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Flexibiliteit gewaardeerd

De waarde van
functieflexibiliteit van de
stedelijke plint
Bij vastgoedontwikkeling kan worden ingespeeld op nog onzekere toekomstige wensen en behoeften van vastgoedgebruikers door rekening te houden met het adaptief vermogen van het vastgoed. Zeker een stedelijke plint
met een grote variëteit en dynamiek in het gebruik vraagt om flexibiliteit in de aanwendbaarheid van de plint. Een
groter adaptief vermogen van het vastgoed vergroot de toekomstbestendigheid: voor de verhuurbaarheid, maar
ook voor het goed functioneren van een gebied. De vraag is in welke mate flexibiliteit in de aanwendbaarheid van
de plint daadwerkelijk een financiële waarde kent.
Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek van de auteur in het kader van de MSRE-opleiding aan de Amsterdam
School of Real Estate.
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Inleiding
Toekomstige wensen en behoeften van vastgoedgebruikers zijn
onzeker. Bij vastgoedontwikkeling kan worden ingespeeld op deze
onzekerheid door rekening te houden met het aanpasbaarheids- of
adaptief vermogen van het vastgoed. Dit geldt zeker voor een stedelijke
plint waar een grote variëteit en dynamiek bestaat in het gebruik. Dit
vraagt om flexibiliteit in de aanwendbaarheid van de plint. Niet alleen
nu, maar ook in de toekomst als wensen en behoeften in de huisvesting
van gebruikers kunnen veranderen. Een groter adaptief vermogen van
het vastgoed vergroot de toekomstbestendigheid. Dit is niet alleen relevant voor de verhuurbaarheid van een pand, maar ook voor het goed
functioneren van een gebied. Een mismatch in de kwalitatieve vraag
naar en het aanbod van vastgoed heeft een negatief effect op zowel het
financieel rendement van de eigenaar als de uitstraling en het gebruik
van het vastgoed. Vraagstuk is in welke mate flexibiliteit in de aanwendbaarheid van de plint daadwerkelijk een financiële waarde kent.
Een vastgoedeigenaar of investeerder kan een mogelijkheid om de functie van een vastgoedobject te wijzigingen naar een alternatief gebruik,
hier gedefinieerd als ‘functieflexibiliteit’, als een meerwaarde zien. Ook
wanneer de waarde van het alternatief gebruik lager is dan het huidige
gebruik of op dit moment niet de meest optimale aanwending betreft.
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De mogelijkheid tot functiewijziging biedt immers meer flexibiliteit bij
de verhuur of verkoop op termijn en heeft in die zin een risico-reducerend karakter. Echter, de taxateur kijkt naar het huidige meest optimale
gebruik vanuit het HABU-principe en beschouwt de hoogste waarde op
de peildatum als leidend voor de bepaling van de waarde. Hier ontstaat
een interessante discussie over de waarde van flexibiliteit.

Een praktijkcasus op een woensdagmorgen bij een institutionele belegger op kantoor. De taxateur en de belegger hebben een discussie over
de waarde van een kantorencomplex. De belegger schetst met twee
koffiekopjes een casus. ‘Stel je voor: twee kantoorpanden kunnen als
identiek worden beschouwd op één verschil na. Eén object heeft een
dubbelbestemming voor wonen en werken en functiewijziging is relatief
eenvoudig te realiseren. Het andere object is alleen geschikt voor wonen.’
De belegger vraagt de taxateur welk object hij het liefst zou willen
aankopen tegen dezelfde prijs. De taxateur wijst twijfelachtig naar het
kopje met de dubbelbestemming. Vervolgens vraagt de belegger waarom
in de zojuist gepresenteerde taxatie dan geen verschil zichtbaar is tussen
de waardering van zijn eigendom en de door de taxateur gehanteerde
referentieobjecten zonder dubbelbestemming. De taxateur beroept zich
op het ‘highest & best use-principe’ (HABU) en legt uit dat de functie
‘kantoor’ de meest optimale aanwendbaarheid is voor beide objecten en
ze om die reden een gelijke marktwaarde hebben. De extra mogelijkheid
van een woonfunctie voegt in dit geval geen waarde toe.
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Een hoge mate van functieflexibiliteit van een plint hangt samen met:
• De juridische en publiekrechtelijke mogelijkheden: het beoogde
gebruik dient te passen binnen het vigerende bestemmingsplan.
Naast het bestemmingsplan kunnen privaat-juridische aspecten
zoals erfpacht of bestaande huurcontracten de mogelijkheden voor
functiewijziging verhinderen.
• De bouwkundige eigenschappen: dit betreft onder meer de verdiepingshoogte, vrije indeelbaarheid en de constructieve beperkingen
die een functieomzetting kunnen belemmeren.
• Omgevings- en locatiekenmerken: naast de (technische) eigenschappen van het gebouw zelf, is ook de omgeving van invloed.
Te denken valt aan bereikbaarheid en eventuele conflicterende of
versterkende gebruikers in de directe nabijheid.
De waarde van functieflexibiliteit
Alvorens dieper in te gaan op de waarde van functieflexibiliteit, is het
relevant om de discussie tussen de taxateur en zijn klant te nuanceren. De belegger gaat uit van zijn eigen positie en daarmee is zijn
waardebegrip subjectief. De taxateur gaat uit van een marktwaardebenadering waarbij zijn taxatie objectief beoogt te schatten wat het
pand zou opbrengen als het nu op de markt wordt gebracht. Verschil
tussen beide benaderingen ontstaat wanneer het subjectieve beeld van
de investeerder afwijkt van het beeld van de markt als geheel. Het is
de vraag in hoeverre het perspectief van de markt overeenkomt met
dat van de individuele belegger en functieflexibiliteit ook als meerwaarde beschouwt. Als dat zo zou zijn, is het individuele subjectieve
waardebegrip een gedeelde perceptie van kopers en verkopers en zal
de markt ook als zodanig handelen bij een transactie. Andersom geldt

dat de taxateur gelijk heeft wanneer de markt zich conformeert aan het
HABU-principe en handelt op grond van de meest optimale allocatie
van het vastgoed op de waardepeildatum.
Vanuit de internationale taxatiestandaarden (IVS) wordt ‘highest and
best use’ (HABU) voorgeschreven. Als definitie geldt: ‘The highest and
best use is the use of an asset that maximizes its potential and that is possible,
legally permissible and financially feasible. The highest and best use may be
for continuation of an asset’s existing use or for some alternative use.’ (IVSC,
2017, p. 20). Daarmee gaan de taxatievoorschriften uit van de intrinsieke
waarde van functieflexibiliteit op één peildatum en zegt dit niets over
de toekomstwaarde. Ook is sprake van een eendimensionale benadering
waarbij eventuele keuzes tot omzetting naar een ander type gebruik, als
sturingsinstrument, worden genegeerd in de waardebepaling. In werkelijkheid is sprake van een marktdynamiek waar competitie tussen vraag
en aanbod geldt met de nodige onzekerheden. Daarbij kan mogelijk
gedurende de beschouwingsperiode worden geanticipeerd op risico’s
en kansen door sturing te geven en andere keuzes te maken. Eerder
gemaakte keuzes worden heroverwogen wanneer de exogene condities
veranderen en nieuwe mogelijkheden zich voordoen.
Alternatieve benadering: de reële-optietheorie
Een andere visie op de waarde van functieflexibiliteit biedt de reëleoptietheorie. Opties kennen een oorsprong in de financiële sector en
worden op grote schaal toegepast in onder meer de effectenhandel.
Vanuit deze theorie, in jaren ’70 door William Margrabe (1978) gepubliceerd, wordt de mogelijkheid tot functieomzetting beschouwd als
een optie voor de investeerder/eigenaar. De theorie betoogt dat onder
invloed van tijd, volatiliteit en correlatie de waarde van diverse typen
van functiegebruik kunnen fluctueren. Hierbij bestaat de mogelijkheid
dat functieomzetting een waarde kan hebben, ook wanneer dit per
heden geen intrinsieke waarde heeft. Deze waarde ontstaat vanuit een
kans dat gedurende de looptijd de waarde van een alternatieve aanwending de waarde van het huidige gebruik kan overstijgen. Daarmee is de
optiewaarde een uitkomst van de kans op een intrinsieke meerwaarde
(conform het HABU-principe) op termijn. Figuur 1 geeft een schematische weergave.
Het figuur laat schematisch zien hoe een meerwaarde vanuit functieomzetting naar een alternatief gebruik tot stand komt op basis van
twee functies (A en B). Horizontaal staat de tijd weergegeven met T0

Tabellen bij Praktijkvoorbeeld
Tabel 2: Uitkomsten reële-optietheorie

Tabel 1: Uitkomsten waardering op basis van HABU

Kantoor

Wonen

Marktwaarde (€)

€ 1,6 mln.

€ 2,2 mln.

€ 1.350,- p.m.

Kosten omzetting (€)

-

-/- € 0,8 mln.

€ 105.000,-

€ 101.000,-

Volatiliteit (standaarddeviatie)

5,7%

8,2%

BAR (%)

6,5%

4,5%

Correlatiecoëfficiënt

0,78

Marktwaarde (€)

€ 1,6 mln.

€ 2,2 mln.

Looptijd exploitatie

25 jaar

Kosten omzetting

-

-/- € 0,8 mln.

Optiewaarde (% marktwaarde)

€ 0,2 mln. (15%)

Waarde object

€ 1,6 mln.

€ 1,4 mln.

Waarde incl. optiepremie

€ 1,6 + € 0,2 = € 1,8 mln.

Kantoor

Wonen

Verhuurbaar oppervlak

600 m2 vvo

6 x 85 m2 gbo

Huurinkomsten (€)

€ 175,- p.m2 p.j.

Jaarhuur (€)

*In dit voorbeeld wordt voor de eenvoud uitgegaan van een object vrij
van verhuur en zonder correctie voor kosten koper.
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Functieflexibiliteit
Functieflexibiliteit kan worden beschouwd als de meest vergaande
vorm van flexibiliteit. Zowel wonen, werken als detailhandel lenen zich
als potentiële gebruiker van een stedelijke plint. Elk type gebruik vraagt
om specifieke eigenschappen van het gebouw. Een flexibele of adaptieve
plint biedt de mogelijkheid tot functiewijziging gedurende de levensduur. Daarmee biedt functieflexibiliteit niet alleen keuzevrijheid in de
aanwending van een gebouw voor de eigenaar, maar ook een maatstaf
voor de toekomstbestendigheid. Een hoge mate van flexibiliteit in de
aanwendbaarheid biedt immers meer mogelijkheden en kansen om
een toekomstige gebruiker, met onzekere behoeften en wensen, te
huisvesten.
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Figuur 1: Schematische werking van de reële-optietheorie bij functieomzetting

(heden) en Tx (toekomst). De verticale as geeft de financiële waarde
van beide functies weer. De prijsontwikkeling tussen moment heden
en toekomst ontwikkelt zich conform de normaalverdeling waarbij de
verwachte waarde op moment Tx zich binnen een bandbreedte bevindt.
Een intrinsieke meerwaarde vanuit functieomzetting ontstaat wanneer
functie B de waarde van functie A overstijgt. In dit geval bestaat de
meerwaarde uit het verschil in waarde tussen beide functies gecorrigeerd met kosten voor functieomzetting (o. a. huurderving, verbouwingskosten). In het figuur is dit weergegeven met het blauwe vlak.
De hoogte van de optiewaarde wordt bepaald door de kans dat functie
B op termijn een hogere waarde heeft dan functie A. Dit hangt sterk
samen met de volatiliteit (breedte van de normaalverdeling), de tijdsperiode, de omzettingskosten, de onderlinge correlatie en het verschil
in waarde van beide functies. De optiewaarde kan worden berekend op
basis van een rekenkundige formule, maar het gaat hier te ver om daar
dieper op in te gaan.
Praktijkvoorbeeld
Terug van de theorie naar de praktijk. Als voorbeeldcasus geldt hier
een commerciële plint van een complex in Amsterdam-West. Het betreft een ruimte op de begane grond van 600 m2 vvo die is verhuurd als
kantoorruimte. De mogelijkheid bestaat om de plint te transformeren
naar zes appartementen van elk gemiddeld 90 m2 gbo. De andere uitgangspunten zijn benoemd in tabel 1. Hieruit blijkt dat het gebruik van
het kantoor een hogere waarde kent dan functieomzetting naar wonen.
De omzettingskosten zijn hoger dan de waardestijging bij omzetting
van de kantoorruimte naar zes appartementen. Kortom, de huidige
functie (kantoor) geldt op basis van het HABU-principe als uitgangspunt voor de waardering en vormt de meest optimale aanwending van
het object.
Nu de benadering waarbij de mogelijkheid tot functieomzetting als
reële optie wordt gewaardeerd (tabel 2). In beginsel heeft de omzetting
naar appartementen een negatieve waarde van € 0,2 mln. (= € 2,2 mln.
-/- € 1,6 mln. -/- € 0,8 mln.). Een functieomzetting is op dit moment
dus niet financieel interessant. Echter, vanuit de reële-optiebenadering
heeft deze flexibiliteitsoptie wel een waarde. Er blijkt een reële kans
te bestaan op een meerwaarde van omzetting naar appartementen op
termijn. Dit betekent een surplus, uitgedrukt in een waarde per heden,
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van 15% op de huidige waarde van de plint als kantoorruimte. Een
potentiële koper zou, uitgaande van geloof in de genoemde parameters
en methodiek, dus bereid zijn om voor deze optie tot functieomzetting
€ 0,2 mln. te betalen.
Onderzoek laat zien dat functieflexibiliteit niet in alle gevallen van
waarde is. Onderzoek naar 18 stedelijke plinten in de Randstad laten
zien dat een optiewaarde van gemiddeld 7,4% ontstaat binnen een
bandbreedte van 0% tot 23,4% (Van der Blonk, 2018). Wanneer sprake
is van hoge omzettingskosten, een groot waardeverschil tussen de
functies of een hoge correlatie in de waardeontwikkeling blijkt dat
functieflexibiliteit nagenoeg geen optiewaarde oplevert. Dit is veelal
het geval bij het gebruik van de plint als woning.
Conclusies: waarde van functieflexibiliteit
Functieflexibiliteit kan van substantiële meerwaarde zijn, ook al is
op dit moment geen sprake van een intrinsieke meerwaarde vanuit
het HABU-principe. Het huidige waarderingsinstrumentarium en de
taxatievoorschriften bieden onvoldoende handvatten om deze flexibiliteitswaarde in geld uit te drukken.
Het expliciet maken van de flexibiliteitswaarde kan helpen bij het
maken van een financiële afweging tussen de (marginale) kosten en
opbrengsten van functieflexibiliteit. Een investeerder of eigenaar zal
vanuit financieel oogpunt alleen investeren als de marginale kosten
worden afgedekt vanuit de marginale opbrengsten. Financieel kan
worden gezocht naar een optimum waarbij de meerkosten (bijvoorbeeld door een hoge verdiepingshoogte of vrije indeelbaarheid) worden afgezet tegen de marginale opbrengsten van functieflexibiliteit.
Een financieel optimum ontstaat op het moment dat marginale kosten
niet langer leiden tot verhoging van de opbrengsten met dezelfde
omvang. Ter illustratie: in het genoemde voorbeeld ontstaat € 0,2 mln.
aan budgetruimte om te investeren in de flexibiliteit en adaptiviteit
van de plint.
Kortom, het financieel waarderen van flexibiliteit is voorwaarde om
een rendabele investering mogelijk te maken. Dit resulteert in plinten
die beter in staat zijn om zich aan te kunnen passen aan de vraag van
de toekomstige gebruiker met wensen en behoeften die we nu nog niet
kennen. In de huidige praktijk blijken eigenaren en investeerders funcGRONDZAKEN IN DE PRAKTIJK DEcEmbER 2018

Een kritische kanttekening is hier op zijn plaats. De uitkomsten van
de reële-optiebenadering zijn niet getoetst op de werkelijke prijsvorming in de markt, maar beperken zich tot een modelmatige benadering om flexibiliteitswaarde expliciet te kunnen maken. Daarmee
is ook niet gezegd dat de reële-optietheorie hét instrument is en in
de basis onderdeel zou moeten uitmaken van de gereedschapskist
van beleggers, taxateurs en vastgoedwaardeerders. Wel geeft het een
vernieuwende blik op de flexibiliteitswaarde van vastgoed. De reëleoptiebenadering toont aan dat flexibiliteit een waarde kan bevatten
waarmee het invulling geeft aan het onderbuikgevoel dat flexibiliteit
en sturingsruimte bij een investering in beginsel de voorkeur hebben. Dit kan bijdragen aan een vraagstuk over wat flexibiliteit waard
is en voor wie.
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Terugkomend op de discussie uit de introductie tussen de institutionele belegger en taxateur; wellicht hebben beiden een beetje gelijk.
Hoewel het mogelijk is dat de reële kans voor een functieomzetting
nog niet zichtbaar is in de hoogte van de objectieve marktwaarde,
heeft het wel een subjectieve waarde voor deze belegger. Wellicht dat
de belegger in de toekomst kan profiteren van een functieomzetting
door het inzetten van de optie en de waarde van de flexibiliteit kan
verzilveren.
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tieflexibiliteit vooral kwalitatief te beoordelen waardoor geen sprake
is van een expliciete financiële afweging om te (kunnen) investeren in
functieflexibiliteit.
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