Vastgoedmarkt/ Aanbod
meters, die nog altijd in de pijplijn zitten,
moet worden betwijfeld of deze aangeboden
meters ooit nog zullen worden ingevuld. Ook
voor 2009 verwacht het researchteam van
Vastgoedmarkt dat het aanbod zal groeien. In
het buitenland zijn er al ketens omgevallen
of worden ketens gedwongen het aantal vestigingen drastisch terug te brengen. Deze
sluitingen betreffende overigens opnieuw de
B- en C-locaties. Als de verwachte tendens
van teruglopende consumentenbestedingen
bewaarheid wordt door recessie en banenverlies, moet niet langer worden uitgesloten dat
ook de A-locaties het in 2009 zwaar gaan krijgen. In ieder geval betekent dit, dat ontwikkelaars en beleggers voorzichtiger zullen
moeten zijn met hun plannen voor nieuwe
winkelcentra en geplande uitbreidingen en/
of herontwikkelingen.

META KAMPS EN RUUD DE WIT
Met dank aan Dirk Rompelman.
Zie voor de listings de website van Vastgoedmarkt, www.vastgoedmarkt.
nl. De listings van alle in het onderzoek opgenomen locaties zijn met
ingang van vrijdag 23 januari 2009 voor iedereen te raadplegen.

Definities en criteria
- Kantoorruimte: De opnamecijfers die Vastgoedmarkt publiceert over de kantorenmarkt, hebben uitsluitend betrekking op
specifieke kantoorruimte groter dan 500
m2. Kantoren behorend bij of deel uitmakend van fabrieken en bedrijfsgebouwen,
onderwijs- en medische instellingen en dergelijke, of winkels/showrooms worden toegerekend aan de betreffende hoofdfunctie
en dus niet als kantoor aangemerkt.
- Bedrijfsruimte: Vastgoedmarkt verstaat
onder bedrijfsruimte die ruimten die zijn
bestemd voor productie, opslag en distributie van goederen. Ook bedrijfspaviljoens
met een kantoorcomponent worden als
bedrijfsruimte gezien.
- Transactie/opname kantoorruimte: Een
transactie dan wel opname is elke handeling waarbij een kantoorgebruiker minimaal 500 m2 kantoorruimte van de vrije
markt opneemt. In feite vindt er een fysieke
verplaatsing plaats van een bedrijf of instelling. Het kan ook gaan om verschillende
gebruikers die samen ten minste 500 m2
opnemen. Ook volumes die van de vrije
kantorenmarkt worden afgehaald, zoals
voor onderwijs, kinderdagverblijf, et cetera
onttrekken meters aan de markt en worden
dus als opname beschouwd. Buiten de
opnamecijfers blijven transacties met een
onderhuur- of kortlopend (minder dan vijf
jaar) contract, sale-and-lease-backcontracten, contractovernames en contractverlengingen. Deze cijfers worden wel geregistreerd en apart vermeld in de tabellen.
Ook kantoorruimte die voor eigen rekening
en gebruik wordt ontwikkeld (kenmerk
rechtstreeks) blijft buiten beschouwing.
- Transactie/opname bedrijfsruimte: Eenzelfde definitie is van toepassing op bedrijfsruimte met dien verstande dat in dit segment als minimummetrage 750 m2 van
toepassing is.
- Aanbod: Aantal vierkante meters dat op
een bepaalde peildatum (in dit geval 15
december 2008) voor verhuur of verkoop
voor de markt beschikbaar is. Dit is inclusief
de panden die, alvorens ze opnieuw in
gebruik worden genomen, moeten worden
gerenoveerd. Voor nieuwbouwpanden
geldt dat de bouw moet zijn begonnen.
- Huurprijzen/koopprijzen: De prijzen worden weergegeven per vierkante meter
vloeroppervlak v.v.o., per jaar, tegen de
door de markt gemelde waarden, exclusief
BTW, servicekosten, parkeerplaatsen en
tegemoetkomingen bij inrichtingskosten,
verhuiskosten of overname van oude huurcontracten.
- Criteria: Minimale oppervlakte-eisen: voor
kantoorruimte 500 m2; voor bedrijfsruimte
750 m2; voor winkelruimte en showroom
200 m2 (of een huuropbrengst van minimaal
24.000 euro per jaar of een koopsom van
minimaal 240.000 euro).
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Economische indicatoren van het CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert elk kwartaal in Vastgoedmarkt economische cijfers die van belang
kunnen zijn bij het opstellen van marktanalyses en -rapporten. Het CBS is verantwoordelijk voor de inhoud van de grafieken en de bijbehorende teksten. Voor meer cijfers en achtergronden tel. 088-5707070 of www.cbs.nl. Het consumentenvertrouwen en de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening worden uitgedrukt in ‘het saldo oordeel in %’. Dit wordt
bepaald door het percentage pessimisten van het percentage optimisten af te trekken.
Consument somber het jaar uit
Het vertrouwen onder consumenten zakte in de loop van 2008 steeds
verder weg. De stemming bereikte een dieptepunt in juli, gevolgd door
een lichte opleving in de twee daaropvolgende maanden. Na een daling
in oktober veranderde het pessimisme onder consumenten nauwelijks
meer. De koopbereidheid onder consumenten nam rond de feestdagen
wel wat toe, terwijl ze over het economische klimaat juist nog pessimistischer werden dan ze al waren. De toegenomen koopbereidheid in
december heeft vooral te maken met minder terughoudendheid om
duurzame aankopen te doen, zoals meubelen of een wasmachine. De
financiële situatie van het eigen huishouden beoordeelde de consument
in de laatste maand van het jaar een fractie minder negatief dan de
maand ervoor. Over de economische situatie echter waren consumenten
veel pessimistischer geworden. Vooral het economische klimaat in de
afgelopen twaalf maanden werd negatiever beoordeeld.
Pauline Sijrier
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Consumentenvertrouwen

Vrijwel geen banengroei meer
In het derde kwartaal van 2008 waren er 8 miljoen banen van werknemers. Vergeleken met het derde kwartaal van 2007 groeide het aantal
banen met 108.000. Dit is een stijging van 1,4 procent. Deze stijging is
duidelijk minder dan in de anderhalf jaar daarvoor toen de banengroei
tussen de 2 en 3 procent lag. De sterke vertraging in de economische
groei in 2008, na de economische topjaren 2006 en 2007, is hiervan de
belangrijkste oorzaak. Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor is de groeivertraging ook duidelijk zichtbaar
in de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling van het aantal banen. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2008 was er in het derde kwartaal
vrijwel geen banengroei (+3.000). Daarmee lijkt er in het derde kwartaal
van 2008 een eind te zijn gekomen aan de periode van onafgebroken
banengroei die in het eerste kwartaal van 2005 begon.
Job van der Zwan

Conjunctuurbeeld duidelijk verslechterd
Het conjunctuurbeeld was volgens het CBS eind december 2008 een stuk
slechter dan eind november. Voor het eerst in vier jaar lag het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok in de fase van ‘laagconjunctuur’. Begin 2008 was er nog sprake van hoogconjunctuur. De Conjunctuurklok van het CBS geeft een samenhangend beeld van de stand
en het verloop van de conjunctuur. De economische groei bedroeg in het
derde kwartaal 1,8 procent, bijna een halvering vergeleken met de eerste twee kwartalen van 2008. In vergelijking met een kwartaal eerder is
de economie al twee kwartalen op rij niet gegroeid. Er waren in het
derde kwartaal ruim 100.000 banen van werknemers meer dan een jaar
eerder. Deze toename was kleiner dan die in voorgaande kwartalen. De
werkloosheid loopt niet verder terug, na een lange periode van daling.
Het aantal vacatures is echter nog steeds hoog.
Karin van der Ven
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Zakelijke dienstverleners buitengewoon somber
Uit de CBS-conjunctuurtest van december blijkt dat de goede stemming
onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is verdwenen. Het
oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is
zeer somber geworden, na jaren van positieve beoordelingen. De ondernemers gaven aan dat de omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen en dat de personeelssterkte vrijwel gelijk bleef. De stemming over
het economische klimaat verslechterde flink. Per saldo kwalificeerde in
december 49 procent van de zakelijke dienstverleners het economische
klimaat als ‘slecht’, tegen 38 procent een maand eerder. Voor het eerste
kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistisch in hun verwachtingen. Per saldo denkt 10 procent van de ondernemers dat hun omzet zal
afnemen. Wel voorziet per saldo 26 procent een stijging van de afzetprijzen. De ondernemers zijn pessimistisch over de toekomstige personeelssterkte, per saldo denkt 16 procent de personeelssterkte te reduceren.
Sidney Vergouw

Industrie verwacht lichte toename investeringen in 2009
Volgens in september 2008 door het CBS uitgevoerd onderzoek verwachten bedrijven in de industrie dit jaar 1 procent meer te investeren dan in
2008. Als de verwachtingen uitkomen, bedragen de investeringen in de
industrie in 2009 bijna 7,9 miljard euro. De meeste branches zijn positief.
Alleen ondernemers in de voedings- en genotmiddelen- en de aardolieindustrie voorzien in 2009 een daling van de investeringen. Uit hetzelfde
najaarsonderzoek blijkt dat industriële bedrijven denken vorig jaar 2
procent minder te hebben geïnvesteerd dan in 2007, terwijl in het voorjaarsonderzoek van 2008 nog werd uitgegaan van een stijging van de
investeringen in 2008 met 11 procent. De sterke neerwaartse bijstelling
van de investeringen is in lijn met de sinds september vorig jaar sterk
verslechterde stemming onder ondernemers in de industrie. Er zijn
enkele positieve uitzonderingen. Zo denkt de chemische industrie 34
procent meer te hebben geïnvesteerd en gaat de aardolie-industrie uit
van een stijging van 15 procent.
Ron Duijkers
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