten. Een eerste regressie-analyse leverde in een aantal gevallen resultaten op die voor
verbetering vatbaar waren . Door individuele waarnemingen nader te onderzoeken zijn een aantal
analyses verbeterd . De waarnemingen die afkomstig waren van PropertyNL, werden achterhaald op de
internetsite van
de aanbiedende
partij
(voornamelijk makelaarskantoren).
Verschillende
waarnemingen, die als outliers konden warden beschouwd, zijn vervolgens uit de dataset gehaald. Het
ging in het merendeel van de gevallen om kantoorruimte die was opgenomen in een bedrijfsgebouw of
boven/bij een showroom. Het object was voor meer dan 50% in gebruik van een andere functie dan de
kantoorfunctie. Daarnaast waren enkele waarnemingen niet juist verwerkt (mogelijke typefouten) .
Variabelen die van belang zijn voor de analyses zijn opgenomen in bijlage 11. Een beknopte weergave
van de resultaten van de analyses is opgenomen in tabel 4.2.
Uit de tabel is op te maken dat er in alle gevallen een inverse relatie bestaat tussen het bouwjaar en
de hoogte van de huurprijs. Bij een toename van de ouderdom van de objecten neemt de huurprijs af.
Ook wordt duidelijk dat het percentage jaarlijkse huurwaardedaling per gebied verschilt. Voornamelijk
de satellietsteden; Amsterdam Zuidoost, Hoofddorp, Cappelle aan den IJssel, Nieuwegein en Rijswijk
ZH vertonen een hoger percentage huurwaardedaling. De meer omvangrijke steden Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht en 's-Gravenhage vertonen een lager percentage huurwaardedaling. Waarbij
Rotterdam het best bestand lijkt tegen de impact van veroudering op kantoorobjecten, dat het laagste
percentage huurwaardedaling vertoont van alle steden. Een mogelijke verklaring is dat deze steden
een uitgebreidere geschiedenis hebben op het gebied van kantoorhuisvesting. Eigenaren, overheid,
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huurders
gekomen
om door
ingegaan

en andere actoren zijn door de verkregen ervaring in de loop van de jaren tot de conclusie
dat kantoorobjecten verouderen. Mogelijk is op deze locaties een ontwikkeling in gang gezet
bijvoorbeeld instandhouding de veroudering op te heffen. In Hoofdstuk 6 wordt dieper
op de relatie tussen veroudering en instandhouding.

Tabel 4.2 : Percentage jaarlij kse huurwaardedaling (excl usief renovaties) t.g.v. obj ectvero udering
Overzicht steden/aebieden

O/o Huurwaardedalina

r47

Rs1

Bouwoeriode

1.

Al mere

0,83°/o

-0 42

0 18

1979-2006

2.

Amersfoort

0,890/o

-0 40

0 16

1980-2006

3.

Amsterdam

0,620/o

-0 25

0 06

1960-2006

4.

Amsterdam Zuidoost

1.330/o

-0 45

0 20

1981 - 2006

5.

Arnhem

0.790/o

-0 59

0 35

1956-2006

6.

Breda

1.02°/o

-0 48

0 23

1976-2006

7.

Caoelle aan den IJssel

1,73°/o

-0 68

0 47

1980-2006

8.

Hoofddoro

1,34°/o

-0 53

0 29

1965-2006

9.

Nieuweqei n

1,24°/o

-0 76

0 58

1975-2006

10. Rijs wijk ZH

1.570/o

-0 76

0 58

1967-2006

11. Rotterdam

0.390/o

-0 30

0 09

1950 -2006

12. 's-Gravenhaq e

0.540/o

-0 3 1

0 09

1958-2006

13. Utrecht

0,91°/o

-0 47

0 22

1957 -2006

14. Zoetermeer

1 05°/o

-0 49

0 24

1965-2006

Tevens is uit tabel 4.2 op te maken dat de hoogste waarden voor de correlatiecoefficienten zij n
verkregen bij gebieden die bekend staan als compacte kantorenlocaties . Het gaat wederom om de
satellietsteden, waar de mate van veroudering het meest omvangrijk is. Op deze locaties zijn de
statistische resultaten uit de analyses .die de relatie tussen bouwjaar en huurprijs aantonen het sterkst.
Bij de meer omvangrijke steden Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht zijn de
correlatiecoefficienten minder hoog . De oorzaak kan voornamelijk gezocht worden in het bestaan van
diverse sublocaties met een eigen huurprijsniveau binnen deze steden .
De locatie met de kortste bouwperiode van de objecten die in de analyse is opgenomen , is Amsterdam
Zuidoost ( 1981-2006 ) . Uit figuur 4 .2 bleek al dat er afwijkende percentages zijn gevonden in
verschillende beschouwde perioden op nationaal niveau . Uit tabel 4 .2 blijkt dat de 14 gebieden globaal
ingedeeld kunnen worden in 2 typen bouwperioden:
•
De meer omvangrijke kantorenagglomeraties hebben een dataset waarvan de bouwperiode
start rond het begin van de jaren '60 ;
De bouwperiode van de satellietsteden start veelal rond de jaren ' 80.
•
Door de beschouwde bouwperiode van de steden die aanvangt rond de jaren '60 te verkleinen tot een
beschouwde bouwperiode die start vanaf de jaren '80, ontstaat een meer vergelijkbare basis (zie tabel
4.3). Dat is gedaan door de kantoorobjecten die een bouwjaar hebben van voor 1980 uit de dataset te
halen . Verwacht wordt dat het percentage in de meer omvangrijke steden in de bouwperiode 19802006 t.o .v. de bouwperiode 1960-2006 licht zal stijgen . Opvallend is dat voor Amsterdam een identiek
cijfer wordt gevonden en voor de steden Rotterdam en 's-Gravenhage zelfs een licht lager cijfer . In het
geval van Utrecht treedt er wel degelijk een verschil op . Het percentage huurwaardedaling week over
47

Correlatiecoefficient tussen (log-gelineariseerde) huurprij zen en leeftijd.
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de bouwperiode 1957-2006 al af van de andere grote steden, dit verschil is bij beschouwing van de
bouwperiode 1980-2006 verder toegenomen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat objecten met een
recent bouwjaar op de locatie Utrecht geclusterd zijn op een of meerdere aantrekkelijke sublocaties.

Tabel 4.3 : Percentage jaarl ij kse huurwaardedaling bouwperiode 1980-2006 (exclusief renovaties)
Stad

O/o Huurwaardedalina

r

R

Waarneminaen

BouwDeriode

Amsterdam

0 62°/o

-0 1561

0 0244

124

1980 -2006

Rotterdam

0 24°/o

-0 0838

0 0070

82

1980 -2006

's-Gravenhaae

0 52°/o

-0 2445

0 0598

69

1980-2006

Utrecht

1 40°/o

-0 5463

0 2984

80

1980-2006

4.4 Resume
Bij het kwantificeren van de huurwaardedaling door veroudering zijn twee analysemethoden te
hanteren. Het gaat om een longitudinaal onderzoek en een cross-sectie-onderzoek op de vraagprijzen
van kantoorobjecten . Geconcludeerd kan worden dat de voorkeur uitgaat naar een cross-sectieonderzoek vanwege de extra kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare data. Wat voor het onderzoek
van evident belang is.
Een dergelijk onderzoek is uitgevoerd op nationaal en stedelijk niveau . Hierdoor zijn twee hypothesen
bewezen. Hypothese 1; er bestaat een relatie tussen de ouderdom van een object en de hoogte van de
huurprijs. Gebleken is dat op nationaal en stedelijk niveau bij een toename van de ouderdom van een
kantoorobject, de huurprijs afneemt.
Door het onderzoek op stedelijk niveau is de tweede hypothese van dit hoofdstuk bewezen. Hypothese
2; de impact van veroudering is niet uniform voor de verschillende Nederlandse kantorensteden . Voor
14 Nederlandse kantorengebieden is een percentage jaarlijkse huurwaardedaling berekend.
Kantoorobjecten gelegen in steden met een uitgebreidere gesch iedenis op het gebied van
kantoorhuisvesting vertonen een lager percentage jaarlijkse huurwaardedaling t .g.v . veroudering .
Het onderzoek op nationaal niveau levert aanwijzingen die duiden op een sterkere veroudering van
kantoorobjecten met een recent bouwjaar dan oudere objecten. Echter de statistische resultaten van
de analyses zijn niet sterk. Daarnaast heeft het onderzoek op nationaal niveau aangetoond dat
kantoorobjecten na 40 jaar nagenoeg niet meer verouderen.
De hoogste percentages huurwaardedaling zijn gevonden bij perifere kantorenlocaties. Typerend is dat
het juist deze gebieden zijn waar de analyses de beste statistische resultaten opleveren. Door de
compactheid van dergelijke gebieden is de invloed van de locatie op verschillen in de hoogte van de
huurprijzen van de objecten minimaal.
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Hoofdstuk 5: De 'marktfactor'
Meerdere malen is reeds vermeld dat de conjuncturele omstandigheden een belangrijke rol spelen bij
het (vooral economisch) verouderen van vastgoed . Hoofdstuk 5 behandelt de derde hypothese van de
vijf hypothesen die in dit onderzoek centraal staan .
Hypothese 3
Het percentage jaarlijkse huurwaardedaling door het verouderen van kantoorobjecten is afhankelijk
van de conjuncturele omstandigheden. De mate van veroudering die kan worden gemeten is groter in
perioden van laagconjunctuur. Er kan een ' marktfactor' worden waargenomen.

Tevens zal in dit hoofdstuk de veroudering op objectniveau worden behandeld. De eerste paragraaf
beschrijft de aanpak van het onderzoek. Vervolgens wordt het vi zier in de tweede paragraaf op de
locatie Amsterdam Zuidoost gericht. Het schaalniveau wordt verlegd van stedelijk niveau naar
individuele objecten die op de locatie Amsterdam Zuidoost aanwezig zijn . Door het prestatieniveau van
individuele objecten te evalueren zal er meer duidelij kheid ontstaan omtrent de objectveroudering. In
de derde paragraaf worden vraagprijzen en transactiehuren van Amsterdam Zuidoost gecombineerd,
zodat de 'marktfactor' bepaald kan worden. Hierdoor zal een beter inzicht ontstaan van de impact, die
veroudering heeft op de huurprijzen van kantoorobjecten.

5.1 Aanpak
De variatie van de onderzochte vraagprijzen van perifere kantoorlocaties in de Randstad is kleiner ten
opzichte van de overige steden. In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat een cross -sectieonderzoek aan twee voorwaarden dient te voldoen indien men de beste statistische resultaten wil
verkrijgen . Ten eerste zal de invloed van de locatie op de huurprijzen moeten worden geminimaliseerd
en ten tweede dienen er op een bepaalde locatie voldoende waarnemingen voorradig te zijn. Voor
dergelijke locaties is het gevonden percentage jaarlijkse huurwaardedaling beter te verklaren door het
prestatieniveau sec van het object. Dergelijke locaties bieden dan ook de beste mogelijkheden om de
invloed van de ' marktfactor' te bepalen . Om het bestaan van de 'marktfactor' te kunnen aantonen , zijn
er waarnemingen nodig van huurprijzen die in het verleden tot stand zijn gekomen . Indien men aan
beide bovengenoemde voorwaarden wil voldoen , zijn er maar weinig locaties die in aanmerking komen
waar een onderzoek naar de 'marktfactor' zich zou kunnen afspelen . Temeer, omdat de transparantie
en de kwantiteit van waarnemingen verder in het verleden , bepe rkter is. Vandaar dat er voor gekozen
is om Amsterdam Zuidoost als 'case' te nemen en de invloed van de ' ma r ktfactor' op de economische
veroudering aldaar aan te ton en.
De periode, waarin een toename plaatsvindt van het aantal beschikbare waarnemingen hangt af van
de gehanteerde variabele. Ten tijde van laagconjunctuur is er meer aanbod van kantoorruimte,
waardoor er meer vraagprijzen beschikbaar zijn. Vandaar dat het onderzoek dat in het vorige
hoofdstuk is beschreven op de vraagprijzen, het jaar 2005 betrof. Ten tijde van hoogconjunctuur is er
een toename te constateren van het aantal contracten dat wordt afgesloten, waardoor er meer
transactiehuren voorradig zijn. Door de beide variabelen te combineren ontstaat de mogelijkheid om
een ' marktfactor' te kwantificeren .
Om te kunnen beschikken over voldoende gegevens is gebruik gemaakt van een combinatie van
bronnen . Allereerst zijn de bouwjaren van kantoorobjecten in Amsterdam Zuidoost die op de
internetsite van PropertyNL te vinden waren, toegevoegd aan gegevens van de heer R.L. Bak
(Kantoren Fonds Nederland) . Hetgeen resulteerde in een dataset met bouwjaren van het overgrote
deel van de objecten die op de locatie Amsterdam Zuidoost zijn gelegen .
Vervolgens zijn er twee datasets gecreeerd, namelijk van vraagprijzen en van transactiehuren. De
vraagprijzen die afkomstig zijn van PropertyNL, zijn uitgebreid met aanbied ingen afkomstig van
internetsites van makelaars/taxateurs die niet op PropertyNL terug te vinden waren. Tevens is gebruik
gemaakt van de transactiehuren op de internetsite van PropertyNL. Daarnaast is het aanbod en de
opname die op de researchsite van Dynamis te vinden is48 en het aanbod van de internetsite van
Vastgoedmarkt 49 , toegevoegd. Bij het opstellen van een dataset met transactiehuren is gebruik

48
49

www.sprekendeci jfers.nl
www.vastgoedmarkt.n l
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gemaakt van het VTIS informatiesysteem. Deze bronnen zijn gebruikt om een dataset van
vraagprijzen en transactiehuren te creeren die de periode 1995-2005 besloeg .

5.2 Analyse op locatieniveau; Amsterdam Zuidoost
In deze paragraaf wordt onderzocht welke factoren op de locatie Amsterdam Zuidoost verantwoordelijk
zijn voor het verouderen van de kantoorobjecten aldaar. In eerste instantie zal kort worden stilgestaan
bij de ontstaansgeschiedenis van dit gebied en de aanbod- en de vraagontwikkeling over de laatste
twee decennia . Vervolgens verschuift de focus van locatie niveau naar object niveau.
Door de locatie Amsterdam Zuidoost nader te onderzoeken wordt duidelijk welke verouderingsfactoren
daar een rol van betekenis spelen. In Hoofdstuk 3 zijn verschillende factoren behandeld die het
economisch verouderen op object niveau veroorzaken. Er dient in ogenschouw te worden genomen dat
verschillende factoren de overhand kunnen hebben die per locatie kunnen afwijken. Kantoorobjecten
die aan de grachtengordel in Amsterdam zijn gelegen staan bloot aan geheel andere vormen van
(economische) veroudering dan kantoorobjecten die in Amsterdam Zuidoost zijn gelegen.

De ontstaansgeschiedenis
In de jaren zeventig wordt niet meer voldaan aan de wensen en eisen van kantoorgebruikers op het
gebied van automobiliteit in de oude Nederlandse binnensteden . Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat
men wil verhuizen naar locaties buiten het centrum . Het kantorengebied Amsterdam Zuidoost is daar
een treffend voorbeeld van. Een locatie die omsloten is door een aantal grote uitvalswegen, waardoor
de bereikbaarheid met de auto verzekerd is.
De meeste perifere kantorenlocaties in de Randstad zijn op een vergelijkbare wijze ontstaan. De
binnenstad was aan het dichtslippen en er was een tekort aan parkeerruimte ontstaan. De perifere
kantorenlocaties hadden en hebben betere mogelijkheden voor (de aanleg van) een goede ontsluiting
per auto dan wel per openbaar vervoer.
De locatie Amsterdam Zuidoost wordt ontsloten door de A2, A9 en de A10 en is goed te bereizen met
openbaar vervoer. Het meest nabij gelegen (intercity)treinstation is Amstel station, tevens is er een
metro- en busverbinding aanwezig. Er is sprake van een hoog voorzieningniveau; er zijn diverse
winkel-, recreatie, sport-, horeca - en hotelfaciliteiten aanwezig.
In Amsterdam Zuidoost zijn volgens de meest recente telling 126 kantoorobjecten gelegen. De locatie
is met een totale voorraad van 888.000 m 2 een van de meest omvangrijke kantorenlocaties van
Amsterdam . De projecten omvatten zowel gerenoveerde als originele, niet gerenoveerde objecten en
een brede variatie van stijlen en leeftijdsklassen.
De eerste kantoorobjecten dateren uit het eind van de jaren zeventig en hebben inmiddels een sterk
verouderde uitstraling 50 . In 1976 is het eerste kantoorobject op de locatie Amsterdam Zuidoost
gerealiseerd . Het project bestaat uit 4 panden, gelegen aan de Frankemaheerd, met een totale
omvang van ongeveer 36.000 m 2. In 1981 zijn het Atlas KantorenComplex aan de Hoogoorddreef en
het Holendrechtcentrum aan de Paalbergweg gebouwd. Beide projecten beschikken over een
significant aantal vierkante meters, respectievelijk 75.000 m 2 en 26.600 m2. Het Atlas
KantorenComplex stond in die periode bekend als een bijzonder prestigieus project, vooral vanwege
zijn omvang. Het bestaat uit 5 zelfstandige kantoorpanden met ondergelegen parkeergarages .
Vanaf 1981 worden er geleidelijk aan steeds meer kantoorobjecten opgeleverd. In eerste instantie
objecten die alleen als kantoorruimte dienstdoen, waar overigens bij enkele objecten wel
voorzieningen zoals een restaurant aanwezig zijn. Omstreeks 1984 worden objecten opgeleverd
waarvan de omvang beperkter is. De totale oppervlakte varieert van 1.500 tot 5.000 m2. Rond 1985
zijn in de omgeving van de Hettenheuvelweg en de Paasheuvelweg diverse objecten gerealiseerd, die
voornamelijk op de begane grond, over ruimten beschikken die fungeren als bedrijfsruimte of
showroom. De bovengelegen etages werden als kantoorruimte in gebruik genomen.
In 1989 wordt het object "De Dreeftoren" aan de Haaksbergweg gerealiseerd. Het object behoort tot
de eerste generatie hoogbouwtorens in het kantoorgebied Amsterdam Zuidoost. Het project beslaat
een oppervlakte van 10 .000 m 2 en beschikt over 19 verdiepingen. In de periode tussen 1991 en 1997
worden er nauwelijks objecten gerealiseerd. De oorzaak is o.a. gelegen in de verslechterde
economische omstandigheden . Vanaf 1998 komt de bouw weer wat op gang.
SO FGH-bank (2005), 'Fgh vastgoedbericht 2005 gee/ Nederland de ruimte '.
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Aanbod en opname
De ' marktfactor' wordt voornamelijk be"invloed door de veranderingen in aanbod en vraag van
kantoorruimte op allerlei ruimtelijke schaalniveaus. Het aanbod kantoorruimte in de regio Amsterdam
bedroeg per 1 januari 2005 1.273.000 m 2, wat een toename is van 54.000 m 2 ten opzichte van begin
2004. Het aanbod is daarmee op het hoogste niveau ooit uitgekomen. In 1998 vertoonde het aanbod
het laagste niveau ooit met een omvang van 239.000 m 2.
De opname van kantoorruimte welke in 2002 nog 360.000 m 2 bedroeg en in 2003 nog maar 241.000
m2 is in 2004 weer gestegen tot ruim 320 .000 m 2.
In de navolgende figuur wordt een overzicht gegeven van het aanbod en de opname in de
agglomeratie Amsterdam vanaf 1 januari 1984 tot 1 januari 2005. Opgemerkt dient te warden dat de
opnamecijfers de opname gedurende een heel jaar betreffen, terwijl het aanbod slechts een
momentopname is van de situatie op 1 januari elk jaar.
Graflek 5. 1: Aanbod en opname agg/omeratie Amsterdam 1984-2005 (in m')
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Uit de grafiek blijkt duidelijk dat het aanbod verder gestegen is, echter de toename van de stijging is
relatief gering. De opname is toegenomen t.o .v. 2003, maar heeft wel geleid tot een stijging van het
aanbod, doordat vaak minder ruimte gehuurd werd dan dat men op het oude adres achter liet.
Duidelijk is dat het aanbod wederom op een historisch hoog niveau ligt.
Het aanbod kantoorruimte in de regio Amsterdam Zuidoost bedroeg per 1 januari 2005 302.000 m 2,
waarbij met name in de oude voorraad veel leegstand is opgetreden 51 . Een positieve ontwikkeling is
het niet verder toegenomen aanbod. Dat heeft te maken met het feit dat er door de verruiming geen
nieuwbouwontwikkelingen meer plaatsvinden en er een aantal grate transacties heeft plaatsgevonden.
De gemiddelde huurprijs daalde van 186,- €/m 2 in 2003 naar 179, - €/m 2 in 2004, waaruit blijkt dat
de huurprijzen op deze locatie onder druk staan. Dat geldt ook voor de tophuren die gedaald zijn van
210 ,- €/m2 naar 200,- €/m2. Het laagste niveau ooit van het aanbod was in begin 1998 met 17.000
m 2.
Graflek 5.2: Aanbod en opname Amsterdam Zuidoost 1984-2005 (in m 2)
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De opname van kantoorruimte welke in 2002 nog 25 .000 m 2 bedroeg en in 2003 nog maar 15.000 m 2
is in 2004 weer gestegen tot ruim 85.000 m 2. De opname vond grotendeels plaats in de nieuwbouw.
In grafiek 5 .2 wordt een overzicht gegeven van het aanbod en de opname van kantoorruimte op de
locatie Amsterdam Zuidoost vanaf 1 januari 1984 tot 1 januari 2005.

51

FGH-bank (2005), 'Fgh vastgoedbericht 2005 gee/ Nederland de ruimte'.
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Door de vergelijking van de aanbodontwikkeling van Amsterdam en op nationaal niveau (zie grafiek
2.2) met die van Amsterdam Zuidoost ontstaat er een beter beeld van de conjuncturele
ontwikkelingen op deze schaalniveaus . Het blijkt dat op alle drie de schaalniveaus het aanbod
momenteel extreem hoog is. Amsterdam Zuidoost vertoont tussen de jaren 2002 en 2003 een
explosieve toename van het aanbod, waarbij vervolgens dat hoge niveau de daaropvolgende jaren
gehandhaafd is.
Verder blijkt uit de grafieken dat de vraag en het aanbod een cyclische ontwikkeling vertonen. Op
nationaal niveau en regionaal niveau zijn de ontwikkelingen duidelijker waar te nemen dan op het
niveau van Amsterdam Zuidoost. Dergelijke ontwikkelingen dragen bij aan het bestaan van de
'marktfactor'. Door de vraag naar kwalitatief hoogwaardige kantoorobjecten en doordat er minder dan
voorheen op risico wordt gebouwd, is het nieuwbouwaanbod in Amsterdam zich aan het stabiliseren.
Toch leidt de verhuisstroom die de opname van nieuwbouw met zich meebrengt tot leegstand in de
bestaande bouw . In de kantorenmarkt van Amsterdam zijn Diemen en verouderde delen van Zuidoost
de grootste verliezers 52 •
Regressieanalyse
Door de combinatie van diverse bronnen is er in eerste instantie een dataset ontstaan met in totaal
122 vraagprijzen die zijn gevonden in het jaar 2005 van 88 objecten op de locatie Amsterdam
Zuidoost. Objecten die deel uitmaken van een grater project zijn daarbij afzonderlijk meegeteld. De
uitbreiding van het aantal waarnemingen van vraagprijzen t .o. v. het vorige hoofdstuk levert een
jaarlijks percentage huurwaardedaling van 1,24%. Het percentage komt redelijk overeen met wat in
de analyse van Hoofdstuk 4 is gevonden (1,33%). De correlatiecoefficienten zijn licht verbeterd. Figuur
5.1 bevat de puntenwolk van de 122 waarnemingen.

Figuur 5.1: Percentage jaarlijkse huurwaardedaling t.g.v. vero udering Amsterdam Zuidoost (exclusief renovaties)
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Na evaluatie van figuur 5.1 is te constateren dat in de perioden 1976 t/m 1980 en 1994 t/m 1997
geen enkele waarneming is opgenomen. De periode 1976 t/m 1980 kan warden verklaard aan de hand
van het feit dat het merendeel van de objecten in Amsterdam Zuidoost vanaf het jaar 1981
gerealiseerd is. In de dataset die is opgesteld is er maar een object opgenomen met een bouwjaar van
voor 1981, namelijk een in het jaar 1976 gerealiseerd object.
De periode 1994 t/m 1997 volgt op een recessie begin jaren negentig. Tot aan het jaar 1990 warden
de meeste, nog als plan bestaande kantoorobjecten ook daadwerkelijk gerealiseerd, maar daarna
wordt het geleidelijk aan minder. Men durft veel minder risico's te nemen, ook omdat veel banken niet
meer bereid zijn de benodigde financiering aan ontwikkelaars te verstrekken. De recessie zorgde
ervoor dat de markt stil kwam te liggen, waardoor er in de betreffende periode in mindere mate
plannen waren om te bouwen en een aantal jaren daaropvolgend in mindere mate objecten zijn
opgeleverd. Een dergelijk 'gat' in de data is van belang, het tast de resultaten van de analyse enigszins
aan. Vandaar dat getracht is om voldoende data in de overige jaren te verkrijgen. Met 122
waarnemingen die in de uiteindelijke analyse zijn overgebleven lijkt deze doelstelling gehaald te zijn.
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NEPROM & PropertNL (2004), 'Nieuw commercieel vastgoed', NEPROM & PropertNL.
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Object niveau
Door de waarnemingen en de beschrijvingen van de objecten nader te bestuderen vallen een aantal
aspecten op:
a) Objecten, die over een goed onderhouden exterieur en een modern uiterlijk beschikken krijgen
een hogere huurprijs toebedeeld. Objecten waarvan het buitenonderhoud in een slechte staat
verkeerd, vertonen een lager huurprijsniveau;
b) Objecten, met beschikbare ruimte die niet dienst doet of heeft gedaan als kantoorruimte,
krijgen een lagere huurprijs toebedeeld. Het gaat om objecten die meerdere functies herbergen. Er
zijn een aantal objecten ontworpen die in de verhouding 70/30 ruimte bieden aan respectievelijk
de kantorenfunctie en bedrijfsruimte/showroom;
c) Objecten, met meer verdiepingen en meer omvang krijgen een hogere huur toebedeeld.
Objecten met minder omvang en minder verdiepingen krijgen een lagere huur toebedeeld;
d) Objecten die in onderhuur warden aangeboden vertonen een lagere vraagprijs;
e) Objecten, die meer met leegstand te kampen hebben, krijgen een lagere huurprijs toebedeeld;
f) Opvallend is dat objecten met een recent bouwjaar veelal een uitgebreidere omschrijving van
de bouwkwaliteiten bevatten. Hetzelfde geldt voor objecten, die een hogere vraagprijs krijgen
toebedeeld. De verklaring hiervoor is dat dergelijke objecten over meer voorzieningen beschikken
die voldoen aan de meest recente wensen en eisen;
g) Objecten die op aantrekkelijke delen van Asterdam Zuidoost zijn gelegen krijgen een hogere
huurprijs toebedeeld.

Hieronder volgt een nadere beschouwing van de hierboven geformuleerde aspecten a t/m g. Het blijkt
dat er in een aantal gevallen een relatie bestaat met de theorie die in paragraaf 3.3.1 beschreven is
met betrekking tot de economische verouderingsfactoren van kantoorobjecten. Een aantal van de
factoren waaruit economische veroudering bestaat, blijken expliciet op de locatie Amsterdam Zuidoost
voor het verouderen van de objecten op deze locatie te zorgen;
a) In paragraaf 3.3 (punt 1) wordt een omschrijving van deze vorm van economische veroudering
gegeven. Esthetisch verouderde objecten krijgen een lagere huurprijs, objecten die minder
onderhevig zijn aan esthetische veroudering krijgen een hogere huurprijs;
b) Aspect b) beslaat een aantal vormen van economische veroudering. Punt 2 t/m 4 (paragraaf
3.3) komen in aanmerking, maar ook punt 1. Het gaat om de volgende vormen van economische
veroudering;
1. De grootte van de ruimten voldoet niet meer aan de wensen en eisen; de vrije hoogte
van ruimten, die zijn ontworpen als showroom of bedrijfsruimte voldoet vaak niet aan
de wensen en eisen die men aan kantoorruimte stelt;
2. De situering van ruimten in een object voldoet niet aan de wensen en eisen. Doordat
bedrijfsruimte op de begane grand is gelegen is de (totale) indeling van het object
hierop aangepast. Een voorbeeld is het verschil tussen een entree in een
representatieve loungeruimte of een entree die onderdeel uitmaakt van een showroom.
3. De ruimten zijn niet meer gewenst of geeist. Door de aanwezigheid van ruimten die
niet dienst doen als kantoorruimte in een object wordt de aantrekkelijkheid van de
kantoorruimte be'i nvloed. Het object is geschikt voor een specifieke kantoorgebruiker.
Dat houdt in dat het object voor een groat aantal typen kantoorgebruikers minder
geschikt is. Zadra de (eerste) huurder het object heeft verlaten is het object
verouderd .
4. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van deze ruimten voor een vorm van esthetische
veroudering van het interieur;
c) Ook aspect c) beslaat een aantal vormen van economische veroudering. Een omvangrijker
object kan meer voorzieningen herbergen waardoor het beter aan de wensen en eisen kan voldoen
in verhouding tot een minder omvangrijk object. Te denken valt aan lounge ruimten, een
restaurant, sportfaciliteiten en expositieruimte. Een dergelijk object heeft vaak meer allure. Minder
omvangrijke objecten (op de locatie Amsterdam Zuidoost) zijn meer onderhevig aan esthetische
veroudering. Van belang is te vermelden dat de omvang niet afhankelijk is van het bouwjaar. En
dat ook de omvangrijke objecten met een recent bouwjaar een hogere huurprijs krijgen in
verhouding tot oudere omvangrijke objecten;
d) Bij enkele in figuur 6.1 opgenomen waarnemingen is expliciet vermeld dat de vraagprijs
gebaseerd is op een aanbieding in onderhuur. Het blijkt dat het om waarnemingen gaat waarvoor
de laagste huurprijzen warden gevraagd . Waarschijnlijk zijn meerdere van dergelijke aanbiedingen
in de dataset opgenomen, waarbij echter geen sprake is van een expliciete vermelding van
onderhuur. Dergelijke !age vraagprijzen kunnen het gevolg zijn van een opengebroken contract.
De vorige huurder van het object heeft het object voortijdig verlaten en biedt het object voor 1 of
2 jaar in onderhuur aan. Na deze periode zal er opnieuw een huurcontract warden opgemaakt,
maar dan met de eigenaresse/eigenaar van het object i.p.v. met de huidige huurder;
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e) In paragraaf 3.3 (punt 13) is reeds vermeld dat leegstand van kantoorruimte een vorm van
economische veroudering kan zijn. Het gaat om het percentage leegstand dat in oudere objecten
afwijkt in vergel ijking tot objecten met een recenter bouwjaar. Hetgeen bij Amsterdam Zuidoost
inderdaad het geval is ;
f) Een relatie tussen meer en uitgebreidere voorzieningen is makkelij k gelegd. Doordat er in
oudere objecten simpelweg minder voorzieningen aanwezig zijn, zijn deze objecten (economisch)
verouderd t.o.v. objecten met een recent bouwjaar;
g) Ook binnen de locatie Amsterdam Zuidoost zijn er nog steeds sublocaties te onderscheiden die
licht aantrekkelijker zijn. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de sublocatie gevormd wordt
door de objecten die er aanwezig zijn .
Boven beschreven aspecten zijn karakteristiek voor de locatie Amsterdam Zuidoost en zorgen voor de
veroudering van de objecten aldaar. Een korte beschouwing van de 14 overige locaties, die in
Hoofdstuk 4 zijn onderzocht, toont aan dat een groot deel van deze aspecten ook op de overige
perifere locaties verantwoordelijk zijn voor het verouderen van kantoorobjecten aldaar.

5.3 De combinatie van vraagprijzen en transactiehuren
Er wordt verondersteld dat het percentage jaarlijkse huurwaardedaling door het verouderen van
kantoorobjecten afhankelijk is van de economische omstandigheden . De mate van veroudering die kan
warden waargenomen is omvangrijker in perioden dat er sprake is van laagconjunctuur. In dit
onderzoek wordt dat verwoordt d.m.v . de term ' marktfactor'.
Om deze relatie aan te tonen , zijn de vraagprijzen en de transactiehuren op de locatie Amsterdam
Zuidoost over de periode 1995- 2005 onderzocht. Door een combinatie te maken tussen beide
variabelen
kan
een
langjarige ontwikkeling
warden
weergegeven.
Door de jaarlijkse
huurwaardedalingsvoet te analyseren wordt het bestaan van de ' marktfactor' bewezen. De combinatie
tussen vraagprijzen en transactiehuren wordt gemaakt om beide onderzoeken in hun resultaten te
versterken .
Er is net als voor het jaar 2005, een
regressieanalyse uitgevoerd voor de j aren
1995 t/m 2004 . Hierdoor is het verloop
van de impact van veroudering ontstaan
over de periode 1995-2005 (zie tabel
5 .1). Uit de tab el is op te maken dat het
jaarlijkse percentage huurwaardedaling
per jaar varieert. Daarnaast blijkt ook het
aantal waarnemingen sterk te varieren .
Uit de tabel
kan
tevens
warden
geconcludeerd
dat
de
correlatiecoefficienten sterk afwij ken per jaar.
De percentages varieren tussen 1,97% in
1998 en 0,10% in 2001. In 1998 zijn de
resultaten van de analyses weliswaar
redelijk
te
noemen,
het
aantal
waarnem ingen is te klein om de analyses
als statistisch relevant te betitelen. Het
percentage van de analyse in 2001 is
gebaseerd te op weinig waarnemingen en
de resultaten van de analyse in de vorm
van de correlatiecoefficienten zijn slecht.
De resultaten van de analyses in 2004 en
2005 voldoen beter in het licht van
voldoende waarnemingen en beschikken
over
correlatiecoefficienten
die
aanvaardbaar zijn.

Tabel 5. 1: Percentage jaarlijkse huurwaardedaling Amsterdam
Zuidoost vraagprijzen periode 1995-2005
Jaar

Huurwaardedaling

Waarnemingen

r

R

1995

100%

42

-0 23

0 05

1996

0 70%

41

-0 19

0 04

1997

0.85%

34

-0 26

0 07

1998

1,97%

13

-0 75

0 57

1999

1,38°/o

12

-0 88

0 77

2000

0,22°/o

12

-0 21

0 05

2001

0 10°/o

23

-0 09

0 01

2002

0 46°/o

45

-0 31

0 10

2003

0 56°/o

45

-0 37

0 13

2004

1,10%

81

-0 54

0 29

2005

1,24°/o

122

-0 54

0 29

In figuur 5.2 zijn de resultaten van de analyses grafisch verwerkt . Het percentage jaarlijkse
huurwaardedaling t.g.v. veroudering blijkt ten tijde van hoogconjunctuur relatief laag te zijn. In de
periode rond 2001 zijn de laagste percentages gemeten. De omgekeerde situatie doet zich voor
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tijdens laagconjunctuur. In de afgelopen jaren verkeert Nederland in een recessie, wat zich uit in een
relatief hoog percentage .

Figu ur 5.2: Percentage jaarlij kse huurwaardedaling Amsterdam Zuidoost vraagprijzen periode 1995 -2005
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Volgens tabel 5.1 neemt het aantal waarnemingen van vraagprijzen af in de periode dat er sprake is
van hoogconjunctuur. In de jaren 1999, 2000 en 2001 loopt dat zelfs terug tot 12/13 waarnemingen
op jaarbasis. Een dergelijk beperkte hoeveelheid waarnemingen is ontoereikend om juiste statistische
uitspraken te doen. Dat komt ook tot uiting in de resultaten van de analyses in de jaren 2000 en
2001 , die extreem slecht zijn. Vandaar dat er voor gekozen is om voor de variabele transactiehuren
een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren . Waardoor de mogelijkheid ontstaat om beide onderzoeken
te combineren.
Door regressieanalyses op de variabele
transactiehuren uit te voeren voo r de
periode 1995 t/m 2004 ontstaat een verloop
dat sterke overeenkomsten vertoond met het
verloop van de vraagprijzen. Uit tabel 5.2 is
op te maken dat, in overeenstemming met
de vraagprijzen de jaarlijkse huurdalingsvoet
per jaar varieert. Maar ook bij deze variabele
is het aantal waarnemingen in sommige
jaren ontoereikend, en tevens zijn de
correlatiecoefficienten zeer laag.
In figuur 5.3 is de ontwikkeling van het
percentage grafisch weergegeven . Waardoor
ook voor de transactiehuren een beeld is
ontstaan van het verloop van de jaarlijkse
huurwaardedalingsvoet over de periode
1995-2005. Volgens de theorie beschreven in
Hoofdstuk 3 en bijlage 2, zou er een
structureel een hogere huurwaardedalingsvoet gevonden moeten worden bij de
analyses op de variabele transactiehuren.
wordt
veroorzaakt
door
de
Dat
huurdersfactoren die een afwijkende invloed
hebben in vergelijking tot de vraagprijzen.

Tabel 5.2: Percentage jaarlijkse huurwaardedaling Amsterdam
Zuidoost transactiehuren periode 1995-2005
Jaar

Huurwaardedaling Waarnemingen r

1995

0 48%

34

-0 16

0 03

1996

0 86%

58

-0 26

0 07

1997

114%

66

-0 38

0 15

1998

106%

33

-0 30

0 09

1999

0,24%

31

-0 14

0 02

2000

0,27°/o

41

-0 15

0 02

2001

0 07%

24

-0 03

0 00

2002

012%

25

-0 06

0 00

2003

0 81%

19

-0 29

0 09

2004

1,41%

37

-0 41

0 17

R

Indien men de resultaten van de empirische analyses die zijn opgenomen in tabel 5.1 en tabel 5.2
vergelijkt blijken de resultaten overeen te komen met de theorie voor verschillende onderzochte jaren .
In een aantal gevallen blijkt het percentage dat gevonden is voor de transactiehuur lager te zijn dan
het percentage voor de vraagprijs. Dat kan in zo goed als alle gevallen verklaard worden doordat de
analyse gebaseerd is op te weinig waarnemingen (minder dan 30), waardoor een vertekend beeld is
ontstaat.
Het tekort aan waarnemingen tijdens perioden van laagconjunctuur en hoogconjunctuur is een
probleem bij het bepalen van de marktfactor van de vraagprijzen en transactiehuren. Vandaar dat er
een combinatie wordt gemaakt tussen de ontwikkeling van de vraagprijzen en de transactiehuren.
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Figuur 5.3: Percentage jaarlijkse huurwaardedaling Amsterdam Zuidoost transactiehuren periode I 995-2004
Marktfactor transactiehuur
1,60%

.

,----

1,40%
1,20%

........

~

1,00%

/.

0,80%

""" '\. '\.

/

0,60%
0,40%

/

0,20%

•

A

~

/
"'-.,_

_

.

0,00%
1994

1995

1996

1997

1998

/

1999

2000

/

-- .

/
/

2001

.
2002

2003

2004

2005

De ontwikkeling van de huurdalingsvoet over de periode 1995 t/m 2005 die is ontstaan door deze
combinatie, is in figuur 5.4 weergegeven. Er is bij de bepaling van de ontwikkeling van het percentage
jaarlijkse huurwaardedaling ervan uitgegaan dat indien er tussen transactiehuur en vraagprijs een
verschil bestaat van 0,05% de transactiehuur richtinggevend is. Onder de voorwaarde dat het om een
overwaardering van de gevonden waarde voor de vraagprijs t.o.v. de transactiehuur gaan . En tevens
dient het aantal waarnemingen van de transactiehuur meer dan 30 waarnemingen te beslaan en het
aantal waarnemingen van de vraagprijs meet op het zelfde moment minder dan 30 beslaan. Anders is
en blijft het percentage dat gevonden is bij de regressieanalyses van de vraagprijs richtinggevend .

Figuur 5.4: ' Marktfactor' Amsterdam Zuidoost periode I 995-2005
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Door de combinatie van vraagprijzen en transactiehuren is er een beeld ontstaan van een
'marktfactor'. Deze factor vertoont, zeals verwacht, ten tijde van hoogconjunctuur een laag percentage
jaarlijkse huurwaardedaling en ten tijde van laagconjunctuur een hoog percentage jaarlijkse
huurwaardedaling. De impact van veroudering is afhankelijk van de conjuncturele omstandigheden.
Het is van belang om een aantal opmerkingen te plaatsen bij het verkregen resultaat:
•
De impact van veroudering op de huurprijs in 2001 blijkt zo geed als nihil te zijn;
•
Er blijkt een relatie te bestaan met de vraag/aanbodverhouding die in de vorige paragraaf
gevonden is. Op het moment dat deze verhouding meer dan 1 is, neemt het percentage af, zodra
de verhouding minder dan 1 wordt neemt het percentage toe;
•
De marktfactor wordt door een aantal factoren gevormd die elkaar onderling versterken;
•
Leegstand; in een periode van laagconjunctuur is er vaak meer leegstand en zal het object
verouderen door de leegstand, hier raken de marktomstandigheden en economische
veroudering elkaar dus direct;
•
Onderhuur; voor bepaalde objecten wordt er een significant lagere huurprijs gevraagd.
Het object wordt in onderhuur aangeboden. Dat is het gevolg van het vroegtijdig verlaten van
het object door een of meerdere huurders. Er zijn een aantal mogelijke oorzaken. De huurder
is niet meer solvabel. Een andere mogelijke oorzaak is dat de huurder het object heeft
verlaten, omdat hij een ander object zal betrekken of heeft betrokken. Een object dat meer
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voldoet aan de huidige wensen en eisen van de huurder. Doordat de huurprijzen onder druk
staan is het mogelijk om momenteel relatief lage huurprijzen te bedingen .
De 'marktfactor' die in dit hoofdstuk bepaald is wordt in Hoofdstuk 7 gehanteerd, bij het
implementeren van de impact van veroudering in een theoretisch waarderingsmodel. In het volgende
hoofdstuk zal worden ingegaan op de relatie tussen de hoogte van de berekende percentages jaarlijkse
huurwaardevermindering en de mate waarin men renovaties uitvoert in een bepaald gebied.

5.4 Resume
De focus is in dit hoofdstuk komen te liggen op de locatie Amsterdam Zuidoost. Vanwege zijn
compactheid wordt deze locatie gekenschetst als een locatie waar de invloed van de locatiefactor
geminimaliseerd kan worden. Een andere reden waarom Amsterdam Zuidoost centraal staat in dit
hoofdstuk is vanwege de transparantheid van deze locatie . De kwantiteit en kwaliteit van de data voor het trekken van juiste conclusies van evident belang - is relatief hoog.
Door individuele objecten op Amsterdam Zuidoost nader te evalueren is duidelijk geworden dat een
aantal aspecten een rol speelt bij het verouderen van de objecten. Verouderde objecten hebben te
kampen met een slecht onderhouden exterieur en interieur. Een aantal verouderde objecten, biedt
plaats aan ruimten , die fungeren als bedrijfsruimte of showroom. Dergelijke ruimten staan vaak leeg,
veroorzaakt doordat dergelijke ruimten niet (meer) gewenst of geeist worden. Typerend voor deze
locatie is dat objecten met meer verdiepingen en van een grotere omvang een hogere huurprijs
toebedeeld krijgen . Dergelijke objecten lijken minder last te hebben van de veroudering. De
veroudering wordt gestimuleerd doordat objecten in onderhuur worden aangeboden, waardoor relatief
lage huurprijzen worden gevraagd . Verouderde objecten hebben vaak te kampen met leegstand, wat
zowel een vorm van veroudering is als een stimulans voor de veroudering van de objecten.
Boven beschreven aspecten spelen zich af op Amsterdam Zuidoost maar lijken karakteristiek voor
diverse perifere locaties in Nederland. Bestaande, weinig courante verouderde kantoorobjecten
worden op deze locaties verwisseld voor nieuwbouwkantoren. Duidelijk is dat zich een verhuisstroom
afspeelt van verouderde objecten naar objecten met een recent bouwjaar. Er bestaat een nieuwe
ontwikkelopgave voor de structureel leegstaande kantoren . De kantorenmarkt zal het in de toekomst
moeten hebben van de vervangingsvraag.
Naast dat de locatie Amsterdam Zuidoost de mogelijkheid bood om individuele objecten nader te
onderzoeken was het tevens mogelijk om het bestaan van de ' marktfactor' aan te tonen . Het
percentage jaarlijkse huurwaardedaling door het verouderen van kantoorobjecten is afhankelijk van de
conjuncturele omstandigheden. De mate van veroudering die kan worden waargenomen is groter in
perioden van laagconjunctuur. Om deze relatie aan te tonen, zijn de vraagprijzen en de
transactiehuren op de locatie Amsterdam Zuidoost over de periode 1995-2005 onderzocht. Door een
combinatie te maken tussen beide variabelen is een langjarige ontwikkeling weergegeven. De
combinatie tussen vraagprijzen en transactiehuren is gemaakt om beide onderzoeken in hun resultaten
te versterken .
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Hoofdstuk 6: Relatie met renovatie en 'monumentvorming'
In dit hoofdstuk warden de laatste twee, van de vijf hypothesen die in dit onderzoek centraal staan,
behandeld . Alie vijf de hypothesen zullen bijdragen aan het vormen van het verouderingsmodel dat in
het volgende hoofdstuk behandeld zal warden.
Hypothese 4
Er bestaat een relatie tussen de mate van veroudering van kantoorobjecten in een gebied en de mate
waarin men renovaties uitvoert in dat gebied. Het percentage jaarlijkse huurwaardevermindering door
veroudering zal hoger zijn in die gebieden waar men minder aandacht heeft voor het opheffen van de
veroudering van de kantoorobjecten.
Hypothese 5
Een deel van de onderzochte kantoorobjecten vertoont decennia na de oplevering van de objecten een
extreem hoge huurprijs. Bij een toename van de leeftijd van de objecten vertoont de huurprijs in
plaats van een daling een positieve ontwikkeling . In het vervolg van het onderzoek zal dat
' monumentvorming' genoemd warden.

De resultaten van de kwantitatieve empirische analyses die in Hoofdstuk 4 en 5 staan beschreven
hebben een beter inzicht opgeleverd van de impact die veroudering heeft op de huurprijzen van
kantoorobjecten. Deze empirische analyses warden in dit hoofdstuk verder uitgebreid. Verschillende
gebieden zijn onderhevig aan afwijkende percentages huurwaardedaling. De mate, waarin veroudering
zich manifesteert op deze locaties, zal sterk be"invloed warden door de wijze waarop men met
veroudering omgaat. In de eerste paragraaf wordt o.a. de terminologie van het begrip renovatie
besproken. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen
het verouderen van kantoorobjecten en de mate waarin eigenaren renovaties (laten) uitvoeren. De
derde paragraaf behandelt kort de vijfde hypothese.

6.1 Inleiding
De daling van de waarde van kantoorobjecten door veroudering wordt mogelijk gedeeltelijk verhuld
door uitgaven i.v.m. instandhouding van een object. Vandaar dat er een onderscheid wordt gemaakt
tussen objecten die een renovatie hebben ondergaan en objecten die geen renovatie hebben
ondergaan. Om deze theorie te staven wordt er in verschillende Nederlandse kantorengebieden een
vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd op de vraagprijzen als in Hoofdstuk 4, waarbij tevens objecten
Vervolgens
warden
de
warden
betrokken
die
een
renovatie
hebben
ondergaan.
huurwaardedalingsvoeten in deze gebieden vergeleken en wordt onderzocht of renovatie een directe
drijfveer is voor vermindering van de jaarlijkse huurwaardedalingsvoet t.g .v. veroudering.
Een renovatie maakt onderdeel uit van de totale instandhouding van een kantoorobject (zie bijlage
12). Het begrip instandhouding is niet eenduidig gedefinieerd . Het kan warden gedefinieerd als 53 ; 'het
totaal aan gemaakte of te maken kosten, dan wel - afhankelijk van de context - aan activiteiten op
bouwkundig en installatie-technisch gebied, welke gericht zijn op het opheffen van storingen en het
(zo veel mogelijk) terugbrengen op en instandhouden van het oorspronkelijke, c.q. het oorspronkelijk
beoogde of (eventueel) contractueel overeengekomen prestatieniveau van een vastgoedobject of van
het betreffende element ervan, gedurende de bepaalde (resterende) te beschouwen periode'.
Een renovatie wordt vaak uitgevoerd om een object op een nagestreefd prestatieniveau te brengen. De
bovenstaande definitie van instandhouding ontbeert een dergelijke aanpassing, terwijl renovatie deel
uitmaakt van de totale instandhouding. Vandaar dat de volgende omschrijving van instandhouding
meer eer doet aan de term renovatie. Instandhouding wordt omschreven als; het geheel van alle
technische ingrepen en organisatorische activiteiten met betrekking tot een vastgoedobject, welke
gericht zijn op het in een zodanige technische en functionele staat houden, dan wel het op een zodanig
prestatieniveau brengen, dat het object gedurende een daarbij bepaalde gebruiksperiode functioneel
en technisch kan blijven voldoen aan de te stellen wensen en eisen van de (potentiele) gebruikers.
Door de introductie van de term 'prestatieniveau' en de verwijzing naar het 'brengen ' op dat niveau
volgens 'de wensen en eisen van (potentiele) gebruikers' wordt tevens de economische veroudering
binnen deze term betrokken. Het gebruik van deze definitie maakt daarnaast duidelijk dat alle vormen
van instandhouding er op gericht zijn om de totale veroudering op te heffen. Economische veroudering
53
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wordt grotendeels gevormd door het niet meer voldoen van een object aan het nagestreefde
prestatieniveau. Wat veroorzaakt wordt door de veranderingen in de wensen en eisen door gewijzigde
inzichten van gebruikers. Het nagestreefde prestatieniveau vertoont in de regel een stijging doordat
wensen en eisen op een hoger niveau komen te liggen. Om deze vorm van veroudering op te heffen is
er een rigoureuze aanpak nodig, een renovatie kan hier vaak in voo rzien . Een andere vorm van
instandhouding is het onderhoud. Een dergelijke vorm van instandhouding zal voornamel ijk de
technische veroudering opheffen . E.e.a. is uitgewerkt in figuur 6.1.
Figuur 6. 1: Instandhouding en prestatieni veau
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De totale veroudering wordt gevormd door zowel de economische veroudering als de technische
veroudering . De economische veroudering wordt gevormd doordat het gewenste en geeiste
prestatieniveau onder invloed van gewijzigde inzichten van (potentiele) gebruikers een stijging
vertoont en het prestatieniveau van het object op tijdstip 0 daar niet aan voldoet (verschil tussen lijn O
en lijn 1). De economische veroudering kan daarnaast worden gevormd doordat het prestatieniveau
door deze vorm van veroudering een daling zal vertonen t .o.v. het prestatieniveau op tijdstip O
(verschil lijn 0 en lijn 2) . Een renovatie kan beide aspecten van deze vorm van veroudering (in
bepaalde mate) opheffen . Technische veroudering ontstaat door een daling van het prestatieniveau
t .o.v. het prestatieniveau op t ijdstip 0 (lijn 3) . Door het uitvoeren van onderhoud kan de techn ische
veroudering grotendeels worden opgeheven .
Keeris 54 definieert de term renovatie als volgt: 'een zodanige architectonische, ruimtelijke,
bouwkundige en installatie-technische integrale aanpak van een vastgoedobject, gericht op verbetering
van het prestatieniveau, met behoud van de functie ervan , dat - mede ten gevolge van het door deze
ingreep verlengen van de beoogde levensduur - een renderende continuering van de exploitatie van
dat object mogelijk geacht wordt op het geplande niveau en in de gewenste (deel)markt ten behoeve
van de beoogde doelgroep(en}, dan wel de (eventueel) toegekende maatschappelijke functie '. Er wordt
vaak tot een renovatie overgegaan om de economische veroudering van een kantoorobject op te
heffen. Oat blijkt ook uit de definitie, waarin de architectonische, ruimtelijke en installatie-technische
aspecten worden aangestipt . Allen aspecten die sterk gerelateerd zijn aan het economisch verouderen
van kantoorobjecten. Een renovatie zal vaak naast de economische veroudering tevens de technische
veroudering opheffen, wat overigens niet in figuur 6.1 is weergegeven. Ook het onderhoud kan de
economische veroudering in beperkte mate opheffen, ook dit is niet weergegeven in figuur 6.1.
54
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6.2 De impact van een renovatie op veroudering
Er is wederom gebruik gemaakt van de waarnemingen op de internetsite van PropertyNL om de
gegevens van renovaties van kantoorobjecten te vergaren . De gegevens zijn door directe bronnen in
de vastgoedwereld op de site geplaatst : makelaars, beleggers, overheid , projectontwikkelaars. Deze
groep actoren geeft aan of er al dan niet sprake is van een renovatie . Men maakt daarbij geen gebruik
van een toetsingskader. De actoren bepalen zelf wat wel en wat niet tot een renovatie behoort,
wederom aan de hand van ervaringsdeskundigheid .
De internetsite van PropertyNL bevat voor diverse objecten gegevens over in het verleden uitgevoerde
renovaties. Renovaties zorgen voor het opheffen van vooral de economische veroudering. Bij de
analyses in de vorige hoofdstukken zijn objecten die een renovatie hebben ondergaan daarom niet
betrokken bij de datasets. Indien men de impact van de totale veroudering op de huurprijs wil meten
zullen objecten, die een renovatie hebben ondergaan, uitgesloten moeten worden bij de analyses.
De 30 steden die onderdeel uitmaken van de analyse van geheel Nederland bevatten in totaal 85
objecten die gerenoveerd zijn (zie bijlage 10). De 14 gebieden, waar het onderzoek zich vervolgens op
heeft georienteerd, bevatten in totaal 61 renovaties. Daarvan hebben er 45 in de bouwperiode na de
tweede wereldoorlog plaats gevonden (zie tabel 6.2) . De meeste renovaties worden uitgevoerd in de
meer omvangrijke kantorenagglomeraties Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. Utrecht wijkt
daar enigszins vanaf. Daaru it blijkt al een mogelijke relatie tussen veroudering en de mate waarin
gerenoveerd wordt. In Hoofdstuk 4 is duidelijk geworden dat Utrecht een hogere jaarlijkse
huurwaardedalingsvoet heeft in vergelijking tot de overige meer omvangrijke kantorenagglomeraties.
Er wordt door eigenaren/verhuurders in verschillende gebieden op een andere manier omgesprongen
met veroudering . Een indicator, voor de manier waarop men omgaat met veroudering , is het
percentage kantoorobjecten in een bepaald gebied dat een renovatie heeft ondergaan. De gebieden
waar eigenaren/verhuurders en andere belanghebbenden zich het meest bewust zijn van de
veroudering en deze veroudering willen verhelpen , vertonen het hoogste percentage renovatie.
De objecten die in het verleden een renovatie hebben ondergaan zijn in Hoofdstuk 4 uit de dataset
gelaten om een beter beeld te vormen van de impact van veroudering. De dataset die in dit hoofdstuk
gebruikt is, bevat naast deze waarnemingen , tevens waarnemingen van objecten die een renovatie
hebben ondergaan . Bij de analyses op deze dataset is de impact van veroudering achterhaald waarbij
rekening wordt gehouden met alle vormen van instandhouding. Zoals blijkt uit tabel 6.1 neemt de
jaarlijkse huurwaardedalingsvoet voor alle gebieden af (of blijft gelijk indien er geen renovaties zijn
uitgevoerd) indien objecten die een renovatie hebben ondergaan in de dataset behouden blijven . De
correlatiecoefficienten ondergaan volgens verwachting een lichte daling. Doordat er objecten bij de
analyse worden betrokken die niet volgens de 'normale' verwachtingen verouderen , zullen de
statistische resultaten van de analyses afnemen.
Uit tabel 6.1 blijkt dat door het uitvoeren van een renovatie men een hogere huurprijs kan verkrijgen.
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de compacte locaties nog steeds het hoogste percentage
huurwaardedaling vertonen. Een opvallend verschil tussen de huurwaardelingsvoeten die zijn berekend
inclusief en exclusief renovaties bestaat er bij Rijsw ijk. De berekeningen bij Rijswijk leveren een
huurwaardedalingsvoet van 0,88% bij een analyse inclusief objecten die een renovatie hebben
ondergaan en 1,57% bij een analyse exclusief objecten die een renovatie hebben ondergaan. Een
verklaring is dat op de locatie Rijswijk relatief gezien het meest wordt gerenoveerd . Door een gedegen
renovatiebeleid op de locatie Rijswijk neemt in het algemeen de huurprijs van een kantoorobject in de
loop der jaren minder af.
Verondersteld wordt dat er een relatie bestaat tussen de mate van veroudering en de mate waarin
objecten worden gerenoveerd . In tabel 6.2 is een overzicht opgenomen van het aantal objecten dat in
de 14 onderzochte gebieden een renovatie heeft ondergaan. In de tabel is het totaal aantal
waarnemingen en het totaal aantal objecten dat een renovatie heeft ondergaan opgenomen .
Vervolgens is het percentage objecten dat een renovatie heeft ondergaan berekend van het totaal
aantal waarnemingen dat gevonden is per gebied. Dat percentage is een indicatie hoe eigenaren op de
betreffende locatie omspringen met instandhouding . Hetzelfde is gedaan voor renovaties die na de
tweede wereldoorlog zijn uitgevoerd, de periode waarop het berekende percentage huurwaardedaling
is gebaseerd. Tabel 6.2 toont aan dat er in de 14 gebieden niet op een zelfde manier wordt
omgesprongen met veroudering . Bijlage 11 geeft een uitgebreider overzicht van de variabelen die van
belang waren bij het onderzoek.
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Tabel 6 .1: Percentage jaarlijkse huurwaardedaling
Overzicht steden

O/o Huurdaling
(incl. renov.)

O/o Huurdaling
(excl. renov.)

r

R

1. Almere

0 83%

0,83°/o

-0 42

0 18 1979-2006

2. Amersfoort

089%

0.89%

-0 40

0 16 1980-2006

3. Amsterdam

0 42%

0,62°/o

-0 18

0 03 1960-2006

4. Amsterdam-zuidoost

109%

1,33°/o

-0 45

0 20 1981-2006

5. Arnhem

0 76%

0.79°/o

-0 58

0 33 1956-2006

6. Breda

085%

102%

-0 44

0 20 1950-2006

7. Caoelle aan den IJssel

169%

1.73°/o

-0 69

0 48 1980-2006

8. Hoofddoro

125%

134%

-0 51

0 26 1965-2006

9. Nieuweaein

1 24°/o

1.24°/o

-0 76

0 58 1975-2006

10. Riiswiik ZH

088%

157%

-0 68

0 46 1963-2006

11. Rotterdam

0 33%

0,39°/o

-0 25

0 06 1948-2006

12. 's-Gravenhaqe

054%

0 54%

-0 31

0 09 1958-2006

13. Utrecht

0 70%

0 91%

-0 39

0 15 1957-2006

14. Zoetermeer

105%

105%

-0 49

0 24 1965-2006

Bouwperiode

Er zijn locaties in de dataset opgenomen waar uberhaupt geen renovaties hebben plaats gevonden. Op
andere locaties is er een hoog percentage renovaties waar te nemen. Daar kunnen verschillende
oorzaken aan ten grondslag liggen. In Rotterdam bestaat al sinds de tweede helft van de jaren tachtig
een door de overheid gehanteerd beleid dat gericht is op de bestemmingswijziging van leegstaande
kantoorobjecten in het centrum 55 . Wat overigens tevens een mogelijke verklaring is voor het relatief
lage percentage jaarlijkse huurwaardedaling (voor Rotterdam is een huurwaardedalingsvoet van
0,33% gevonden) . De doelstelling van het beleid is het uit de markt nemen van economisch
verouderde kantoorobjecten. En daarnaast het versterken van de woonfunctie, het ontwikkelen van
andere bestemmingen (scholen, musea en warenhuizen), het tegengaan van verpaupering en het
verbeteren van de visuele kwaliteit van de binnenstad. Het beleid van herbestemming is vooral gericht
op de centrumlocaties. Voor de kantorenboulevards ligt de nadruk op de stimulering van
kantoorontwikkeling wat zich vertaald in een toename van het aantal renovaties. Naast het beleid van
de overheid kan het type kantoorobject dat op een bepaalde locatie kan worden gevonden een
mogelijke oorzaak zijn voor een hoog percentage renovaties.
Het verband tussen het percentage jaarlijkse huurwaardedaling (inclusief renovaties) en het
percentage uitgevoerde renovaties is in figuur 6.2 weergegeven. Uit de figuur is op te maken dat er
wel degelijk een inverse relatie bestaat tussen de mate van veroudering op de verschillende locaties en
de mate waarin eigenaren hun objecten renoveren. Indien er op een bepaalde locatie procentueel
meer renovaties worden uitgevoerd dan zal de jaarlijkse huurwaardedaling t.g.v. veroudering lager
zijn.
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Tabet 6.2: Totaal aantal gevonden waam emingen en totaal aantal renovaties
Overzicht steden

Totaal aantal

Renovaties

waarneminaen

Totaal

O/o Totaal

Na 1947

O/o Na 1947

Al mere

42

0

0 000/o

0

0.000/o

Amersfoort

56

1

1.790/o

0

0.00°/o

Amsterdam

206

19

9 220/o

11

6,67°/o

Amsterdam Zuidoost

71

1

1,410/o

1

1.41°/o

Arnhem

65

4

6 150/o

2

3,64°/o

Breda

71

5

7 040/o

3

4,550/o

Capelle aan den IJssel

46

1

2 170/o

1

2,17°/o

Hoofddoro

73

3

4 110/o

3

4.11°/o

Nieuweaein

45

0

0 000/o

0

0.00°/o

Riiswiik ZH

38

4

10 53010

4

11 430/o

Rotterdam

154

10

6 490/o

8

5,630/o

's-Gravenhaae

104

8

7 690/o

7

7,61°/o

Utrecht

107

5

4 670/o

5

5,15°/o

Zoetermeer

35

0

0 000/o

0

0,000/o

Tota al

1113

61

45

Omdat er voor drie gebieden geen renovaties zijn opgenomen in de dataset levert figuur 6.2 een licht
vertekend beeld op . Deze gebieden zijn uit het onderzoek genomen, waarna opnieuw een analyse is
uitgevoerd. Indien men voo r de periode na 1947 hetzelfde onderzoek uitvoert is een identiek verband
waar te nemen (zie bijlage 13).

Figuur 6.2: Relatie veroudering renovatie
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De verschillende percentages renovaties en percentages jaarlijkse huurwaardedaling in de 14 gebieden
kunnen door een aantal factoren warden veroorzaakt . Door Korteweg 56 wordt een vijfta l factoren en
condities onderscheiden bij de besluitvorming over verouderde kantoorobjecten in het kader van het
instandhouden van deze objecten.
1. Typen actoren
Bij de actoren die tussen de handelingsalternatieven met betrekking tot verouderde kantoorobjecten
moeten kiezen, zullen rendement en risico belangrijke criteria zijn . Dat garandeert echter geen soepele
marktconforme oplossing van verouderde kantoorobjecten. In dat verband kan er warden gewezen op
de verschillende waarde die de oorspronkelijke eigenaren van verouderde objecten en de marktpartijen
die dergelijke objecten willen kopen kunnen toekennen aan de betreffende objecten. Waarvan een
blokkade tegen vernieuwing van deze objecten het gevolg kan zijn . De beslissingen zullen verder
be'invloed warden door verschillen in doelstellingen, expertise en financiele mogelijkheden .
2. Projectgebonden motieven
Hieronder vallen kenmerken van het vastgoedobject, waarover de beslissing moet warden genomen.
Het object, de locatie en de aard van de verouder ing, die bezien moeten warden in het perspectief van
de bouwtechnische en financiele aanpasbaarheid aan de kantoorfunctie of aan een andere functie.
Onder de projectgebonden factoren valt ook de situatie van het gebruik en de gebruikers rond het
moment dat de besluitvorming over de toekomst van het object plaatsvindt; is er voldoende leegstand
of moet er ook rekening warden gehouden met nog zittende huurders .
3. Marktcondities
Verouderde objecten aanpakken , betekent veelal investeren in vernieuwing . Een belangrijk aspect van
het daarbij relevante investeringsklimaat wordt gevormd door de regionale marktcondities. Die zijn
zowel van invloed op de financiele ruimte voor bepaalde handelwijzen als op de concurrentiepositie van
het (vernieuwde) object op kantorenmarkt. De marktcondities betreffen zowel macro- economische
factoren met invloed op de bouwkosten en de waardebepaling van vastgoed als de economische groei
en de gevolgen daarvan voor de vraag naar vastgoed en de huurprijs die gebruikers willen betalen.
4. Beleidscondities
Het investeringsklimaat wordt mede bepaald door de beleidscondities en wettelijke regelingen
waarbinnen de eigenaren van verouderde objecten hun beslissingen moeten nemen . De condities die
de landelijke en plaatselijke overheden stellen (ruimtelijke ordening , verkeer- en vervoer, subsidies,
parkeren, milieu, monumenten, stedelijke vernieuwing, grond, volkshuisvesting en belastingen)
kunnen stimulerend of juist ontmoedigend zijn voor de besluitvorming in een bepaalde richting .
5. Tijd
Tenslotte kan opgemerkt warden dat bij veel van deze (groepen van) factoren het aspect tijd een
belangrijke rol vervult . Activiteiten met betrekking tot beheer en (her)ontwikkeling van
vastgoedobjecten vragen relatief veel tijd. In de loop van de tijd veranderen objecten, markten,
beleidscondities, institutionele kaders en actoren, zodat het moment waarop actie wordt ondernomen
essentieel is .

6.3 De relatie veroudering en 'monumentvorming'
Er zal in deze paragraaf kort aandacht warden besteed aan kantoorobjecten die met een hogere
vraagprijs warden gehonoreerd, omdat ze over een erkende cultureel historische waarde beschikken.
Van belang is dat niet alle objecten op eenzelfde manier verouderen . Er bestaan objecten die - netto
bezien - in zijn geheel niet verouderen . Desalniettemin zullen altijd bepaalde aspecten van een object
aanwezig zijn die verouderen.
De economische veroudering wordt veroorzaakt door het minder aansluiten van de wensen en eisen
van (potentiele) gebruikers op het aangeboden prestatieniveau door gewijzigde inzichten . De inzichten
kunnen o.a. wijzigen doordat een bepaalde vorm van architectuur niet meer aantrekkelijk is . Door
' monumentvorming ' zullen de wensen en eisen beter gaan aansluiten op het prestatieniveau, vanwege
het wijzigen van de inzichten . De inzichten warden in dat geval be'invloed doordat een bepaalde
architectonische vorm beter is gaan voldoen aan de wensen en eisen .
Dergelijke aspecten zouden van belang kunnen zijn bij de keuze van een belegger, een gebruiker, een
ontwikkelaar, of een huurder voor een bepaald object . Gebleken is dat de veroudering een breed
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spectrum van factoren beslaat. Deze factoren hebben in het algemeen een huurprijsdaling tot gevolg.
Er zijn binnen deze factoren echter uitzonderingen, die een tegengestelde invloed kunnen hebben op
de huurprijs . Hetzelfde proces dat voor het verouderen van een object zorgt en dus een negatieve
invloed heeft op de huurprijs kan ook een positieve invloed hebben en zorgen voor een
huurprijsstijging. Het gaat dan om een proces dat gekenmerkt wordt door het beter aansluiten van
wensen en eisen, men kan bijvoo rbeeld denken aan ' monumentvorming' . De veronderstelling in dit
onderzoek is dat in het algemeen de processen die verantwoordelijk zijn voor het niet meer aansluiten
van de wensen en eisen van (potentiele) gebruikers van kantoorruimte, overheersen. Oat is wat men
in het algemene spraakgebruik het verouderen van een object noemt. Om een compleet beeld te
kunnen vormen van de verschillende verouderingsfactoren dient men terdege rekening te houden met
de ' monumentvorming '.
Het overgrote deel van de objecten is na vier of vijf decennia reeds geheel verouderd. Echter
momenteel doet zich de situatie voor, indien objecten ouder zijn dan deze vier of vijf decenn ia, dat ze
een relatief hoge huurprijs vertonen . In figuur 6.3 is te zien dat de tophuur van alle objecten plaats
gevraagd wordt voor een object dat een bouwjaar heeft van voor de tweede wereldoorlog . Het object
heeft als bouwjaar 1939 en er wordt voor dat object een huur gevraagd van 470 €/m 2 • Terw ijl de
tophuur van objecten met een bouwjaar na de tweede wereldoorlog op 385 €/m 2 ligt, een huur die
o.a. gevraagd wordt voor kantoorruimte in het WTC in Amsterdam. Ook diverse andere objecten met
een bouwjaar van voor de tweede wereldoorlog vertonen een relatief hoge huur.

Figuur 6.3:' Monumentvorming'
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In figuur 6.3 wordt duidelijk dat achter ' monumentvorming' en veroudering een zelfde principe schuil
kan gaan. Het gaat om het veranderen van wensen en eisen dor het wijzigen van inzichten . In de
praktijk heeft de veroudering echter een negatieve bijklank. Het verschil is dan ook dat de veroudering
zorgt voor een dalende huurontwikkeling, terwijl het ontstaan van ' monumentvorming' zorgt voor
stijgende huurontwikkeling.

6.4 Resume
Door instandhouding in de vorm van renovatie en onderhoud zal de economische en techn ische
veroudering kunnen worden opgeheven. Door empirisch onderzoek op 14 Nederlandse
kantorenlocaties is aangetoond dat er op bepaalde locaties op een andere manier wordt omgegaan met
veroudering en instandhouding. Er wordt in sommige regio's meer aandacht besteedt aan het
instandhouden van kantoorobjecten . Als indicator voor de instandhouding is het percentage objecten
dat een renovatie heeft ondergaan, aangehouden. Afgaande op de beschikbare data is gebleken dat
vooral in de meer omvangrijkere steden er procentueel gezien meer wordt gerenoveerd . De
veronderstelling is dat men in het verleden relatief meer is geconfronteerd met de veroudering
waardoor de ingeslopen gewoontes met betrekking tot instandhouding van kantoorobjecten zich op de
mate van veroudering hebben aangepast.
Empirisch onderzoek op dezelfde 14 gebieden heeft een relatie aangetoond tussen de mate van
veroudering en de mate waarin men renovaties uitvoert. Er bestaat een inverse relatie tussen de mate
van veroudering op de verschillende locaties en de mate waarin eigenaren hun objecten renoveren.
Het percentage jaarlijkse huurwaardevermindering door veroudering is lager in die gebieden waa r
meer aandacht wordt besteed aan het opheffen van de veroudering van de kantoorobjecten. Dat zorgt
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voor interessante vragen met betrekking tot de juiste wijze, om de prestatie van vastgoed in stedelijke
markten die significant verschillende renovatiepercentages vertonen , te meten . Tevens werpt dat
belangrijke vragen op voor investeerders met betrekking tot de regionale spreiding.
In dit hoofdstuk is gebleken dat bij een beperkt deel van de kantoorobjecten, door het toenemen van
de ouderdom, er een positieve ontwikkeling in gang gezet wordt. Het gaat voornamelijk om objecten
met een bouwjaar van voor de Tweede Wereldoorlog. Door het toenemen van de ouderdom van de
objecten zijn ze voornamelijk vanuit architectonisch oogpunt meer aantrekkelijk, ook wel
' monumentvorming' genoemd. Voor deze objecten kunnen extreem hoge huurprijzen warden
verkregen . Ook dit aspect zorgt voor interessante vragen met betrekking tot de investering in
vastgoed en meer specifiek het type object dat de voorkeur zou moeten hebben.
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Hoofdstuk 7: Implementatie in een theoretisch waarderingsmodel
In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan hoe de impact van veroudering opgenomen kan warden in
theoretische waarderingsmodellen . De hypothesen die in de vorige paragrafen zijn bewezen fungeren
als leidraad . Twee waarderingsmethoden staan centraal, de aanvangsrendement-methode en de DCFmethode.
De eerste paragraaf behandelt de impact van veroudering op kantoorobjecten . Paragraaf 7 .2 behandelt
vervolgens hoe de impact van veroudering bij de aanvangsrendement-methode en in het DCF- model
tot uiting zou kunnen komen . In paragraaf 7.3 vindt een toetsing m .b.v . een DCF- model plaats.

7.1 De impact van veroudering
De impact van veroudering van vastgoed vormt vooral voor de eigenaren van vastgoed een mogelijk
probleem. Een groat deel van het Nederlandse vastgoed is in handen van beleggers. In deze context is
vastgoed een investeringsklasse die met verschillende andere asset-classes concurreert, zoals
aandelen en obligaties, om de toewijzing van o.a. institutionele fondsen. De aantrekkelijkheid ervan
wordt gevormd door de mogelijkheid om inkomsten te optimaliseren en om risico te minimaliseren.
De mogelijkheid om inkomsten te maximaliseren is afhankelijk van de potentie om te zorgen voor een
reeel inkomen. Daarnaast is dat afhankelijk van de mate waarin een eigenaar invloed kan uitoefenen
op het vastgoed, in de vorm van instandhoud ing. Daarnaast zijn de inkomsten afhankelijk van een
eventueel optredende monopolypositie en de reactie van vastgoed op de inflatie. De mogelijkheid om
maximale inkomsten te generen wordt beperkt door het constant bijstellen van de huurprijs, doordat
vastgoed veroudert .
In de jaren tachtig is in de Angelsaksische wereld de attractiviteit van vastgoed als investeringsklasse
reeds herzien als gevolg van de huurwaardedaling veroorzaakt door veroudering. De gevolgen uitten
zich in een groeiende zorg over het nog wel behalen van het gewenste rendement en het behouden
van de inkomsten op vastgoed. Als gevolg namen de geeiste rendementen toe doordat het risico toe
nam. Er ontstonden extreem slechte en zelfs negatieve resultaten van de prestatie van vastgoed in de
context van een sterke aandelenmarkt 57 .
Vastgoed reduceert risico, omdat het slecht gecorreleerd is met andere asset-classes en omdat het
lage volatiliteit tentoonspreidt, vooral in reele termen . Het risico wordt be'lnvloed door de mate waarin
men zekerheid heeft over toekomstige (huur)waarden . De veroudering brengt onzekerheden en
i nefficienties met zich mee en resulteert in een lager gerealiseerd totaal rendement 58 . Er is een
belangrijke rol weggelegd voor veroudering bij het beleggen in vastgoed , doordat het invloed heeft op
het te lopen risico. Indien men een juiste aanname maakt van de impact die veroudering heeft op de
hoogte van de huurprijs, zal het risico gereduceerd warden en zal vastgoed een aantrekkelijkere
asset-class warden.
Het tweede deel van de doelstelling van het onderzoek, zal in dit hoofdstuk beantwoordt warden. Is
het mogelijk om de (risicovolle) variabele veroudering in een besl issingsondersteunend theoretisch
model te implementeren? De huurdalingsvoet die gevonden is in Amsterdam Zu idoost wordt in een
DCF-model geplaatst. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te onderzoeken wat de impact van dat
percentage is op het aanvangsrendement. De basis is gelegen in de vraag of waarderings- en
investeringsbeslissingen verbeterd kunnen warden door veroudering te implementeren in een
framework. Een model dat een betere vergelijking mogelijk maakt, niet alleen tussen individuele
objecten maar ook tussen de vastgoedclasses onderling en daarnaast in relatie met andere
asset-classes.
De volgende paragraaf behandelt kort de implementatie van de impact van veroudering in de
aanvangsrendementmethode en de DCF-methode.
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7 .2 De aanvangsrendement-methode en de DCF-methode
De aanvangsrendement-methode en de DCF- methode kunnen als de twee voornaamste
waarderingsmethoden van vastgoed beschouwd wo rden. In de vorige hoofdstukken is duidelijk
geworden dat de veroudering een huurwaardedaling tot gevolg heeft. Met een dergelijke ontwikkeling
van de huurprijs dient terdege rekening gehouden te worden indien men de waarde van een
kantoorobject wil vaststellen . Daarnaast is gebleken dat er een relatie bestaat met de mate waarin
men het object instandhoudt, wat tevens in een model ge"implementeerd zou moeten worden. De
mate van veroudering is afhankelijk van de marktomstandigheden. Het waarderingsmodel waarvoor
gekozen wordt, bij het bepalen van bijvoorbeeld de waarde van een kantoorobject, zal ingesteld
moeten worden op dergelijke ontwikkelingen . Men dient stil te staan bij het gegeven dat de objecten
op een bepaald moment geheel verouderd zijn en het percentage huurwaardedaling afneemt. In
uitzonderlijke gevallen zal er zelfs een toename van de huurprijs kunnen worden waargenomen.
Vandaar dat de beschouwde periode in het geval van een DCF-model beperkt dient te blijven tot een
of twee decennia . Zo worden onzekerheden beperkt en vindt een nauwkeurigere analyse plaats.

De aanvangsrendement-methode
Waardeontwikkeling van vastgoed komt regelmatig aan de orde in rapportages van diverse
instellingen . Dat komt in de vastgoedwereld o.a. tot uitdrukking in de veel gebruikte ratio : het
aanvangsrendement. Grofweg komt dit neer op de bruto of netto huur in het eerste jaa r, uitgedrukt
als percentage van de waarde van het object, wat respectievelijk de BAR en NAR vormt (bruto en
netto aanvangsrendement). Het aanvangsrendement laat zich het best vergelijken met de
earnings/price ratio van aandelen . Echter, in de vastgoedwe reld heeft het aanvangsrendement een
veel grotere betekenis, omdat vrijwel iedereen het gebruikt 59 . Het aanvangsrendement is een
ogenschijnlijk simpele maar toch een effectieve en complexe meeteenheid van de kwaliteit van een
investering .
De BAR-methode is gebaseerd op de volgende formule :

waarde van object (inclusief locatie)

= Markthuur jaar 1 bij vol/edige verhuur
Bruto aanvangsrendement (BAR)

De NAR-methode is gebaseerd op de formule:

waarde van object (inclusief locatie)

=

Markthuur jaar 1 bij volledige verhuur - exploitatiekosten
Netto aanvangsrendement (NAR)

De BAR/NAR- methode laat een moment opname zien en levert uitsluitend een indicatie voor de
waarde van een object op een bepaald moment in de tijd.
Aangezien er in de vastgoedwereld veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze methode
(voornamelijk de BAR-methode), is duidelijk dat het BAR/NAR op een eenduid ige wijze bepaald dient
te worden. Dat is echter veelal niet het geval , het BAR wordt in veel gevallen op basis van de ervaring
van de taxateur of makelaar vastgesteld in plaats van op harde gegevens uit de markt.
In tegenstelling tot de DCF-modellen , waarin expliciete overwegingen van de cash flows en factoren als
ns1co, groei en inflatie worden meegenomen, is de benadering door middel van het
aanvangsrendement impliciet. Door middel van het deconstrueren van het aanvangsrendement in
componenten van gewenst rendement (inclusief risico), groei en inflatie, kunnen de impliciete
aannames expliciet worden gemaakt. Baum en MacGregor60 hebben door middel van een aantal
bekende modellen (Fisher en Gordon) het aanvangsrendement gedeconstrueerd . Analyse hiervan komt
ten goede aan het begrip en de wijze waarop het aanvangsrendement gebruikt zou moeten worden .
Volgens Irving Fisher bestaat het gewenste rendement uit de volgende drie componenten :
•
Verlies aan liquiditeit (I) . Dit wordt ook wel de risico-vrije rentevoet (rf) genoemd;
•
Inflatie (i) ;
•
Risicopremie (p) .
De eerste twee componenten zijn gelijk voor alle asset-classes. De derde component varieert per
asset-class, afhankelijk van de mate van het risico dat het met zich meebrengt. Het gewenste
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La ngens, E. (2003), 'Het aanvangsrendement benaderd vanuit drie verschi/lende invalshoeken: rapportage, theorie en
praktijk', Scriptie Faculteit der Economische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam.
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rendement R kan volgens Fisher als volgt worden geformuleerd : R=rf+i+p,
verdisconteringvoet is, welke gebruikt wordt in de expliciete cash flow analyse.

waarbij

R de

De implementatie van de veroudering van kantoorobjecten in het aanvangsrendement-model werpt
verschillende vragen op . Moet veroudering behandeld worden als een vierde onafhankelijke variabele,
naast de reeds gehanteerde toekomstige ontwikkeling van de inflatie, de 10-jarige staatsleningen en
de risico premie voor de betreffende vastgoedmarkt? Of moet de veroudering behandeld worden als
stochastische variabele die alleen impact heeft op de risico premie? Zijn beide benaderingen
verantwoord ?
De deconstructie van het aanvangsrendement kan als volgt worden geformuleerd :

D

-W- (aanvangsrendement) :::: R - g + d
Uitgaande van een constante groeivoet, oneindig durende cash flow en constante veroudering, is het
aanvangsrendement bij benadering gelijk aan het gewenste rendement minus de groeivoet plus de
veroudering . Uiteraard zijn vanu it praktische overwegingen genoeg op- en aanmerkingen te plaatsen
bij de verschillende aannames.
De formule maakt duidelijk dat p (risicopremie) en I de twee variabelen zijn die, bij het hanteren van
de aanvangsrendement-methode bij het waarderen van vastgoed , uitleg vragen van
vastgoedanalisten. Beide variabelen bepalen fundamenteel de aantrekkelijkheid van vastgoed als
belegging. De groeiende interesse naar veroudering werpt de gedachte op dat de impact hiervan wel
eens als derde variabele in de berekening zou moeten worden beschouwd. Uit de interviews met
experts in Hoofdstuk 3 beschreven blijkt dat niet altijd te gebeuren.
De DCF-methode
Naast de aanvangsrendement-methode, is de contante waarde methode (DCF- methode), een veel
gebruikte methode om een waarderingsanalyse te maken . De waarde van een object wordt berekend
door middel van het contant maken van toekomstige cashflows.

I n vergelijking tot de aanvangsrendementmethode is de DCF- methode een nauwkeurigere en
daardoor ook complexere methode om de waarde van een object te bepalen. Men kan bij deze
methode in verhouding tot de BAR/NAR-methode meer rekening houden met allerlei specifieke
kenmerken van het object. Daarnaast wordt bij deze methode een waardeverloop over de gehele
exploitatieperiode weergegeven in plaats van een waarde op een bepaald moment in de tijd . Het gaat
te ver om in dit onderzoek alle variabelen te behandelen die bij een dergelijke methode een rol van
beteken is kunnen spelen. Een van de variabelen waarvoor een scenario dient te worden ingevuld is de
ontwikkeling van de huurprijs. In paragraaf 7.3 wordt d.m.v. het gebruik van een DCF- model een
toetsing van de huurwaardedaling op de BAR k.k. uitgevoerd .

7 .3 Toetsing
Om een beter beeld te vormen van wat de daling van de huurprijs tot stand brengt is het percentage
huurwaardedaling opgenomen in een theoretisch waarderingsmodel. Er is gebruik gemaakt van een
standaard DCF-model dat op de internetsite www.rozindex.nl te vinden is.
Alie aannames in het ROZ model zijn overgenomen om de invloed van de huurwaardedaling op het
bruto aanvangsrendement te onderzoeken . De marktfactor die voor de locatie Amsterdam Zuidoost is
gevonden en de huurwaardedalingsvoeten over de 11-jarige periode 1995 t/m 2005 zijn
ge"implementeerd in het cashflowmodel. Er is een scherpe afname ontstaan van de huurinkomsten op
het moment dat de kantoorruimte opnieuw wordt verhuurd , of er een verlenging van het huurcontract
optreedt. Dat varieert met de leeftijd van het object (zie figuur 7.1) .
Belangrijker is dat de wanneer alle factoren die invloed hebben op de waarde van een object constant
word en gehouden, de aanvangswaarde van het vastgoed daalt. Figuur 7 .1 geeft weer dat voor
objecten met verschillende leeftijden het BAR toeneemt . Het effect van de huurwaardedaling op het
aanvangsrendement is het duidelijkst bij een object met een recent bouwj aar.
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Figuur 7.1: ln vloed huwwaardedaling op BAR k.k.
lnvloed huurwaardedaling op BAR k.k . in ROZ-model
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7.4 Resume
De impact van veroudering van vastgoed vormt vooral voor de eigenaren van vastgoed een mogelijk
probleem . Het maximaliseren van inkomsten is afhankelijk van de potentie om te zorgen voor een
reeel inkomen. De mogelijkheid om maximale inkomsten te generen wordt beperkt door het constant
bijstellen van de huurprijs, doordat vastgoed veroudert.
In de jaren tachtig is in de Angelsaksische wereld de attractiviteit van vastgoed als investeringsklasse
reeds herzien als gevolg van de veroudering . De gevolgen uitten zich in een groeiende zorg over het
nog wel behalen van het gewenste rendement en het behouden van de inkomsten op vastgoed. Als
gevolg namen de geeiste rendementen toe, volgens de redenering dat het risico toenam. Er
ontstonden extreem slechte, en zelfs negatieve resultaten van de prestatie van vastgoed in de context
van een sterke aandelenmarkt.
Er is een belangrijke rol weggelegd voor veroudering bij het beleggen in vastgoed, doordat het invloed
heeft op het te lopen risico . Door een juiste aanname te maken van de impact die veroudering heeft
op de hoogte van de huurprijs, zal het risico gereduceerd warden en zal vastgoed een aantrekkelijkere
asset-class warden.
Het tweede deel van de doelstelling van het onderzoek, is in dit hoofdstuk beantwoord. De
mogelijkheden om de veroudering in een beslissingsondersteunend theoretisch model te
implementeren zijn onderzocht. De marktfactor, en de huurwaardedalingsvoeten die daar deel van uit
maken, zijn in een standaard DCF-model van de ROZ ge"implementeerd. Zodoende is de impact van
het percentage jaarlijkse huurwaardedaling op het aanvangsrendement berekend voor de locatie
Amsterdam Zuidoost. De aanvangswaarde blijkt te dalen, het brute aanvangsrendement vertoont een
stijging . Het implementeren van de veroudering van een individueel object in een
beslissingsondersteunend model brengt nog de nodige problemen met zich mee . Door het invoegen
van de berekende percentages huurwaardedaling in standaard DCF-modellen kan echter wel het
belang warden aangetoond van een exactere bepaling van de invloed van veroudering op vastgoed.
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Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies, aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek behandeld.
In de eerste paragraaf worden de conclusies behandeld waarin antwoord gegeven wordt op de
probleemstelling die centraal stond in dit onderzoek.
De probleemstelling luidde; ' wat is de impact van economische en technische veroudering op
kantoorobjecten, en is het mogelijk om deze impact in een beslissingsondersteunend theoretisch
model te implementeren? '
Ter afronding van het onderzoek zullen aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek worden
geopperd .

8.1 Conclusies
Sinds het ontstaan van de 'vrije' kantorenmarkt in het midden van de jaren zestig hebben
kantoorhoudende organisaties diverse veranderingen ondergaan. De veranderingsprocessen in het
bedrijfsleven en van de overheid hebben voor veel problemen gezorgd. Ze hebben zich zo snel
voltrokken dat het niet verwonderlijk is dat de vastgoedwereld hier Jang niet altijd adequaat op heeft
kunnen reageren. Het voornaamste probleem blijkt telkens weer het afstemmen van het aanbod op de
vraag. Mede door de veranderingsprocessen waar kantoorhoudende organisaties mee te kampen
hebben ontstaat wat wel genoemd wordt de 'varkenscyclus'. De combinatie van voorbereidingsperiode
en bouwtijd maakt de markt extra kwetsbaar. Is eenmaal een investeringsbeslissing genomen dan kan
de markt bij oplevering van het object, in de praktijk jaren later, weer volledig ' gedraaid ' zijn.
Deze mismatching tussen vraag en aanbod vormt een van de belangrijkste karakteristieken van de
kantorenmarkt. De conclusie die zich opdringt is dat de oorzaak van deze mismatching gezocht moet
worden in de grilligheid van de besluitvorming over huisvestingsvraagstukken en de latente
onzekerheid over de ontwikkeling van de kantoorbevolking. Prognoses over de ontwikkeling van de
economie en de ontwikkelingen op kantorenmarkt in het bijzonder blijken telkens te worden
achterhaald.
Al in het begin van de jaren zeventig komen op de kantorenmarkt deze onevenwichtigheden tot uiting
in economische veroudering van een deel van de kantorenvoorraad. Het vinden van andere
gegadigden voor kantoorobjecten die te kampen hebben met leegstand blijkt voor sommige objecten
niet realiseerbaar. Men veronderstelt dat, ondanks dat de technische levensduur van vastgoed vele
decennia kan beslaan, de economische veroudering een meer beperkte levensduur oplegt. De
gevolgen van de economische veroudering zijn sinds het begin van de jaren zeventig veelvuldig en
met enige regelmaat waargenomen. Het probleem manifesteert zich voornamelijk in perioden dat er
sprake is van laagconjunctuur. Het huidige economische klimaat heeft er dan ook aan toe bijgedragen
dat de veroudering van kantoorobjecten wederom actueel is. Echter de omvang van het probleem is
momenteel van een dergelijke omvang dat niet zondermeer verwacht mag worden dat in de toekomst
bij economisch herstel de leegstaand in verouderde objecten alsnog wordt opgeheven.
Dat is in eerste instantie een prob leem voor de eigenaren . Zij zullen gedwongen worden om hun
verlies te nemen. Maar het is ook een maatschappelijke opgave. Het is voornamelijk het
huisvestingsgedrag van de voor de markt zo belangrijke afnemerscategorieen, dat dikwijls
buitengewoon wispelturig is. De veranderingsprocessen en het huisvestingsgedrag bepalen voor een
groot deel de relatief snel optredende economische veroudering. Vastgesteld moet worden dat meer
grip kunnen krijgen op het aspect van de tot op heden onvoorspelbare economische veroudering kan
bijdragen aan het oplossen van de problemen die de 'vastgoedcyclus' met zich meebrengt.
De veroudering komt tot uiting in een daling van de huurprijs van kantoorobjecten. Huurprijzen
kunnen dalen door economische en technische veroudering van het object en zijn locatie. Duidelijk is
dat in de literatuur omtrent de economische veroudering een zeer divers begrippenapparaat bestaat.
Uit de literatuur zijn met betrekking tot de economische en technische veroudering de volgende
conclusies te trekken:
•
Expliciet gebruik van de begrippen economische en technische veroudering komt weinig voor;
•
Diverse auteurs maken onderscheid tussen veroudering van object en locatie, dit omdat bij
beide componenten verschillende verouderingsfactoren een rol kunnen spelen ;
•
Sommigen reserveren het begrip economische veroudering alleen voor locatieniveau, en niet
voor objectn iveau;
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•

In de literatuur komt technische veroudering van de locatie niet voor.

In met name de Nederlandse literatuur, is relatief weinig informatie te vinden over het kwantificeren
van technische en vooral economische veroudering. Deze constatering fungeerde als aanleiding om
gedachten en meningen van experts, t.a.v. de huurwaardevermindering en veroudering van
kantoorobjecten, d.m.v. interviews te achterhalen . De algemene conclusie uit de interviews kan als
vol gt word en geformuleerd:
•
Over de gehanteerde definities van de verschillende vormen van veroudering bestaat ook in de
praktijk onenigheid;
•
Een renovatie zal gedeeltelijk de economische veroudering op kunnen heffen, maar is geen
indicatie voor de totale economische veroudering. Er zijn geen gegevens voorradig die aangeven
in hoeverre een renovatie de economische veroudering zal opheffen;
•
Er wordt bij het gebruik van waarderingsmodellen in het algemeen geen (bewuste) opsplitsing
gemaakt van verschillende vormen van veroudering;
•
Wat vaak gedaan wordt is handelen aan de hand van ervaringsdeskundigheid; er warden
schattingen gemaakt voor de te vragen huur, de kosten aan onderhoud, verbeteringen en voor de
verwachte huurontwikkeling van een object;
•
Voor het berekenen van de kosten die warden uitgegeven aan onderhoud wordt regelmatig
een aparte afdeling ingeschakeld;
•
Men ziet weinig in een longitudinaal onderzoek om de verschillende huurwaardeverminderende
factoren te achterhalen;
•
Een onderzoek naar de objectfactoren door een cross-sectie-onderzoek, wordt beter
ontvangen door de experts.
Naast de economische en technische veroudering bestaat er n6g een vorm van huurwaardedaling met
een min of meer structureel karakter. De huurprijs ondervindt invloed van het samenstel van alle
bewegingen die het economische leven bepalen. Deze conjuncturele verschijnselen op de
vastgoedmarkt vormen de vastgoedcyclus. Mogelijkheden om een duidelijk onderscheid aan te
brengen tussen de vastgoedcyclus en economische veroudering, in het kader van de huurontwikkeling,
zijn er in het verleden niet geweest. Beide kunnen een huurwaardedaling tot gevolg hebben, maar het
zijn wel fundamenteel verschillende begrippen. Er is een derde begrip ge"introduceerd om meer
duidelijkheid te creeren; de 'marktfactor'. De 'marktfactor' wordt gevormd door de conjuncturele
verschijnselen die ertoe leiden dat de huurprijs van oudere objecten sterker gedaald zijn, dan objecten
met een recenter bouwjaar ten tijden van laagconjunctuur. Naast het aanbrengen van een onderscheid
tussen de vastgoedcyclus en de 'marktfactor' is het van belang om een duidelijk onderscheid aan te
brengen tussen de invloed van de 'marktfactor' op object- en locatieniveau.
Door de combinatie van diverse bronnen is een classificatie opgesteld van factoren van
huurwaardedaling . In de classificatie wordt economische en technische veroudering onderscheiden .
Beide vormen van veroudering kunnen op object en locatie niveau invloed hebben op de huurdaling.
Daarnaast wordt er een 'marktfactor' onderscheiden die zorgt voor een stimulering van de
economische veroudering ten tijde van laagconjunctuur.
Om de huurwaardedaling van kantoorobjecten door veroudering te kwantificeren kunnen twee
analysemethoden warden onderscheiden. Het gaat om een longitudinaal onderzoek en een crosssectie-onderzoek op de vraagprijzen van kantoorobjecten. Geconcludeerd kan warden dat de voorkeur
uitgaat naar een cross-sectie-onderzoek vanwege de extra kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare
data.
Door verschillende analyses op nationaal en stedelijk niveau zijn vijf hypothesen bewezen. Hypothese
1; Er bestaat een relatie tussen de ouderdom van een object en de hoogte van de huurprijs. Gebleken
is dat op nationaal en stedelijk niveau bij een toename van de ouderdom van een kantoorobject, de
huurprijs afneemt.
Hypothese 2; De impact van veroudering is niet uniform voor de verschillende Nederlandse
kantorensteden. Voor 14 Nederlandse kantorengebieden is een percentage jaarlijkse huurwaardedaling
berekend. Kantoorobjecten gelegen in steden met een uitgebreidere geschiedenis op het gebied van
kantoorhuisvesting vertonen een lager percentage.
Op nationaal niveau levert het onderzoek indicaties die wijzen op een sterkere veroudering van
kantoorobjecten met een recent bouwjaar dan oudere objecten. Echter de statistische resultaten van
de analyses zijn niet sterk. Daarnaast heeft het onderzoek op nationaal niveau aangetoond dat
kantoorobjecten na 40 jaar nagenoeg niet meer verouderen.
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De hoogste percentages huurwaardedaling zijn gevonden bij perifere kantorenlocaties in de Randstad.
Typerend is dat het juist deze gebieden zijn waar de analyses de beste statistische resultaten
opleveren. Door de compactheid van dergelijke gebieden wordt de invloed van de locatie op verschillen
tussen de waarden van de objecten geminimaliseerd. De focus is in dit onderzoek komen te liggen op
de perifere kantorenlocatie Amsterdam Zuidoost. Door individuele objecten op deze locatie nader te
evalueren is duidelijk geworden dat een aantal aspecten een rol spelen bij het verouderen van deze
objecten. Verouderde objecten hebben te kampen met een slecht onderhouden exterieur en interieur.
Een aantal verouderde objecten, biedt plaats aan ruimten , die fungeren als bedrijfsruimte of
showroom. Dergelijke ru imte staat vaak leeg, wat veroorzaakt wordt doordat dergelijke ruimte niet
(meer) gewenst of geeist wordt . Typerend voor deze locatie is dat objecten met meer verdiepingen en
van een grotere omvang een hogere huurprijs toebedeeld krijgen . Dergelijke objecten lijken minder
last te hebben van de veroudering . De veroudering wordt gestimuleerd doordat objecten in onderhuur
warden aangeboden, waardoor relatief lage huurprijzen warden gevraagd. Verouderde objecten
hebben vaak te kampen met leegstand, wat zowel een vorm van veroudering is als een stimulans voor
de veroudering van de objecten. Deze aspecten spelen zich af op Amsterdam Zuidoost maar lijken
karakteristiek voor alle perifere locaties in Nederland . Bestaande, weinig courante verouderde
kantoorobjecten warden op deze locaties verwisseld voor nieuwbouwkantoren. Duidelijk is dat zich op
deze locatie een verhuisstroom afspeelt van oude objecten naar objecten met een recent bouwjaar. Er
bestaat een nieuwe ontwikkelopgave voor oudere objecten die te kampen hebben met structurele
leegstand.
Naast dat de locatie Amsterdam Zuidoost de mogelijkheid bood om de individuele objecten nader te
onderzoeken was het tevens mogelijk om het bestaan van de ' marktfactor' aan te tonen. Door een
combinatie te maken tussen vraagprijzen en transactiehuren warden onderzoeken op beide variabelen
in hun resultaten versterkt. De resultaten van de analyses tonen aan dat de mate van veroudering die
kan warden waargenomen grater is in perioden van laagconjunctuur. Het percentage jaarlijkse
huurwaardedaling door het verouderen van kantoorobjecten is afhankelijk van de economische
omstandigheden.
Door empirisch onderzoek van 14 kantorengebieden is aangetoond dat er in Nederland op deze
locaties op een andere manier wordt omgegaan met veroudering en instandhouding. Er wordt in
sommige regio's meer aandacht besteedt aan het instandhouden van kantoorobjecten. Afgaande op de
beschikbare data is gebleken dat vooral in de meer omvangrijkere steden procentueel gezien er
aanzienlijk meer renovaties hebben plaats gevonden. De veronderstelling is dat men in het verleden
meer is geconfronteerd met de veroudering waardoor de ingeslopen gewoontes met betrekking tot
instandhouding van kantoorobjecten zich op de mate van veroudering hebben aangepast.
Empirisch onderzoek op dezelfde 14 gebieden heeft aangetoond dat er een inverse relatie bestaat
tussen de mate van veroudering en de mate waarin men renovaties uitvoert. Het percentage jaarlijkse
huurwaardevermindering door veroudering is lager in die gebieden waar meer aandacht wordt besteed
aan het opheffen van de veroudering van de kantoorobjecten . Door te investeren in die gebieden waar
de objecten in het verleden minder invloed hebben ondervonden van de veroudering wordt het risico
beperkt.
Tevens is gebleken dat bij een klein deel van de kantoorobjecten, door het toenemen van de
ouderdom, er een positieve ontwikkeling van de huurprijs in gang gezet kan warden. In dit onderzoek
is dat 'monumentvorming ' genoemd . Door het toenemen van de ouderdom van de objecten zijn ze
voornamelijk vanuit architectonisch oogpunt meer aantrekkelijk geworden, waardoor voor deze
objecten extreem hoge huurprijzen warden verkregen . Ook dit aspect zorgt voor interessante vragen
met betrekking tot de investering in vastgoed en meer specifiek in welk type objecten men dient te
i nvesteren.
Het maximaliseren van inkomsten is afhankelijk van de potentie om te zorgen voor een reeel
inkomen. De mogelijkheid om maximale inkomsten te generen wordt beperkt door het constant
bijstellen van de huurprijs, doordat vastgoed verouderd . Er is een belangrijke rol weggelegd voor
veroudering bij het beleggen in vastgoed , doordat het invloed heeft op het te lopen risico. Door een
juiste aanname te maken van de impact die veroudering heeft op de hoogte van de huurprijs, zal het
risico gereduceerd warden en zo vastgoed een aantrekkel ijkere asset-class warden.
Door het implementeren van de gevonden huurwaardedalingsvoeten van Amsterdam Zuidoost in de
periode 1995-2005 in een standaard DCF-model van de ROZ is de impact van de huurwaardedaling op
het aanvangsrendement bepaald . Een dergelijke werkwijze heeft duidelijk het belang aangetoond van
een exactere bepaling van de invloed van veroudering op vastgoed.
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8.2 Aanbevelingen en suggesties voor vervolg onderzoek
De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd:
In Hoofdstuk 2 is getracht een relatie te leggen tussen het bouwjaar van objecten en de
•
kwaliteiten van het aanbod . Er wordt aanbevolen om de bouwkwaliteiten van objecten door o.a.
de eigenaren van de objecten gedetailleerder in kaart te laten brengen.
•
Doordat een algemeen gebruik van de begrippen econom ische en technische veroudering niet
voorkomt, blijft duidelijkheid omtrent deze begrippen uit. Specifiek gebruik van de begrippen
economische en technische veroudering , vooral bij de actoren/partijen die direct met de
veroudering worden geconfronteerd, wordt aanbevolen.
•
Een nauwkeurige kwantificering van objectveroudering wordt bemoeilijkt door een expliciet
onderscheid tussen een kantoorobject en zijn locatie . I ndien men (bijvoorbeeld eigenaren ,
huurders en dergelijke) een duidelijk onderscheid aanbrengt tussen het object en de locatie kan
dat bijdragen aan verbetering van het onderzoek.
•
Indien bij analyses relatief hoge correlatiecoefficienten gevonden zijn (zoals bij de perifere
locaties het geval was), zal de praktische waarde toenemen. De percentages huurwaardedaling die
bij dergelijke analyses gevonden worden zou men in principe direct in een DCF-model dan wel
BAR-model moeten implementeren . Echter een dergelijke aanpassing van het gehanteerde
waarderingsmodel zal een significante impact hebben het rendement.
De vo lgende wegen kunnen worden ingeslagen indien men verder onderzoek wil uitvoeren :
•
In Hoofdstuk 2 is een relatie gelegd tussen het bouwjaar en kwaliteiten van het aanbod, een
verdere uitbreiding hiervan is gewenst. Er dient een uitgebreider overzicht te ontstaat van de
kwaliteiten van kantoorobjecten door de loop van de tijd.
•
Gebleken is dat de technische veroudering voor een groot deel kan worden teniet gedaan door
het plegen van onderhoud. Echter er bestaan technische verouderingsfactoren die niet op te
heffen zijn door onderhoud, een exacte opdeling van het totaal aan technische
verouderingsfactoren is gewenst. Tevens zal vervolg onderzoek moeten uitwij zen welke van de
desbetreffende factoren niet kunnen worden opgeheven door het uitvoeren van onderhoud .
•
De economische veroudering is vaak niet door het normale onderhoud teniet te doen. In de
regel is het wel mogelijk om de economische veroudering (gedeeltelijk) op te heffen door een
renovatie dan wel cosmetische/technische upgrading uit te voeren. Vervolgonderzoek moet
uitwijzen in hoeverre deze economische veroudering opgeheven wordt indien men de
desbetreffende aanpassingen uitvoert en wat voor gevolgen dit heeft voor de technische
veroudering .
•
Onderzoek naar de onderlinge invloed van economische en technische veroudering en de
' marktfactor' op de huurwaardevermindering binnen de objectfactoren .
•
Onderzoek in de richting van de kwantificering van de veroudering d.m.v. een longitudinaal
onderzoek (zie Hoofdstuk 4) . Een dergelijk onderzoek vraagt om meer gegevens dan water tot op
heden beschikbaar is . Het zal nog enige tijd duren voordat voldoende data beschikbaar is,
desondanks is met de trend van openheid en transparantie van de vastgoedmarkt de juiste weg
ingeslagen.
Het onderzoek heeft zich toegespitst op de locatie Amsterdam Zuidoost . Om de resultaten die
•
op deze locatie zijn verkregen , te onderbouwen zou op andere maar we l vergelijkbare locaties een
identiek onderzoek uitgevoerd moeten worden.
•
In dit onderzoek is de impact van veroudering op de huurprijzen van kantoorobjecten
berekend , daarbij is de impact op aanvangsrendementen van kantoorobjecten buiten beschouwing
gebleven. Verondersteld wordt dat ook hier nog een additionele invloed bestaat van de
veroudering. Er bestaat momenteel nog een tekort aan beschikbare gegevens met betrekking tot
aanvangsrendementen van kantoorobjecten op een locatie. Indien de hoeveelheid gegevens van
objecten met afwijkende bouwjaren op een locatie wordt uitgebreid, dan wordt het ook mogelijk
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om de invloed van veroudering op het aanvangsrendement te berekenen (idem voor de
kapitaalwaarde van kantoorobjecten).
•
Op het moment dat er voldoende gegevens voorradig zijn van andere commerciele
vastgoedmarkten ; industriele bedrijven, winkels en dergelijke, is een vergelijkbaar onderzoek ook
voor deze markten uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de vastgoedmarkt woningen. Mits een
locatie gevonden kan worden die beschikt over de vereiste kwaliteiten . Mogelijk zijn andere
verouderingsfactoren verantwoordelijk voor de veroudering van de objecten , ook dit vergt nader
onderzoek.
•
In dit onderzoek stond de veroudering van sec het object (pand en perceel) centraal. Voor
deze vorm van veroudering is de impact op de huurontwikkeling bepaald. Daardoor blijft de
veroudering van de locatie buitenspel. Echter indien een object verouderd zal de locatie ook
verouderen, daarnaast kan de locatie op zich een veroudering ondergaan los van de veroudering
van het object. Locatieveroudering kan gemeten worden door relatief goede locaties met relatief
minder goede locaties te vergelijken waar objecten te vinden zijn die over vergelijkbare
kwaliteiten beschikken (met vergelijkbare bouwjaren) .
•
Door dit onderzoek naar de impact van de veroudering van kantoorobjecten is de bepaling van
de exacte invloed van de vastgoedcyclus een stap dichterbij. Indien men de huurontwikkeling van
objecten door de tijd bekijkt; een longitudinaal onderzoek. Men verdisconteert dit met het
percentage huurwaardevermindering dat in elk jaar kan worden gevonden op de locatie, dan
resulteert de invloed van de vastgoedcyclus op de huurprijs . Onder de aanname dat de waarde
van de locatie constant blijft, of dat de waardeverandering van de locatie tevens bepaald kan
worden.
•
Uit de empirische analyses die beschreven zijn is gebleken dat het aantal gegevens nog steeds
zeer beperkt is, voorgesteld word om de beschreven analyses wederom uit te voeren op het
moment dat er meer gegevens voorradig zijn.
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Bijlage 1: Definitielijst
Bouw- en ontwikkelingsmarkt:
De bouw- en ontwikkelingsmarkt voor kantoorobjecten is de markt waarop in opdracht van
gebruikers, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers kantoorobjecten worden geproduceerd.
Bouwperiode:
De bouwperiode is de periode die ligt tussen het bouwjaar van het oudste kantoorobject en het
bouwjaar van het object met het meest recente bouwjaar in een bepaalde analyse.
Beleggingsmarkt:
Op de beleggingsmarkt wordt in kantoorobjecten ge·i nvesteerd met het doel door langer durende
exploitatie (verhuur) en nominale waardestijging een gewenst rendement te verkrijgen.
Cap rate:
Een begrip waarmee het percentage wordt aangeduid dat met het vereiste netto-aanvangsrendement
voor de koper van het betreffende vastgoedobject correspondeert, waarmee - gerelateerd aan de
netto-opbrengst uit exploitatie in het aansluitende volledig jaar van exploitatie - een indicatie
verkregen wordt van de vrij op naam -verkoopwaarde van dat object, in de gegeven verhuurde staat,
in een aangenomen willige markt en niet gecorrigeerd voor eventueel achterstallig onderhoud, waarbij
de hoogte van deze netto-opbrengst bepaald wordt door de geraamde bruto-opbrengst in dat jaar te
corrigeren met een bedrag ter grootte van de aangenomen gemiddelde totale lasten voor de komende
jaren bij marktconform voortgezette exploitatie.
Cross-sectie-onderzoek:
De algemene benaming voor een specifieke methode van onderzoek, welke gekenmerkt wordt door
het feit dat de gegevens betreffende alle waarnemingen betrekking hebben op hetzelfde tijdstip.
DCF-model:
DCF-model staat voor Discounted CashFlow-model, een model dat gehanteerd wordt bij de dcfmethode; een waardebepalingsmethode. De DCF-methode komt erop neer dat de waarde van een
object wordt bepaald door de geraamde toekomstige nettokasstromen van dit object, zoals de
eindwaarde, contant te maken naar taxatiedatum. De methode wordt door beleggers veel gebruikt
voor zowel het bepalen van de beleggingswaarde als het bepalen van de marktwaarde van verhuurd of
te huren onroerend goed.
Economische veroudering:
De situatie die gekenmerkt wordt door een afnemende behoefte aan een vastgoedobject en zijn
locatie, door het niet meer aansluiten van de wensen en eisen van de (potentiele) gebruikers op het
aangeboden prestatieniveau van het betreffende vastgoedobject en zijn locatie. Deze situatie wordt
veroorzaakt door factoren die een subjectief karakter hebben en een niet-direct fysieke uitwerking
hebben op alle aanwezige aspecten van het object en zijn locatie .
Economische veroudering locatie:
De situatie die gekenmerkt wordt door een afnemende behoefte aan een locatie, door het niet meer
aansluiten van de wensen en eisen van de (potentiele) gebruikers op het aangeboden prestatieniveau
van de betreffende locatie. Deze situatie wordt veroorzaakt door factoren die een subjectief karakter
hebben en een niet-direct fysieke uitwerking hebben op alle aanwezige aspecten van de locatie.
Economische veroudering vastgoedobject:
De situatie die gekenmerkt wordt door een afnemende behoefte aan een vastgoedobject, door het niet
meer aansluiten van de wensen en eisen van de (potentiele) gebruikers op het aangeboden
prestatieniveau van het betreffende vastgoedobject. Deze situatie wordt veroorzaakt door factoren die
een subjectief karakter hebben en een niet-direct fysieke uitwerking hebben op alle aanwezige
aspecten van het object.
Gebruikersmarkt:
De gebruikersmarkt is de markt waarop eigendoms- en/of gebruiksrechten van kantoorobjecten
worden verhandeld, waarbij de nadruk ligt op de huisvestingsdiensten van die panden.
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Instandhouding:
Het geheel van alle technische ingrepen en organisatorische activiteiten met betrekking tot een
vastgoedobject, welke gericht zijn op het in een zodanige technische en functionele staat houden, dan
wel het op een zodanig prestatieniveau brengen, dat het object gedurende een daarbij bepaalde
gebruiksperiode functioneel en technisch kan blijven voldoen aan de te stellen wensen en eisen van de
(potentiele) gebruikers.
Kantoorlocatie:
Een min of meer aaneengesloten groep van percelen, waarop objecten zijn en/of kunnen worden
gerealiseerd welke uitsluitend of hoofdzakelijk een kantoorfunctie hebben, gelet op de aanwezige
omgevingsaspecten en voorzieningen. De grens waar het object ophoudt, pand dan wel perceel, geelt
het begin van de locatie aan.
Kantoorobject:
Een vastgoedobject dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is, dan wel te gebruiken is voor
bureaugebonden werkzaamheden en de daarvoor benodigde activiteiten, waarvan de aan die functie
verbonden bruto-huuropbrengst groter is dan 50% van de theoretische bruto-huuropbrengst van het
object. Een kantoorobject bestaat uit een of meerdere panden en het perceel waar het pand of de
panden gelegen zijn.
Kantoorpand:
Een pand dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is, dan wel te gebruiken is voor bureaugebonden
werkzaamheden en de daarvoor benodigde activiteiten, waarvan de aan die functie verbonden brutohuuropbrengst groter is dan 50% van de theoretische bruto-huuropbrengst van het pand.
Kantoorperceel:
Een afzonderlijk, bebouwd stuk grond waar het kantoorpand of panden zijn gesitueerd, dat als zodanig
is geregistreerd in het openbaar register.
Longitudinaal onderzoek:
De algemene benaming voor een specifieke methode van onderzoek, welke gekenmerkt wordt door
het feit dat de gegevens betreffende alle waarnemingen betrekking hebben op een uitgestrekte
periode.
Prestatieniveau:
Het integrale kwaliteitsniveau van het betreffende vastgoedobject en zijn locatie.
Renovatie:
Een zodanige architectonische, ruimtelijke, bouwkundige en installatie-technische integrale aanpak
van een vastgoedobject, gericht op verbetering van het prestatieniveau, met behoud van de functie
ervan, dat - mede ten gevolge van het door deze ingreep verlengen van de beoogde levensduur - een
renderende continuering van de exploitatie van dat object mogelijk geacht wordt op het geplande
niveau en in de gewenste (deel)markt ten behoeve van de beoogde doelgroep(en), dan wel de
( eventueel) toegekende maatschappelijke functie.
Technische veroudering:
De situatie die gekenmerkt wordt door een afnemende behoelte aan het vastgoedobject, door het niet
meer aansluiten van de wensen en eisen van de (potentiele) gebruikers op het aangeboden
prestatieniveau van het vastgoedobject. Dat wordt veroorzaakt door factoren die een directe fysieke
uitwerking hebben op de permanent aanwezige aspecten van het object en zijn locatie.
Transactiehuur:
De hoogte van de huurprijs zoals vastgesteld bij het aangaan van de betreffende huurovereenkomst
en welke als zodanig in het huurcontract is neergelegd, geldend voor het moment van aanvang van de
overeengekomen huurtermijn tot het bepaalde moment van eerste huurverhoging.
Vraagprijs:
De huurprijs voor het betreffende vastgoedobject en zijn locatie die op dat moment in de markt
behaald zou kunnen worden volgens opgave van de taxateur. Er wordt daarbij uitgegaan van een
optimale marketing, een willige markt en verhuur aan de meest biedende gegadigde, exclusief BTW en
bijdrage servicekosten . Evenals afgaande op verstrekte overeenstemmende verhuurcondities van
vergelijkbare vastgoedobjecten in de betreffende concurrerende submarkt. De vraagprijs heelt
betrekking op gehuurde ruimte en objectgerelateerde voorzieningen, derhalve is de huurprijs voor
parkeerplaatsen en dergelijke niet inbegrepen.
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'Vrije' kantorenmarkt:
Op de ' vrije' kantorenmarkt vinden de transacties plaats tussen huurders en beleggers/ontwikkelaars
dan wel met eigenaren/gebruikers die hun bestaande accommodaties deels of geheel te huur dan wel
te koop aanbieden . Bedrijven en instellingen die voor eigen rekening en gebruik opdracht geven om
een kantoor te realiseren opereren dus niet op de 'vrije' markt. Zij doen dat pas op het moment dat zij
het kantoor eventueel voor derden beschikbaar stellen .
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Bijlage 2: Introductie in het BTW-stelsel
Het volgende bestaat grotendeels uit een aantal fragmenten uit; PropetyNLtax2005
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.

Het aftrekmechanisme is een grondbeginsel van het BTW-stelsel. Het is van belang om cumulatie van
BTW te vermijden . Ondernemers kunnen de BTW die drukt op goederen en diensten die zij in het
kader van de uitoefening van hun onderneming aanschaffen en gebruiken, in aftrek brengen. Door het
aftrekmechanisme oefent de BTW binnen de bedrijfskolom geen invloed uit op de prijs van goederen
en diensten. De BTW is in de bedrijfskolom als het ware een doorlopende post : wat de ene
ondernemer betaalt, kan de andere ondernemer als voorbelasting in aftrek brengen . De ondernemer
heeft echter geen aftrekrecht als de goederen en diensten warden gebruikt voor vrijgestelde
prestaties. Aangezien onroerende zaken voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties bruikbaar zijn,
doen zich bij onroerende zaken bijzondere situaties voor. Verder geldt voor onroerende zaken een
herzieningsperiode van negen jaar, waarin de oorspronkelijke aftrek kan warden gecorrigeerd,
wanneer het gebruik van belast naar vrijgesteld (of omgekeerd) verandert.
In principe wordt in elke schakel van de bedrijfskolom BTW geheven. De wetgever heeft echter een
integrale toepassing van het BTW-stelsel op de levering en verhuur van onroerende zaken niet
raadzaam geacht bij de invoering van de Wet OB 1968 vanwege het bij zondere karakter van
onroerende zaken . Onroerende zaken hebben een lange en soms zelfs een onbeperkte levensduur en
zijn daardoor niet alleen gebruiks- maar ook beleggingsobject. Voorts warden onroerende zaken
tijdens de levensduur veelal meermalen verhandeld , afwisselend door ondernemers en pa rticul ieren.
Ook warden onroerende zaken in veel gevallen verhuurd door particulieren, wat telkens de vraag zou
opwerpen of de verhuurder als de ondernemer zou moeten warden aangemerkt. Ten slotte speelt
heffing van overdrachtsbelasting een rol. Er gelden daarom bijzondere regelingen voor de levering en
verhuur van onroerende zaken .
Niet iedere ondernemer brengt BTW in rekening over de leveringen en diensten die hij verricht. Een
aantal leveringen en diensten is vrijgesteld van BTW . Een vrijstelling betekend aan de ene kant dat de
ondernemer geen BTW is verschuldigd. Dat betekend tegelijkertijd, dat de aftrek van de aan een
vrijgestelde prestatie toerekenbare inkoop-BTW (te denken valt aan een deel van de gemaakte
exploitatiekosten van een belegger) ook niet mogelijk is. Binnen de bedrijfskolom werkt een vrijstelling
dan ook kostprijsverhogend . Prestaties van ziekenhuizen , onderwijsinstellingen en banken en
verzekeringsmaatschappijen zijn voorbeelden van vrijgestelde prestaties. Ook de levering en verhuur
van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van BTW. Op deze vrijstelling bestaan echter diverse
uitzonderingen met als gevolg dat de regelgeving op dit gebied zeer complex is .
Hoofdrege/: verhuur onroerende zaken vrijgesteld van BTW
De verhuur en verpachting van een onroerende zaak is in beginsel vrijgesteld van de heffing van BTW .
Een van de uitzonderingen op deze regeling is de verhuur van onroerende zaken , anders dan
gebouwen en gedeelten daarvan die als woning warden gebruikt. Deze uitzondering geldt mits de
huurder de onroerende zaak gebruikt voor prestaties waarvoor hij een volledig of nagenoeg volledig
(90% of meer) recht op aftrek van voorbelasting heeft. Daarnaast dienen verhuurder en huurder
gezamenlijk een verzoek hebben gedaan aan de Belastingdienst, en aan een aantal overige
voorwaarden wordt voldaan .
Aftrek voorbe/asting
Zoals reeds is aangegeven, is het aftrekmechanisme het grondbeginsel van het BTW-stelsel. Het
aftrekmechanisme is van belang om cumulatie van BTW binnen de bedrijfskolom te vermijden en het
waarborgt de neutraliteit van het BTW-stelsel. De ondernemer die een bedrijfscomplex koopt, laat
bouwen of huurt, kan de BTW in principe als voorbelasting in aftrek brengen . De BTW is echter niet in
alle gevallen aftrekbaar. Een van de situaties waarin het aftrekrecht wordt uitgesloten is als de
onroerende zaak wordt gebruikt voor vrijgestelde prestaties. Een belegger die zich bijvoorbeeld
uitsluitend bezighoudt met de verhuur van woningen, heeft geen recht op aftrek van BTW, aangezien
de verhuur van woningen is vrijgesteld van BTW. Een vastgoedbelegger kan de aan hem in rekening
gebrachte BTW slechts in aftrek brengen indien en voorzover hij het gebouw BTW-belast verhuurt. Een
ondernemer heeft recht op aftrek van BTW, tenzij de aftrek wordt uitgesloten . De fiscus staat de aftrek
direct toe. Een onroerende zaak kan echter in verband met de lange levensduur en de vele
aanwendingsmogelijkheden in de loop der tijd zowel belast als vrijgesteld warden gebruikt. Dat
bijvoorbeeld kan warden veroorzaakt, doordat de huurderssamenstelling van een kantoorobject met
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enige regelmaat verandert . In verband met de lange levensduur is het onwenselijk dat de aftrek al
definitief is in het eerste jaar waarin de onroerende zaak wordt gebruikt. Daarom wordt de BTW die bij
aankoop al dan niet in aftrek is gebracht, gedurende zekere tijd gevolgd en onder bepaalde
voorwaarden herrekend en herzien . Voor onroerende zaken geldt een herrekeningstermijn van
maximaal een boekjaar (het boekjaar waarin de zaak werd gebruikt) en een herzieningstermijn van
negen jaar (de negen boekjaren volgend op het boekjaar waarin de zaak werd gebruikt).
Belaste verhuur op verzoek
Vrijgestelde verhuur betekent dat de verhuurder geen BTW hoeft af te dragen over de ontvangen
huren. Tegelijkertijd heeft dat als gevolg dat de verhuurder de BTW die hem in rekening is gebracht
voor investeringskosten, onderhoudskosten en dergelijke, niet als voorbelasting kan aftrekken . De
verhuurder zal deze niet-aftrekbare BTW in zijn huurprijs willen doorberekenen. Dat werkt
kostprijsverhogend wanneer de huurder aftrekgerechtigd is . Vrijgestelde verhuur leidt derhalve tot
cumulatie van BTW . Dat nadelige effect kan worden voorkomen als verhuurder en huurder kiezen voor
belaste verhuur. In dat geval kan de verhuurder de BTW op de investeringskosten, onderhoudskosten,
en dergelijke wel als voorbelasting in aftrek brengen. Opteren voor belaste verhuur betekent wel dat
de verhuurder aan de huurder 19% BTW in rekening moet brengen over de huurprijs . De huurder zal
het echter niet uitmaken dat hij BTW over de huurtermijnen moet betalen. Hij kan de aan hem in
rekening gebrachte BTW immers toch weer als voorbelasting in aftrek brengen . BTW-belast verhuren is
dus duidelijk in het belang van de verhuurder en huurder. Indien dat mogelijk is, zal men in de praktijk
altijd opteren voor belaste verhuur.
Voorwaarden optie belaste verhuur
Verhuurder en huurder kunnen alleen opteren voor belaste verhuur wanneer de huurder het gehuurde
niet gebruikt als woning en aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
•
De huurder gebruikt het gehuurde voor doeleinden waarvoor hij volledig of nagenoeg volledig
(90% of meer) recht op aftrek van voorbelasting heeft. Voor sommige branches geldt een
aftrekrecht van 70% of meer; en
•
De verhuurder en huurder dienen gezamenlijk een verzoek in bij de inspecteur die competent
is voor de verhuurder. Onder bepaalde voorwaarden kan het indienen van het optieverzoek
achterwege blijven; en
•
De huurder moet het gehuurde in gebruik nemen voor het einde van het boekjaar volgend op
het boekjaar waarin hij het gehuurde belast is gaan huren; en
•
De huurder stelt binnen vier weken na afloop van het boekjaar waarin de belaste verhuur moet
worden omgezet in vrijgestelde verhuur, de verhuurder hiervan in kennis door middel van een
door hem ondertekende verklaring. De huurder zendt binnen dezelfde term ijn een afschrift van de
verklaring naar de inspecteur.
Risico onjuiste toetsing 90%-norm
Het risico van de onjuiste vaststelling van het aftrekpercentage van de huurder ligt in beginsel bij de
verhuurder. De verhuurder is in staat zich een oordeel te vormen over het gebruik van de onroerende
zaak bij de huurder, aangezien er een duurzame relatie is tussen de verhuurder en huurder. Het komt
in de praktijk regelmatig voor dat de huurder niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet. Hij geeft
bijvoorbeeld niet tijdig aan dat hij niet meer voldoet aan de 90%-norm . Dat kan ertoe leiden dat de
belaste verhuur wordt omgezet in vrijgestelde verhuur en dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag
oplegt aan de verhuurder omdat deze teveel BTW in aftrek heeft gebracht. De vraag is echter of dit
wel terecht is. Het is immers de huurder die niet aan de wettelijke verplichtingen voldoet . De
staatssecretaris heeft dan ook aangegeven dat een naheffing van BTW bij de huurder mogelijk is,
indien door diens toedoen te veel BTW in aftrek is gebracht. Voorwaarde is dan wel dat de verhuurder
voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. De verhuurder zal zich contractueel moeten indekken tegen de
nadelige financiele gevolgen die voortkomen uit het feit dat de huurder niet meer voldoet aan de 90%norm. In huurcontracten is daarom in de regel een BTW-clausule opgenomen die de wettelijke
verplichtingen van de huurder aangeeft. De verplichtingen van de huurder zijn bijvoorbeeld dat het
gebouw tijdig in gebruik wordt genomen .
Huurder heeft een aftrekrecht van minder dan 90% (gevolgen BTW-vrijgestelde verhuur)
Wanneer de huurder niet voldoet aan de 90%-norm, is de verhuur vrijgesteld van BTW en is het niet
mogelijk te opteren voor belaste verhuur. Als de verhuurder een nieuw gebouw koopt, is de BTW die
hem in rekening is gebracht, niet aftrekbaar. De verhuurder komt in aanraking met de zogenaamde
integratieheffing indien hij een nieuw gebouw heeft laten bouwen op eigen grond of een gebouw
zodanig heeft verbouwd dater een goed wordt voortgebracht dat tevoren niet bestond. Daarnaast kan
de verhuurder de in rekening gebrachte BTW op onderhouds- en beheerskosten niet in aftrek brengen.
De BTW is dan een kostenpost voor de verhuurder, die deze BTW wil doorberekenen in de huurprijs
(huurcompensatie). Een vastgoedbelegger verhuurt vaak aan meerdere huurders en heeft zowel te

Een onderzoek naar de impact van economische en technische veroudering op kantoorobj ecten

75

maken met belaste als vrijgestelde verhuur met als gevolg dat de BTW gedeeltelijk in aftrek kan
worden gebracht (pro-rata) .

Huurcompensatie
In de praktijk heeft de vrijgestelde verhuur tot gevolg dat de verhuurder door middel van een
opslagpercentage boven de huurprijs afzonderlijke bedragen in rekening brengt voor de nietaftrekbare BTW op investerings- en exploitatiekosten . De niet-aftrekbare BTW wordt als het ware
gecompenseerd. Voor de berekening van het opslagpercentage voor de niet-aftrekbare BTW op
investeringskosten kan worden aangesloten bij de duur van de herrekenings- en herzieningstermijn
van (maximaal) tien jaar of de duur van het huurcontract, indien dit tenminste tien jaar is . Dat
opslagpercentage kan berekend worden aan de hand van een annu'iteit. De niet-aftrekbare BTW op
explo itatiekosten wordt vaak geschat op basis van ervaringscijfers. Het opslagpercentage voor
exploitatiekosten wordt jaarlijks samen met de huur ge'indexeerd . Aangezien het totale bedrag aan
niet-aftrekbare BTW op de investeringskosten vooraf vaststaat, hoeft dit opslagpercentage niet te
word en ge'indexeerd .
Overgangsregeling voor huurovereenkomsten die op 31 maart 1995 al bestonden
De voorwaarde dat de huurder het gehuurde gebruikt voor doeleinden waarvoor hij een aftrekrecht
heeft van 90% of meer, is door de Wet van 18 december 1995 in de Wet OB 1968 opgenomen. De
wetswijziging trad op 29 december 1995 in werking, maar werkte op grond van een op 31 maart 1995
uitgegeven persbericht terug tot en met maart 1995, 18.00 uur. De wetswijziging zou voor bestaande
huurovereenkomsten betekenen dat de belaste verhuur zou moeten worden omgezet in vrijgestelde
verhuur indien de huurder niet zou voldoen aan de 90%-norm .
Het is voor dit onderzoek van belang of er bij het vaststellen van de vraagprijs dan wel transactiehuur
al dan niet geopteerd wordt voor belaste BTW . Indien huurder en verhuurder niet (kunnen) opteren
voor belaste BTW en men hanteert een annu'iteit dan kan deze factor naast de veroudering als een
huurwaardeverminderende factor beschouwd worden , bij toename van de ouderdom van het object.
Bij het vaststellen van de vraagprijs is er nog geen huurder bekend, waardoor deze factor nog geen rol
zou mogen spelen bij het vaststellen van de hoogte van de vraagprijs . Een van de aanbieders van
kantoorruimte is Troostwijk makelaars O.G.. Op de internetsite van Troostwijk62 , die voor een
significant deel van de waarnemingen die in dit onderzoek zijn gebruikt verantwoordelijk is, is het
aanbod kantoorru imte te vinden. In tegenstelling tot diverse andere aanbieders van kantoorruimte,
wordt bij Troostwijk een uitgebreide beschrijving gegeven bij elke aanbieding. Er zijn honderden
aanbiedingen doorgenomen en bij elke aanbieding werd de vraagprijs gegeven . Daarnaast stond als
voorwaarde bij de aanbieding dat bij het vaststellen van de huurprijs is uitgegaan van het scenario dat
huurder en verhuurder opteren voor belaste verhuur . Verondersteld wordt dat bij het opstellen van de
vraagprijs bij de overige aanbieders van kantoorruimte een zelfde aanpak gehanteerd wordt .
Geconcludeerd kan worden dat er bij het vormen van de vraagprijs nog geen huurder bekend is,
waardoor er geen huurcompensatie plaatsvindt. Echter bij het totstandkomen van de transactiehuur
kan deze factor wel degelijk van belang zijn. Indien een recent opgeleverd object wordt verhuurd aan
een huurder die niet voldoet aan de 90%-norm vindt huurcompensatie plaats. Dat houdt in dat de
huurprijs verhoogd wordt met een opslagpercentage. Het opslagpercentage op de investeringskosten
staat vooraf vast, en hoeft daardoor niet te worden ge'indexeerd. Indien een dergelijke handelswijze
wordt gehanteerd zorgt het opslagpe rcentage voor de investeringskosten voor een daling van de
transactiehuur bij toename van de ouderdom. Bij de variabele transactiehuur dient het al dan niet
opteren voor belaste BTW weldegelijk beschouwd te worden als een huurwaardedalende factor bij
toename van de ouderdom van een object.
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Bijlage 3: Definitielijst figuur 3.2

~~~~~~~~~~

•
Depreciation:
A loss in the real existing use value of a property investment.
•
Property factors:
Factors which affect the rate of depreciation and which are independent of tenure factors, relating
to the quality of the site or the building.
•
Tenure factors:
Encumbrances and restrictions upon a property investment resulting from leases, tenancies or
statutes, which contribute to depreciation.
•
Site value changes:
A change in the value of the site and not the building constructed upon it.
•
Building depreciation:
Depreciation in the notional value of the building and not the site upon which it stands.
•
Supply/demand factors:
Factors which may affect the value of a site related to the general level of economic activity, the
general level of activity in the property market, the level of activity in the particular sector of the
property market under consideration and local activity in that sub-market.
•
Environmental obsolescence:
The diminished utility and hence value of a property due to negative environmental forces in the
surrounding area, such as detrimental neighbouring uses or unattractive neighbouring buildings.
•
Physical deterioration:
Deterioration of the physical fabric of the exterior, interior and structure of the building and its
services as a function of physical usage and the actions of the elements.
•
Building obsolescence:
A decline in the utility of a building that is not caused directly by physical usage, the action of the
elements or the passage of time. Building obsolescence results from change which is extraneous
to the building in question, such as altered market perceptions about design quality.
•
External appearance:
The visual/psychological impact created by the exterior form of a building, its main entrance and
its common areas.
•
Internal specification:
The quality, quantity and state of repair of finishes, fittings and services within the building.
•
Configuration:
The arrangement of the accommodation in terms of both floor-to-ceiling height and plan layout
and its impact upon flexibility of use.
•
External design:
The visual/psychological impact created by the exterior form of a building .
•
Impact of entrance:
The visual/psychological impact created by the main entrance (interior and exterior) to the
building, and all common areas in that building.
•
Internal finishes:
The quality, style, utility and state of repair of the internal finishes and fittings of the building.
•
Services:
The quality, style, state of repair, specification and efficiency of mechanical and electrical services
to the building .
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•
Floor-to-ceiling heights:
The slab-to-slab heights as they affect the ability of the building to accept technology above each
lower slab and/or below each upper slab.
•
Plan layout:
The plan shape of the building and the arrangement of cores, window modules, natural lighting
and columns and so on, with particular reference to the effect upon the flexibility of use of the
accommodation .
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Bijlage 4: De vastgoedcyclus
De kantorenmarkt is waarschijnlijk de moeilijkste markt vanuit het oogpunt van het realiseren van de
rendementsdoelstelling, omdat het sterker dan de andere beleggingscategorieen afhankelijk is van de
golfbewegingen in de economie, de 'business cylce' 63 .
De 'business cycle' kan omschreven worden als het geheel van in de tijd terugkerende, maar volgens
meerdere indicatoren onregelmatig fluctuerende fasen in de ontwikkeling van vastgoed . Deze fasen
weerspiegelen achtereenvolgens een situatie van recessie, herstel, expansie, en inkrimping, om
vervolgens weer over te gaan in de fase van recessie. De verschillende fasen laten zich ook vertalen
naar een belangrijk aspect ervan per kwadrant-fase, zoals de ontwikkeling van de huurprijs, de
kapitaalwaarden en de ontwikkeling van het rendement van kantoorobjecten.
Volgens resultaten uit onderzoek heeft de Verenigde Staten een historie van achtereenvolgende
'business cycles' over een periode van meer dan 130 jaar. De effecten van 8 cycli binnen een tijdvak
van 45 maanden zijn van deze periode verder uitgewerkt64 . Daaruit bleek dat de gemiddelde duur van
een cyclus in de VS een periode besloeg van circa 56 maanden, waarvan de expansiefase 45 maanden
besloeg en de contractiefase 11 maanden . De bandbreedte bedroeg daarbij 106 maanden voor de
!angst durende opgaande golfbeweging en 12 maanden voor de kortst durende, terwijl die voor de
contractiefase lagen tussen ruim 17 en 6 maanden.
Ook in het Verenigd koninkrijk is onderzoek gedaan naar conjuncturele verschijnselen . Er is een
analyse uitgevoerd specifiek gericht op vastgoed van TRR-rendementen op basis van de ' all property'portfolio over de periode 1921-1997. Uit deze analyse bleek, dat de getraceerde cycli in de
rendementsontwikkeling een gemiddelde duur hadden van circa 4-12 jaar, met een gemiddelde van 8
jaar. De expansiefase duurde 2-9 jaar. Hierbij werkten 2 vastgoedcycli op elkaar in, namelijk een van
circa 5 jaar en een van circa 9 jaar. Deze vastgoedcycli vertoonden een sterke correlatie met de cyclus
van de economische ontwikkeling op nationaal niveau. Dat gold echter niet voor elke vastgoedcyclus
en ook veranderde deze relatie in de tijd gezien . De conclusie welke de onderzoekers daaraan
verbonden was, dat de analyse van de golfbewegingen ten behoeve van de forecasting en de
beleidsbepaling van beperkt nut is op algemeen en nationaal niveau. De bruikbaarheid zal echter
toenemen naar mate de analyse meer betrekking heeft op locationeel niveau. Investeringsanalyses en
waarderingstechnieken moeten afgestemd worden op de dynamiek van de betreffende vastgoedmarkt
en zijn te verkiezen boven algemeen geldende statistische modellen . Echter voor de algemene
beeldvorming en de bepaling van de context van die lokale ontwikkelingen kunnen die macro-analyses
niet gemist worden.
Voor wat betreft de Nederlandse situatie zijn (nog) slechts de resultaten bekend van een beperkt
aantal onderzoeken naar optredende cycli, daar is geen duidelijk beeld uit naar voren gekomen ten
aanzien van de duur van de gemiddelde golfbeweging. Vaak wordt gesteld dat de duur van een
gemiddelde volledige golfbeweging circa 7 jaren zou duren.
Wat daar ook van waar is, het gemiddelde staat niet gelijk aan de feitelijke, actuele situatie. Men dient
voorlopig zijn eigen afwegingen op dit punt te maken, die gevormd kunnen worden door
ontwikkelingen op nationaal, regionaal en vooral locationaal niveau. Mogelijk kan daarbij steun
gevonden worden bij de volgende kenmerken van cycli. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er vijf
fundamentele factoren kunnen worden onderscheiden, welke de krachten vormen achter de expansiefase van de vastgoedcyclus, te weten:
•
De huur- en koopprijzen nemen toe als de vraag in de markt aantrekt;
•
Het optimisme van de investeerders domineert de markt;
•
De rentepercentages stijgen en er is voldoende kapitaal op krediet beschikbaar;
•
De inflatie groeit uit tot een van de belangrijkste aandachtspunten;
•
De activiteiten op de vastgoedmarkten nemen sterk toe .
Dergelijke krachten zijn ook gevonden achter de contractiefase van de vastgoedcyclus, te weten:
•
De prijzen stabiliseren, of vallen terug als de vraag in de markt afneemt;
•
Het pessimisme van de investeerders domineert de markt;
•
De rente daalt en de kredietruimte wordt beperkt( er);

63

Janssen, I.I & Keeri s, W. G (200 I), 'Commerciee/ vastgoed I : college en oefening: termen en begrippenkader, kantorenmarkt
en het beheer van winkels en winkelcentra ', collegedictaat Technische Uni versiteit Eindhoven.
64
Keeris, W.G. (2002), 'Oefening Portefeuil/emanagement', collegedictaat Technische Uni versiteit Eindhoven.
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•
•

De inflatie loopt sterk terug, met deflatie als een van de belangrijkste aandachtspunten;
De activiteiten op de vastgoedmarkten lopen sterk terug.

Wat betreft de vastgoedcyclus en de mogelijkheden voor een kwantificering geldt het volgende . De
aan de vastgoedmarkt gerelateerde ontwikkelingen moeten geplaatst worden binnen het denken in de
vastgoedcyclus. De cyclus wordt gevormd door vier fasen, te weten de fase van:
1. de recessie ('recession');
2. het herstel ('recovery');
3. de expansie ('expansion');
4. de inkrimping ('contraction').
De fasen 2. en 3. geven daarbij de positieve ontwikkeling weer en de fasen 4. en 1. de daarop
volgende negatieve ontwikkeling , terwijl in het midden daarvan het marktevenwichtpunt gelegen is.
De positieve periode duurt !anger dan de negatieve, zodat de golfbeweging in feite geen sinuso"ide is,
maar een zaagtand-model heeft.
Het kenmerk van deze cycli is dat het optreden van de pieken en dalen binnen de golfbeweging niet
be"invloed kan worden, het zogenoemde 'boom and bust' effect. Oat houdt in dat er steeds andere,
niet te managen factoren zijn , welke bijdragen aan veranderingen in de marktomstandigheden. En de
mogelijkheden voor het bepalen van de positie in de cyclus nog te beperkt zijn.
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Bijlage 5: Interviews
In totaal is buiten Arlington Property Investors Europe B.V. (APIE) met 14 experts gesproken, de
volgende personen hebben meegewerkt aan het onderzoek:
•
Dhr. R.L. Bak : Kantoren Fonds Nederland;
•
Dhr. A.M.V. de Bue: Jones Lang Lasalle;
•
Dhr. M.C. Fidler: CB Richard Ellis;
•
Dhr. G.G.M. ten Have : Boer Hartog Hooft;
•
Dhr. D. Hendriks : Jones Lang Lasalle;
Dhr. A.C. Hordijk : ROZ/IPD ;
•
Dhr. E.P. Janssen: CB Richard Ellis;
•
•
Dhr. W.G . Keeris: Technische Universiteit Eindhoven;
•
Dhr. P.J. Korteweg: Universiteit Utrecht;
•
Mevr. M.A. Letteboer : DTZ Zadelhoff;
Dhr. W.N.J. Rust: Facton;
•
•
Dhr. R.C. Smulders: DTZ Zadelhoff;
Dhr. N.J .K. Turner : Alecta Investment Management;
•
•
Dhr. M. van der Wal: Cushman & Wakefield Healey & Baker.
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Bijlage 6: Locatieoverzicht en bijbehorende cases A t/m D

-----~
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De locatie
Ligging
De complexen A t/m D zijn gelegen aan de Centraalstraat te Den Haag.
Bereikbaarheid
Met de situering in Den Haag aan de Centraalstraat liggen de complexen A t/m D in hartje Den Haag
op enkele honderden meters van het Centraal Station. Met het openbaar vervoer is de locatie niet
alleen bereikbaar met de trein, maar ook de bus- en de tramverbinding die op de locatie aanwezig zijn
zorgen voor een goed bereikbare locatie. De snelweg A12 loopt door het gebied waardoor de locatie
tevens bereikbaar is met de auto .
Potentie locatie
Nabij station Den Haag Centraal;
Op meerdere manieren met openbaar vervoer bereikbaar;
Goede bereikbaarheid doordat de snelweg A12 tot in het gebied loopt;
Hoog voorzieningenniveau (winkel-, recreatie-, sport-, horeca- en hotelfaciliteiten) aanwezig;
Unieke locatie met potentie.
Veronderstellingen
Er wordt verondersteld dat de gehele locatie op elk van de complexen A t/m D een zelfde
invloed heeft, waardoor de locatiefactor als invloed op verschillen van de huurwaarde van de
panden uitgesloten wordt;
Daarnaast wordt verondersteld dat de complexen alien aan de gemiddelde parkeernormen
voor kantoorcomplexen voldoen;
Tevens wordt verondersteld dat de panden zijn gerealiseerd op eigen grond conform de
bepalingen van het bestemmingsplan, welke de bestemming kantoren heeft.
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Objectgegevens complex A Den Haag

Pand(en)
Het complex A bestaat uit 3 delen, die in
verschillende fasen zijn gerealiseerd;
De verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt 23.060
m 2 waarvan het totale metrage uit kantoorruimte
bestaat, daarnaast zijn er parkeerplaatsen onder het
pand te vinden;
Er is sprake van een efficiente en functionele
indeling;
Aan flexibiliteit is ruimschoots aandacht gegeven
bij
het ontwerp van
het gebouw,
waardoor
groeimogelijkheden voor huurders mogelijk zijn;
Het exterieur is voorzien van de meest exclusieve bouwmaterialen;
Er is sprake van een sprekend uiterlijk met een duidelijke identiteit;
Het interieur van het kantoorgebouw is onlangs met gebruikmaking van exclusieve
bouwmaterialen zoals natuursteen en houtsoorten zeer luxueus gerenoveerd;
Het object is in gebruik geweest als datacenter en beschikt derhalve over uitstekende
datavoorzieningen;
Tevens beschikt het object over een hoogwaardig afwerkingsniveau en een moderne
klimaatinstallatie;
De eerste fase is verouderd ( oplevering 1993) in vergelijking met de laatste fase ( oplevering
1999);
Er zijn systeemplafonds aanwezig voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen ;
De entreehal wordt tijdens kantooruren bemand door een partier en het gebouw beschikt over
een eigen huismeester waardoor de service en verzorging ten behoeve van de huurders in het
gebouw optimaal zijn;
Verd er zijn de volgende voorzieningen aanwezig: sanitair, liften, pantry, kabelgoten,
verschillende etages zijn eveneens voorzien van wanden, inbouwkasten, bekabeling en
vloerbedekking;
Installaties op het dak voor reinigingswerk van de ramen ontbreken.
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Objectgegevens complex B Den Haag

Pand(en)
Het complex B bestaat uit 1 pand;
De verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt
16.434 m 2 , waarvan het totale metrage uit
kantoorruimte
bestaat,
daarnaast
zijn
parkeerplaatsen onder het pand gesitueerd;
Het bouwjaar van het pand is 1920;
Deelverhuur per verdieping is mogelijk;
De totale oppervlakte met die van de
omliggende grond bedraagt circa 17 .200 m 2 ;
Er is sprake van een standaard stramienmaat
van 3,6 meter;
De vrije hoogte bedraagt 3,2 meter;
Het object beschikt over moderne installaties;
De volgende voorzieningen zijn aanwezig;
fraaie
entreepartij
met
ontvangstruimte,
topkoeling,
entreehal
bereikbaar
vanuit
pa rkeerkelder, toegangscontrolesysteem d. m. v.
key-cards, alarm per verdieping, (huidige) vloerbedekking, huidige binnenzonwering, pantry's per
verdieping, databekabeling cat 5 + patchkast, (huidige) scheidingswanden, op de 2e en 3e etage
zijn airco-units aangebracht;
Op de overige etages ontbreken airco-units;
Het interieur van het kantoorgebouw is toe aan een renovatie;
Er is een modern interieur met een duidelijke identiteit aanwezig;
Er is sprake van een opvallende entree.
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Objectgegevens complex C Den Haag

Pand(en)
Het complex C bestaat uit 1 pand verdeeld over 7
verdiepingen;
De verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt 18.970 m 2
waarvan het totale metrage uit kantoorruimte bestaat. De
totale oppervlakte van de omliggende grand bedraagt circa
21.020 m 2, parkeerplaatsen zijn onder het pand te vinden;
Het bouwjaar van het pand is 1973;
Aan flexibiliteit is ruimschoots aandacht gegeven bij
het
ontwerp
van
het
gebouw,
waardoor
groeimogelijkheden voor huurders mogelijk zijn;
Er is sprake van een sober uiterlijk wat tevens in
het interieur terug te zien is;
De gevel is met natuursteen bekleed;
Vanuit de parkeergarage komt men in de hal op de
begane grand . Twee 8-persoonsliften vormen de
verbinding tussen de hal van de begane grand en de
kelder;
Een sprekende entree ontbreekt;
De kantoren zijn tijdens een renovatie voorzien
van dubbele vloeren (computervloeren) en een
klimaatinstallatie, welke voldoet aan de hoogste eisen .
Deze bestaat uit een variabel systeem met keeling en
bevochtiging, ontworpen op de interne warmtelast van
maximaal SO w;m2;
Er zijn verlaagde akoestische plafonds aanwezig met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
Het pand is voorzien van kabelgoten t.b.v. elektra, data en telefoon;
Er is een beveiligingsinstallatie aanwezig.
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Objectgegevens complex D Den Haag
Pand(en)
Het complex D bestaat uit 3 bouwdelen;
De verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt 38.843
m 2 waarvan het totale metrage uit kantoorruimte bestaat
(het bedrijfsrestaurant op de parterre is hier niet bij
inbegrepen), daarnaast zijn parkeerplaatsen in een
ondergrondse parkeergarage te vinden verdeeld over 3
parkeerdekken;
Het bouwjaar van het pand is 2002;
Deelverhuur per verdieping is mogelijk;
Op de bodem van de hal is een vijver aanwezig . Via
een 'sluis' wordt voorkomen dat ongewenste bezoekers
binnenkomen;
Het interieur is voorzien van de meest exclusieve
bouwmaterialen zoals natuursteen en hoogwaardige
houtsoorten;
De flexibiliteit van het pand kan als uitstekend gezien
warden;
Er is sprake van een modern uiterlijk;
Het object beschikt over de meest moderne
installatietechnische voorzieningen;
De 3 bouwdelen zijn onderling verbonden door een
multifunctionele
3-laagse
ring
waarin
zowel
kantoorruimte als speciale voorzieningen kunnen warden
ondergebracht;
Bouwkundig is het object een betonskelet met aluminium vliesgevel voorzien van isolerende
warmtewerende beglazing. Het gebouw is voorzien van een luxe afwerking;
De entreehal is bereikbaar vanuit de parkeerkelder;
In de entreepartij is er een ontvangstruimte.
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Bijlage 7: Vastgoed exploitatie-wijzer
De jaarlijks geactualiseerde Vastgoed exploitatie-wijzer wordt door de FGH-bank in samenwerking met
A.A.M . Koeter Vastgoed Beheer B.V. samengesteld 65 • Deze uitgave bevat informatie met betrekking tot
het schatten van de te verwachten exploitatielasten, waaronder onderhoudskosten, bij
(beleggings)vastgoed . De uitgebreide typologie van kantoortypen staat volgens de FGH-bank garant
voor een zo optimaal mogelijke benadering van de te verwachten onderhoudskosten . Gehanteerde
bedragen en waarden moeten daarbij warden gezien als globale gemiddelden, die op verantwoorde
wijze en naar eigen inzicht kunnen warden overgenomen of aan de specifieke situatie aangepast. De
werkwijze is als volgt en bestaat uit een aantal stappen. Er wordt eerst een referentie-object uit 26
mogelijke kantoortypen geselecteerd dat met het betreffende object overeenkomt. Waarna de
basisonderhoudskosten bepaald dienen te warden op basis van onderhoudskosten per m2 bruto
vloeroppervlakte per jaar. Indien een zonwering aanwezig is moeten de kosten hiervoor erbij opgeteld
warden. De kosten voor de aanwezige installaties dienen erbij opgeteld te warden . Waarna het totaal
zonodig met een wegingsfactor naar eigen inzicht ten behoeve van complexiteit, grootte of dergelijke
van 0,75 tot 1,25 wordt vermenigvuldigd. Dat resulteert in een cijfer dat de kosten aan onderhoud
weergeeft. Zoals blijkt uit de beschrijving zitten er een aantal tekortkomingen aan deze methode, een
ervan is dat er moeilijkheden kunnen optreden wanneer men een kantoorobject in een van de 26
kantoortypen wil indelen . Daarnaast moet men een wegingsfactor naar eigen inzicht hanteren .
Hiervoor is ervaring nodig , waar niet iedereen over beschikt.
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Bijlage 8: Huurconcessies
Huurconcessies hebben betrekking op de tegemoetkoming van de verhuurder aan de huurder teneinde
deze te kunnen contracteren voor de beoogde te verhuren ruimte . Er dient daarbij gelet te worden op
de huurprijs in relatie tot het concurrerende krachtenveld in de markt, de marktpositionering van het
betreffende vastgoedobject en het aangeboden prestatieniveau 66 .
Stagnerende verhuur, als consequentie van de onevenredige toename van het aanbod ten opzichte
van de vraag in een vragersmarkt, noopt met name in de kantorenmarkt tot het doen van een of meer
huurconcessies. Door het ontbreken van relatieve schaarste word en concessies gedaan op punten als:
Het op een hoger prestatieniveau brengen van visuele kwaliteitselementen ten gunste van de
•
presentatie van de gevestigde onderneming(en), de zogenaamde 'cosmetische upgrading ';
•
Het aanbrengen van aanvullende voorzieningen naar de wens van de huurder in de door deze
te huren ruimte, de zogenaamde ' technische upgrading ';
•
Het beschikbaar stellen van reclame ruimte op gevel en/of dak van het object zonder daarvoor
vergoeding te vragen ;
•
Het accepteren van een of meer maanden gebruik zonder betaling aan het begin van de
huurtermijn binnen de looptijd van de overeenkomst, de zogenaamde huurvrije periode ;
•
Het accepteren van een of meer maanden gebruik zonder betaling aan het begin van de
huurtermijn voorafgaande aan de ingangsdatum van de huurovereenkomst, de zogenaamde
ingebruikstelling ;
•
Het afzien van de normaal door de huurder ter beschikking stellen van een bankgarantie ;
•
Betaling van een bedrag ineens ter dekking van de te maken kosten bij de inrichting van het
(in de staat van casco verhuurde) gehuurde, de zogenaamde ' tenant improvements' ;
•
Het ter beschikking stellen van een lening met een gunstige rente- en aflossingsregeling , ter
dekking van de te maken kosten bij de inrichting van het (in de staat van casco verhuurde)
gehuurde, de zogenaamde 'overbouwfinanciering ' ;
•
Een huurverhogingssysteem op basis van een getrapte aftopping van de inflatie-index boven
bepaalde grenswaarden en vanaf een bepaald minimaal basisniveau , ter voorkoming van
(mogelijk) te sterk stijgende huurverhogingen in de toekomst;
•
Het accepteren van een lagere huurprijs ten opzichte van de oorspronkelijke vraaghuur.
Dergelijke huurconcessies zijn gebruikelijk in een zwakke of stagnerende markt en zijn gericht op het
voorkomen van (verdere) leegstand. Bij verhuur zijn dan tevens de servicekosten geheel of
gedeeltelijk verhaalbaar. Het (al dan niet) verstrekken van huurconcessies behoort bij het
commercieel opereren als ondernemer en dient in de rendementsberekeningen tot op zekere hoogte,
beleidsmatig bepaald, op voorhand te worden geprognosticeerd . In dat geval vormen deze
huurconcessies dan ook maar tot op zekere hoogte een bedreiging voor de rendementsdoelstellingen;
het grootste risico zit in het inzetten van een spiraal die verder neerwaarts gaat dan in de aannamen
was voorzien, ten gevolge van een nog sterkere concurrentie in de markt van aanbieders, dan wel een
gebleken groter kwaliteitsverschil.
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Bijlage 9: Huurwaardeverminderende factoren

Huurwaardeverandering bij toename
ouderdom

In de rcgcl ovcrhccrst

I

Huurdersfactoren

Huurdersfactoren

I

I
Huurwaardestijg ing/daling

Huurwaardedaling

I
I

Vastgoedcyclus

Economische
huurwaarde
stijging/daling

Technische
huurwaarde
stijging/daling

Technische
huurwaarde
daling

Economische
huurwaarde
daling

Technische
veroudering

I
Technische
veroudering
locatie

I
Technische
veroudering
object

Economische
veroudering
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I

Econom ische
veroudering

I

I
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locatie

Veroudering object
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Bijlage 10: Kantoorgebieden Nederland

1.

Alkmaar

Totaal aantal
waarneminaen
26

2.

Al mere

42

0

42

10

3.

Amersfoort

56

1

55

6

4.

Amstelveen

19

1

18

0

5.

Amsterdam

206

19

187

27

6.

Amsterdam Zuidoost

71

1

70

4

7.

Aoeldoorn

24

0

24

3

8.

Arnhem

65

4

61

10

9.

Assen

30

1

29

4

10. Breda

71

5

66

6

11 . Caoelle aan den !Jssel

46

1

45

4

12. De venter

20

0

20

0

13 . Ede

15

1

14

2

14. Eindhoven (buiten-centrum)

39

0

39

8

15 . Eindhoven (centrum)

44

3

41

3

16. Enschede

13

0

13

4

17. Groningen

46

4

42

8

18. Haarlem

28

3

25

4

19 . Heerlen

14

1

13

6

20. Hoofddoro

73

3

70

3

21. Maastricht

17

1

16

0

22. Nieuweoein

45

0

45

5

23 . Niimegen

29

1

28

2

24. Riiswiik ZH

38

4

34

7

25. Rotterdam

154

10

144

19

26 . 's-Gravenhaoe

104

8

96

16

27 . 's-Hertoqenbosch

36

4

32

2

28 . Ti Iburg

22

3

19

4

29 . Utrecht

107

5

102

14

30. Zoetermeer

36

1

35

3

Totaal

1.536

85

1.451

185

Overzicht gebieden

Renovaties
0

Excluslef
renovaties
26

Nog te bouwen/in
aanbouw
1
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Bijlage 12: Instandhouding
De volgende onderverdeling wordt gegeven binnen het kader van het verzamelbegrip
instandhouding 67 . Er is een veelheid aan afzonderlijke activiteiten te onderscheiden, echter de
begrippen zijn niet onderling uitsluitend. De onderlinge relaties kunnen als volgt warden weergegeven
(een begripsomschrijving wordt soms tweemaal genoemd vanwege het ontbreken van eenduidigheid
van de begripsomschrijvingen):
Oorspronkelijk gesteld (beoogd) prestatieniveau:
1. Aanpassing prestatieniveau ;
2. Prestatieborging.

1. Aanpassing prestatieniveau wordt als volgt onderverdeeld:
Commerciele instandhouding, cosmetische en technische upgrading;
Renovatie;
Uitbreiding, inbreiding;
Herontwikkeling, herbestemming ;
Sloop, nieuwbouw (dispositie)
2. Prestatieborging wordt als volgt onderverdeeld:
Schoonmaakonderhoud ;
Technische instandhouding :
•
Preventieve instandhouding;
o
Planmatige instandhouding;
Dagelijks onderhoud;
Conditie-afhankelijke instandhouding .
o Gebruikersafhankelijke instandhouding.
•
Correctieve instandhouding;
o Dagelijks onderhoud;
o Achterstallig onderhoud;
o Klachtenonderhoud;
o Mutatie-onderhoud.
•
Calamiteiten-instandhouding ;
•
Gebruikersonderhoud.
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Bijlage 13: Relatie renovatie en veroudering
Figuur I: Exclusief gebieden zonder renovatie
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Figuur 2: lnclusief gebieden zonder renovatie bouwperiode na 194 7
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Figuur 3: Exclusief gebieden zonder renovatie bouwperiode na 1947
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