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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport met de titel: "De verhouding tussen rendement en 
risico van kantoorobjecten beschouwd: De vastgoedbelegger aan het woord". Dit 
rapport dient ter afronding van de studie Architecture. Building & Planning, 
mastertrack Real Estate Management & Development. 

Zoals aan de titel is af te lezen, gaat dit rapport in op de verhouding tussen risico en 
kwaliteit van kantoorobjecten, waarbij de vastgoedbelegger centraal staat bij het 
beoordelen van deze kwaliteit. De vastgoedbelegger staat bij iedere 
acquisitiemogelijkheid voor de moeilijke taak in te schatten of een object interessant 
is om te acquireren. Hierbij moet de belegger rekening houden met aller1ei voorziene 
maar ook onvoorziene (markt)omstandigheden. In dit onderzoek wordt geprobeerd 
deze investeringsbeslissingen te uniformeren en hiermee dus te vereenvoudigen. lk 
hoop met dit onderzoek weer een klein steentje te hebben bijgedragen met het 
verder professionaliseren van de vastgoedmarkt. 

Tijdens het schrijven van dit rapport en het uitvoeren van het onderzoek, heb ik veel 
steun mogen ontvangen. In de eerste ploats wil ik Annexum en in het bijzonder mijn 
praktijkbegeleider Huib Boissevain bedanken voor de mogelijk die mij is geboden om 
binnen Annexum af te studeren. Verder wil ik mijn TU/e-begeleiders Robert Weisz en 
Kees Kokke bedanken voor hun enthousiasme en aansturing tijdens het 
afstudeertraject. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die op welke monier don ook 
een bijdrage heeft geleverd oan dit onderzoek. Hierbij denk ik in het bijzonder aan 
alle mensen die hebben meegewerkt aan de vele interviews en enquetes. Rest me 
nog mijn vriendin, familie en vrienden te bedanken voor hun steun tijdens het 
schrijven van dit rapport. 

Amsterdam, oktober 2007 

Jordy Kleemans 
Jordy_Kleemans@hotmail.com 
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Samenvatting 

In het verteden werd beleggen in vastgoed gezien als risicovol en onaantrekkelijk. De 
laatste decennia is de vastgoedmarkt echter sterk geprofessionaliseerd. Risico · s zijn 
meer inzichtelijk gemaakt en mede door de oprichting van de ROZindex halverwege 
de jaren negentig is het mogelijk geworden vastgoed onderling te vergelijken. Ook 
een vergelijking tussen vastgoed en andere assetclasses werd hierdoor mogelijk. Door 
deze professionalisering is het voor beleggers aantrekkelijk geworden om in vastgoed 
te investeren. Door deze stijgende vraag en het achterblijvende aanbod van 
vastgoed op de beleggingsmarkt zijn de prijzen het afgelopen decennium sterk 
gestegen. Ook voor kwalitatief minder hoogwaardig vastgoed warden inmiddels zeer 
hoge prijzen betaald. De vraag is of de vastgoedbelegger zich de laatste jaren niet 
te veel heeft laten leiden door de markt en te veel heeft betaald voor kwalitatief 
mindere objecten. Dit rapport verschaft hier duidelijkheid en doet verslag van een 
onderzoek naar de verhouding tussen kwaliteit en risico van kantoorobjecten in 
Nederland. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kunnen acquisities in de 
toekomst wellicht uniformer worden beoordeeld en hierdoor beter warden 
onderbouwd. De doelstelling van dit onderzoek luidt: 

Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend investeringsmodel voor partijen die willen 
investeren in direct vastgoed, waarmee potentiele beleggingsobjecten kunnen warden 
beoordeeld en met elkaar kunnen warden vergeleken op basis van een afgekaderd aantal 
(kwalitatieve) aspecten. 

Op basis van deze doelstelling is dit onderzoek opgedeeld in vier stukken: vastgoed 
als beleggingscategorie, investeringsbeoordeling in theorie en praktijk, 
dataverzameling en interpretatie, en tot slot de mogelijke toepassing van de 
onderzoeksresultaten in de vorm van een case studie . 

.J 1 

Vastgoed blijkt vanwege de inflatiebestendigheid en de relatief stabiele waarde een 
aantrekkelijke beleggingscategorie voor beleggers. Doordat het ns1co 
rendementsprofiel van vastgoed tussen dot van aandelen en obligaties in ligt, zorgt 
het voor spreiding binnen een beleggingsportefeuille. Wanneer beleggers besluiten in 
vastgoed te investeren, is niet alleen het absolute rendement van belong. Het 
relatieve resultaat (rendement) van hun portefeuille stelt beleggers in stoat hun 
beleggingen met andere beleggingen te vergelijken. Dit wordt ook wel 
"benchmarken" genoemd. 

Naast het rendement speelt ook het verwachte risico een cruciale rol. De hoogte van 
het risico is afhankelijk van het soort belegging en het risico heeft invloed op de 
vergoeding (het rendement) die een belegger kan eisen. Tussen het risico en het 
rendement is in een transparante markt een bepaalde verhouding te herkennen. In 
de literatuur worden er verschillende modellen genoemd die de verhouding tussen 
rendement en risico beschrijven. Een van deze modellen is het Capital Asset Pricing 
Model {CAPM). Het model beschrijft het minimale vereiste rendement (T{Ri)} op basis 
van het verwachte marktrendement voor een bepaalde beleggingscategorie, de 
benodigde risico-opslag voor deze categorie (het systematische risico} en het risico 
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vrije rendement. Het CAPM is afkomstig uit de financiele wereld van aandelen en 
obligaties en is niet zomaar toepasbaar op de categorie vastgoed. Onderzoek heeft 
echter aangetoond dot dit model bruikbaar kan worden gemaakt voor de 
beleggingscategorie vastgoed door in het model niet alleen het systematische, maar 
ook het specifieke risico te beschrijven. Het enige nadeel is dot het vergelijken van 
risico 's van vastgoed met die van andere assetclasses hierdoor onmogelijk wordt. 

1 , in theone 1n praktiik 
Er zijn twee categorieen van investeringsbeoordeling: investeringsbeoordeling in 
theorie en in praktijk. Beide vormen van beoordelingsmethodieken kennen voor- en 
nadelen. Praktische beoordelingen zijn vaak subjectief en theoretische 
beoordelingen zijn slechts gebaseerd op rendementen uit het verleden die worden 
geextrapoleerd naar de toekomst. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de huidige 
marktsituatie en aan de kennis en kunde van de vastgoedexpert. Een combinatie 
van beide beoordelingsmethodieken kan uitkomst bieden. Acquisities worden bij een 
dergelijke combinatie theoretisch beoordeeld, waarbij de inputvariabelen zijn 
gebaseerd op historische rendementsreeksen en op de kennis en kunde van de 
vastgoedexpert. Belangrijk hierbij is dot de input die door de vastgoedexpert wordt 
geleverd objectief wordt vastgesteld. 

Orn tot een dergelijke beoordeling te komen, kunnen eenvoudig de formules van het 
minimale vereiste rendement (T(Ri)) en het verwachte rendement (TRR) met elkaar 
worden vergeleken. Een belegging kan interessant zijn te acquireren wanneer het 
verwachte rendement hoger is don dot van het minimale vereiste rendement. De 
gebruikte variabelen dienen wel representatief te zijn voor de aangenomen 
beleggingshorizon van tien jaar. Verder kan er voor de verwachte waardestijging een 
vast percentage voor de komende tien jaar worden genomen. Het marktrendement 
en het rendement op risicovrije beleggingen voor een langere periode, is op basis 
van historische rendementsreeksen vast te stellen. 

De enige onbekende variabele die don overblijft (de risico-opslag beta) kan worden 
vastgesteld, als er een verband te ontdekken is tussen de kwaliteit van een belegging 
en het risico. Een in de praktijk beproefd model waarmee deze kwaliteit kan worden 
vastgesteld is het Portefeuille Analyse Model (PAM). Dit model benoemt en 
beoordeelt de kwaliteitsbepalende factoren die tezamen de kwaliteit van een 
belegging beschrijven en kent hier wegingsfactoren aan toe. Hieruit volgt een totale 
kwaliteitsscore per object. 

Datoverzameling en 1nterpre1atie 

Tijdens dit onderzoek is bekeken of de verhouding tussen de kwaliteit van 
kantoorobjecten en het gelopen risico kan worden bepaald. Wanneer een dergelijke 
verhouding is aan te tonen, kan deze worden gebruikt voor het bepalen van de beta 
voor toekomstige objecten. In dit onderzoek zijn van in totaal vierentwintig objecten 
de rendementsreeksen geanalyseerd. Op basis van deze reeksen en met behulp van 
de formule van de T(Ri) zijn de gelopen risico 's per object berekend. Vervolgens is per 
object aan vijfentwintig vastgoedexperts gevraagd wat zij op basis van verstrekte 
informatie voor scores zouden toekennen aan de kwaliteitsbepalende factoren van 
een object. Deze verstrekte informatie is ge0niformeerd en teruggerekend naar 
waarden die representatief zijn voor dezelfde periode als die van de beschouwde 
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reeksen. Op basis van de individuele scores is een totale kwaliteitsscore berekend. 
Deze scores zijn gematcht met het gelopen risico. In de onderstaande figuur is de 
kwaliteitsscore per object afgezet tegen het gelopen risico (f3). 
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Figuur I Risico-opslag beta (/3) vs kwaliteitsscore (Ki) 

Met behulp van een regressielijn is de gemiddelde verhouding tussen risico en 
kwaliteit vastgesteld en de bijbehorende vergelijking te bepaald. In de figuur is te zien 
dat de individuele verhoudingen per object (de coordinaten) afwijken van de 
gemiddelde verhouding. Er zijn zowel positieve als negatieve uitschieters aanwezig. 
Deze afwijkingen van de individuele objecten zijn met name te verklaren door 
afwijkingen tussen het risico op het indirecte rendement en de kwaliteit. 
Vastgoedexperts bleken met name de relatie tussen de kwaliteit en het risico op het 
directe rendement in te kunnen schatten. Afwijkingen tussen het risico op het 
indirecte rendement en de kwaliteit bleken groot. Deze afwijkende punten zijn met 
name te verklaren door de intransparantie van de vastgoedmarkt. Hierdoor is het 
mogelijk per object een hoger don wel lager rendement te behalen. Ook het 
smoothing- en lagging-effect van taxaties kan invloed hebben gehad op fluctuaties 
van indirecte rendementen en daarmee op de afwijkingen in de resultaten. Dit effect 
zorgt ervoor dat indirecte rendementen sterk kunnen fluctueren. In de gebruikte 
datareeksen kwamen dan ook extreem hoge en lage indirecte rendementen voor. 
De geanalyseerde objecten zijn ender andere qua locatie en grootte divers. Er wordt 
daarom vanuit gegaan dat de vastgestelde gemiddelde verhouding van toepassing 
is op een groot gedeelte van de Nederlandse kantoren. 

Cme srud1e 
Op basis van de gemiddelde vastgestelde verhouding is een investeringsmodel 
ontwikkeld. Aangezien de verhouding een gemiddelde aangeeft, is dit model te 
gebruiken als beslissingsondersteunend model. Uit figuur l blijkt dot iedere acquisitie 
uniek is en het in een niet geheel transparante markt altijd mogelijk zal blijven hogere 
of lagere rendementen don verwacht te behalen. 

Het investeringsmodel gaat uit van de besproken theoretische beoordeling waarbij 
input van de vastgoedexpert wordt gebruikt. De ontbrekende variabele is de beta. 
Deze kan op basis van de onderzochte verhouding worden bepaald. Aan 
verschillende vastgoedexperts is wederom gevraagd kwaliteitsscores toe te kennen 

Pagina V 



aan een object. Door deze totale kwaliteitsscore in te voeren in de vergelijking van 
de regressielijn wordt de beta berekend. Door de formule van T{Ri) te delen door de 
formule van de TRR wordt het beleggingskengetal {8KG) berekend. Dit getal geeft 
aan of het interessant kan zijn een belegging te acquireren. Hierbij geldt dot het 
interessant kan zijn tot acquisitie over te goon, als BKG groter is don 1. Het BKG blijkt 
gevoelig te zijn voor veranderende marktomstandigheden. Voor een onderlinge 
vergelijking van acquisities blijft dit getal bruikbaar. Als marktomstandigheden anders 
uitvallen don ze waren ingeschat, betekent dat dit invloed heeft op de hoogte van 
de verschillende berekende beleggingskengetallen. Het getal met het hoogste BKG 
blijft hierbij de meest interessante acquisitie aangeven. In de case studie zijn twee 
acquisities met elkaar vergeleken. Het model gaf aan dot object 2 interessanter was 
om te acquireren don object 1. De ondervraagde vastgoedexperts kwamen zonder 
gebruik te maken van dit investeringmodel tot eenzelfde oordeel. 

Met behulp van dot model blijkt het mogelijk acquisities met elkaar te vergelijken op 
basis van de gemiddelde vastgestelde verhouding tussen risico en kwaliteit. Hierbij 
moet worden opgemerkt dot iedere belegging uniek is. Het model kan worden 
gebruikt als beslissingsondersteunend model en geeft een indicatie of het voor een 
belegger interessant kan zijn tot acquisitie van een object over te gaan. De 
acquisitiebeslissingen die de aankopende vastgoedexpert neemt, kunnen met 
behulp van dit model worden onderbouwd. Beleggen in vastgoed is geen 
wetenschap en de ervaring, kennis en kunde van de vastgoedexpert blijft van 
belong. 
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lnleiding en probleemverkenning 

l lnleiding 
De afgelopen decennia is de vraag naar vastgoed fors gestegen. Zowel institutionele als 
particuliere beleggers hebben het aandeel vastgoed in hun beleggingsportefeuille 
uitgebreid [Van Gool e.a., 2007). Nog steeds zijn de meningen onder beleggers en 
analisten verdeeld over hoe groot het exacte aandeel vastgoed binnen een 
beleggingsportefeuille zou moeten zijn. Het is in ieder geval duidelijk dat vastgoed een 
structurele beleggingscategorie is geworden binnen de portefeuille van een willekeurige 
belegger. Deze structurele vraag naar vastgoed en het beperkte aanbod van 
(kwalitatief goed) vastgoed op de Nederlandse (en Europese markt) zorgt ervoor dot de 
aanvangsrendementen de laatste jaren voor nagenoeg alle categorieen vastgoed zijn 
gedaald (zie figuur 1 . 1). Aangezien de huurstroom gemiddeld gezien niet of nauwelijks is 
veranderd, betekent dit dot de prijzen van vastgoed zijn gestegen. 
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Figuur I. 1 Eindejaars aanvangsrendementen per categorie [ROZ, 2007) 
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Bovendien is het de verwachting dat deze rendementen in geheel Europa de komende 
jaren alleen moor verder zullen dalen en dus de prijzen van vostgoed alleen moor verder 
goon stijgen. lndien vroog en aonbod meer in evenwicht komen, zullen de 
rendementen op termijn stobiliseren [JLL. 2207: CBRE, 2007). 

Dot de prijzen voor vastgoed de afgelopen decennia zijn gestegen, is voorol te verkloren 
door de verhoogde vraog noor vastgoed ols beleggingscategorie en heeft dus te 
maken met marktwerking binnen de beleggingsmarkt. Het is de vraag of het terecht is 
dot voor alle soorten en categorieen vastgoed de laatste jaren de prijzen zijn gestegen. 
In een transporante markt wordt een hoge prijs betaald voor een goed product, terwijl 
er voor een minder goed product een lagere prijs wordt betaald. Kwoliteit en prijs 
hebben immers in een (transparante) markt een directe relotie met elkoar. Dit lijkt door 
een oververhitting van de vastgoedmarkt niet helemaol meer op te goon. De prijzen 
voor kwalitatief goed vastgoed zijn door schaarste structureel gestegen. Het gevolg van 
deze hoge prijzen is dot beleggers op zoek zijn gegoan naar meer betaalbaar, moor 
hierdoor ook minder kwalitatief vastgoed. De vraag naar vastgoed van een mindere 
kwaliteit is hierdoor ook gestegen, met als gevolg dot ook de prijzen voor deze categorie 
zijn gestegen. De verhouding tussen de prijzen van kwalitatief goed en kwalitatief minder 
goed vastgoed is de laatste decennia veranderd. De prijzen voor kwalitatief minder 
vastgoed wijken inmiddels slechts minimaal of van die van kwalitatief goed vastgoed. 
Vraag is of dit wel terecht is en of de verhouding tussen prijs en kwaliteit binnen de 
beleggingscategorie vastgoed niet te ver scheef is getrokken. 

Over kwalitatieve aspecten en het toekennen van wegingen aan deze aspecten, is de 
loatste jaren het nodige gepubliceerd. Zo zijn er in een eerder onderzoek ILangbroek, 
2003] afzonderlijke analyses gemaakt op financieel en niet financieel vlak. Hierbij was de 
analyse op niet financieel vlak steeds ondergeschikt aan die op financieel vlak. Dit is 
logisch omdat het voor een belegger uiteindelijk alleen droait om de financiele 
prestaties van de beleggingen. Er zit een grote overlap tussen niet financiele en 
financiele effecten en deze hebben beide een sterke invloed op het behaalde resultaat 
van een belegging {Van Gool e.a., 2007]. Noor de relatie tussen de totale kwaliteit van 
een belegging en het rendement op objectniveau, gezien vanuit het oogpunt van de 
aankopende belegger, is nog nooit onderzoek gedaan. Een dergelijk onderzoek moet 
inzicht verschaffen in de relatie tussen rendement, risico en de kwaliteit. Hieruit kan 
vervolgens worden geconcludeerd of het interessant is, in een bepaald object te 
beleggen. 

Acquisities warden over het algemeen beoordeeld door vostgoedexperts. In het 
verleden werden acquisities beoordeeld "op de achterkant van een sigarendoos". Het 
laotste decennium is de manier van beoordelen steeds professioneler geworden. Echter, 
de meeste potentiele aankopen warden nog steeds "op het gevoel van de 
vastgoedexpert" beoordeeld. lnteressant hierbij is of de belegger er de afgelopen 
decennia in is geslaagd de relatie tussen rendement, risico en kwaliteit correct in te 
schatten. De belegger kan zich bijvoorbeeld hebben laten leiden door de krapte binnen 
de markt. Als de verhouding in het verleden correct is ingeschat, dan kunnen deze 
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gegevens wellicht worden gebruikt bij het voorspellen van risico·s en rendementen in de 
toekomst. 

Orn een analyse te maken kunnen van de totale kwaliteit van een object is het 
noodzakelijk inzicht te verkrijgen in wat de kwaliteit van een belegging bepaalt. 
Vervolgens kan de beoordeelde kwaliteit worden vergeleken met de behaalde 
rendementen van de afgelopen jaren. Hierdoor wordt een objectief beeld verkregen of 
een bepaalde acquisitie "juist" is beoordeeld. Door meerdere analyses van verschillende 
objecten te maken, wordt inzicht verkregen in de relatie tussen de geboden kwaliteit 
van objecten en de behaalde rendementen. De conclusies die uit deze analyses kunnen 
worden getrokken, kunnen worden gebruikt om acquisities in de toekomst beter in te 
kunnen schatten en een beslissingsondersteunend investeringsmodel op te stellen. Met 
behulp van dit model kunnen objecten beter onderbouwd en gestructureerder warden 
aangekocht . 

. 3 ,I ~ 

Vaak wordt een pond op het gevoel van "de vastgoedexpert" aangekocht. De vraag is 
of dit gevoel wel altijd juist is, of de expert zichzelf niet tegenspreekt bij het beoordelen 
van potentiele acquisities en of hij of zij zich niet te veel laat leiden door de oververhitte 
vastgoedmarkt. In een normale marktsituatie is er een duidelijk verband te ontdekken 
tussen kwaliteit en prijs van een bepaald product. Is dit verband bij vastgoedacquisities 
uit het verleden te ontdekken en kan dit worden gebruikt om een ondersteunend 
investeringmodel model te ontwikkelen? Als dit het geval is, kunnen toekomstige 
acquisities van objecten met behulp van dit model beter worden onderbouwd en 
rationeler worden beoordeeld. Bovendien kunnen potentiele acquisities met elkaar 
worden vergeleken. De probleemstelling kan als volgt geformuleerd worden: 

Op welke wijze kan de kwaliteit van een vastgoedbelegging warden vastgesteld in de vorm 
van een kwalitatieve score, waardoor er met behulp van deze score en op basis van 
resultaten uit het verleden kan warden vastgesteld welke acquisitie, uit een aantal potentiele 
objecten, de meest gunstige is om te acquireren? 

De geformuleerde probleemstelling kan worden uitgesplitst naar de volgende 
onderzoeksvragen: 

• Hoe vindt de beoordeling van potentiele acquisitie op dit moment plaats? 
• Welke aspecten spelen een rol bij de beoordeling van een potentiele acquisitie 

van een beleggingsobject? 
• Hoe kunnen de aspecten worden ingeschaald en zijn er goed bruikbare 

wegingen aan toe te kennen? 
• Is er de laatste jaren een verband te ontdekken tussen de toegekende kwaliteit 

van een beleggingsobject en het behaalde rendement en ldus de risico
opslag)? 
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• Hoe kan een beslissingsondersteunend investeringsmodel voor potentiele 
acquisities worden ontwikkeld om potentiele beleggingsobjecten met elkaar te 
kunnen vergelijken? 

II 

De doelstelling voor dit onderzoek kan als volgt geformuleerd worden: 

Hat ontwikkelen van een beslissingsondersteunend investeringsmodel voor partijen die willen 
investeren in direct vastgoed, waarmee potenMle beleggingsobjecten kunnen warden 
beoordeeld en met elkaar kunnen warden vergeleken op basis van een afgekaderd aantal 
(kwalitatieve) aspecten. 

Orn tot specifieke conclusies te kunnen komen en een zekere diepgang van het 
onderzoek te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dot er bepaalde kaders worden 
gesteld, waarbinnen het onderzoek zich afspeelt. 

• De vastgoedexpert die een beleggingsobject analyseert en beoordeelt stoat 
centraal. De vastgoedexperts die aan dit onderzoek hebben meegewerkt 
worden in stoat geacht de kwaliteit van kantoorobjecten vast te kunnen stellen; 

• Het onderzoek richt zich op de Nederlandse kantorenmarkt. Kantoren worden 
gezien als de meest homogene categorie vastgoed, waarvan de cyclus het 
beste te voorspellen is [Hordijk, 2005]; 

• In dit onderzoek wordt aangenomen dot de selectie van gebouwen die worden 
geanalyseerd, representatief is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Er is een 
selectie gemaakt waarin allerlei soorten objecten voorkomen; 

• De situatie van de geselecteerde objecten en de situatie van de omgeving is de 
laatste jaren niet of nauwelijks ingrijpend veranderd. De huidige stoat van het 
gebouw is representatief voor de stoat van het gebouw in de tijd waarvoor de 
datareeks wordt geanalyseerd; 

• De aangeleverde gegevens door marktpartijen worden als "correct" 
beschouwd; 

• Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de financiele en niet financiele 
prestaties tezamen en niet op de kwaliteit van de financiele prestaties en 
kwaliteit van de niet financiele prestaties afzonderlijk. lmmers deze twee 
categorieen hebben een sterke invloed op elkaar en zijn niet of nauwelijks 
wetenschappelijk los van elkaar te analyseren [Van Gool e.a., 2007]; 

• Het onderzoek is gebaseerd op basis van historische gegevens van marktpartijen 
op objectniveau. Het directe rendement is bepaald uit exploitatiegegevens en 
de waardegroei is bepaald met behulp van taxaties. Er zijn te weinig gegevens 
van beleggingstransacties beschikbaar om van deze gegevens uit te kunnen 
goon. 

• De analyses worden uitgevoerd op basis van netto rendementen. Netto 
rendementen zijn het meest zuiver en beleggers stellen ook een minimale netto 
rendementseis, die zij willen behalen op hun investeringen. 
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van aonpak Onaerzoeksmodel 
In deze paragraaf wordt omschreven hoe dit onderzoek is opgezet en in welke 
hoofdstukken van dit rapport de verschillende delen van het onderzoek zijn terug te 
vinden. 

Dee/ - - van oe1eggen 
In dit deel van het onderzoek wordt er een (literatuur)studie uitgevoerd naar: 

• Beleggingstheorieen: 
• Vastgoed als beleggingscategorie: 
• Direct beleggen in kantoren en 
• Beleggingstheorieen en modellen. 

Aon het einde van dit deel is duidelijk welke beleggingstheorieen er zijn en welke 
relevante kenmerken voor kantoren en vastgoed in het algemeen te benoemen zijn. 
Vervolgens moet er worden geanalyseerd welke theorieen bruikbaar zijn en welke het 
beste kunnen worden gebruikt voor het onderzoek. Eventueel kunnen in dit stadium 
theorieen warden gecombineerd of toepasbaar warden gemaakt voor dit onderzoek. 
Door het analyseren van eerdere studies naar het beoordelen van kwalitatieve 
aspecten van vastgoedobjecten. kan inzicht worden verkregen in bruikbare 
beoordelingmethodieken. 

Acquisitiebeoordelingen ,n theorie en praktijk 
In deel 2 wordt in de eerste plaats besproken hoe men volgens de theorie {besproken in 
deel 1) tot een acquisitiebeoordeling kan komen. Vervolgens wordt ingegaan op de 
huidige rol van de vastgoedexpert bij de acquisitie van objecten en op 
investeringsbeoordeling in het algemeen. Er wordt gekeken hoe huidige potentiele 
acquisities worden beoordeeld in de praktijk en welke aspecten belangrijk zijn bij de 
beoordeling van een object. Ook wordt er bekeken hoe zwaar de verschillende 
aspecten meewegen bij de beoordeling van acquisities en of de verschillende 
beleggers. verschillende accenten leggen bij het beoordelen van vastgoedacquisities. 

,__. - uara-onrnyst' 
In deel 3 wordt een analyse gemaakt van data. die verkregen moet warden uit 
enquetes en uit beschikbaar gestelde datareeksen. De enquetes. die worden 
afgenomen onder vastgoedexperts. geven de kwaliteit van een object weer. Door het 
analyseren van de lange termijn datareeksen kan het rendement en dus de risico-opslag 
op objectniveau worden bepaald. Hierbij moet rekeningen worden gehouden met 
eventuele veranderde situaties op macro-. meso-. en microniveau in de laatste jaren. Dit 
kan grote effecten hebben gehad op behaalde rendementen en hiermee op de 
uitkomsten van dit onderzoek. Door het combineren van deze afzonderlijke analyses. kan 
worden bekeken of en zo ja welke verbanden er tussen deze aspecten bestaan. De 
matching moet leiden tot uitgangspunten en randvoorwaarden voor een 
investeringsmodel ter beoordeling van potentiele acquisities. 
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Mode1ienng. casestud1e, conctusies en aanbeve/J(Jgen 
Op basis van de analyse en matching, die zijn uitgevoerd in deel 3, is het mogelijk een 
investeringsmodel te ontwikkelen dot is gebaseerd op de onderzochte verbanden tussen 
kwaliteit en rendement. Orn te controleren of het model goed bruikbaar en nauwkeurig 
is, wordt er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten uit deze 
gevoeligheidsanalyse warden gebruikt om het model te verbeteren. 

Na het ontwikkelen van het model wordt er een casestudie uitgevoerd om verschillende 
potentiele acquisities met elkaar te kunnen vergelijken met behulp van het ontwikkelde 
model. Ten slotte vindt er een evaluatie plaats van het onderzoek. Bij deze 
terugkoppeling wordt gekeken welke aspecten kunnen warden verbeterd of welke 
aspecten nader kunnen warden onderzocht. Dit resulteert in een afsluitend hoofdstuk: 
"aanbevelingen en conclusies". In de onderstaande figuur is de opbouw en de structuur 
van dit onderzoek schematische weergegeven. 

De theorle van het beleggen 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 

lnleiding - probleemverkenning 
Beleggen in vastgoed 
Het meten van de individuele beleggingsprestaties 
Kwantificeren van risico's: Performance en risico 

Acqulsltlebeoordellngen In theorle en praktljk 

Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 6 

Data-analyse 

Hoofdstuk 7 
Hoofdstuk 8 

lnvesteringsselectie: Theorie en praktijk 
Kwalitatief "meten" van vastgoed 

Het onderzoek - Dataverzameling en verwerking 
Matching en toetsing van de resultaten 

Modellerlng, casestudle, conclusles en aanbevellngen 
Hoofdstuk 9 lnvesteringsmodel en case studie 
Hoofdstuk 1 O Conclusies en aanbevelingen 

Figuur 1.2 Schemotisch overzicht van het onderzoek 
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Beleggen in vastgoed 

Sinds het begin van de twintigste eeuw is men al bezig met professioneel beleggen. 
Beleggen kan worden omschreven als: "Het nu opgeven van een zeker bedrag, in ruil 
voor onzekere opbrengsten in de toekomst [Van Oriel, 200 1 J." 

Mensen hebben verschillende redenen om hun geld te beleggen. De een wil alleen 
zorgen dat zijn of hoar vermogen waarde behoudt (beschermen tegen inflatie) en de 
ander wil zo snel mogelijk het vermogen vergroten. Het doel van beleggen hangt over 
het algemeen sterk samen met de categorie en de manier waarop men belegt. Zo zal 
de keuze waarin men belegt, afhangen van factoren als het gewenste rendement, het 
aanvaarbare risico en de gewenste mate van financiering met vreemd dan wel eigen 
vermogen [Van Gool e.a., 2007; Langbroek, 2003]. 

In de bovenstaande definitie van beleggen zijn twee belangrijke begrippen te herleiden 
die bij beleggen altijd centraal staan. "Opbrengsten in de toekomst" geeft aan dot men 
er in de toekomst winst uit wil halen. Men wil een bepaald rendement behalen op het 
bedrag dat op een zeker moment in een belegging wordt ge"investeerd. Het woord 
"onzeker" geeft aan dat men niet verzekerd is van opbrengsten in de toekomst. Het 
investeren van een bedrag op een bepaald moment schept wel de verwachting dat er 
opbrengsten in de toekomst tegenover staan, maar dit is allerminst zeker. Beleggen is dus 
inherent aan het !open van risico. De begrippen rendement en risico zijn sterk met elkaar 
verbonden en hebben een sterke samenhang. Over het algemeen kan worden gesteld 
dot een belegger die bereid is een hoog risico te !open, een hoge vergoeding hiervoor 
wenst te ontvangen en een belegger die slechts een klein risico wenst te lopen, hiervoor 
een lage vergoeding zal krijgen. Belangrijk is dat aan elke belegging een risico en een 
(verwacht) rendement kan worden toegekend: elke belegging heeft haar eigen risico 
rendementsprofiel (meer hierover is te vinden in hoofdstuk 4). 

2.2 obligaties en vastgoed 
Over het algemeen worden beleggingen in drie categorieen ingedeeld, te weten: 
aandelen, obligaties en vastgoed. Net zoals bij een individuele belegging kan er ook per 
categorie een gemiddeld risico rendementsprofiel worden bepaald. In een gemiddelde 
gespreide professionele beleggingsportefeuille zullen alle drie de categorieen zijn 
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opgenomen. Door een mix te maken van de verschillende categorieen (en vervolgens 
van de verschillende beleggingsmogelijkheden binnen de categorieen). ontstaat er 
spreiding in de te lopen beleggingsrisico's. lmmers iedere categorie heeft hoar eigen 
specifieke eigenschappen. waardoor het belegde vermogen wordt gespreid [Van Gool 
e.a., 2007). Het aandeel van een categorie. dot in een gemiddelde professionele 
beleggingsportefeuille is opgenomen, is {evenals bij een keuze voor belegging op zich) 
afhankelijk van de doelstelling van de belegger. 

Versciw,ving naar beleggen ,n vastgoed 

Volgens analisten is vastgoed de laatste decennia een ondergewaardeerde 
beleggingscategorie geweest. Pas sinds enkele decennia wordt onderkend dat een 
willekeurige portefeuille voor een substantieel deel uit vastgoed zou moeten bestaan. 
Het aandeel vastgoed in een gemiddelde beleggingsportefeuille is in de loop der jaren 
aangepast tot een aandeel van ongeveer 10 tot 15% op dit moment [ABP, 2007). 
Sommige grote institutionele partijen streven er zelfs naar het aandeel vastgoed te 
verhogen naar 20 tot 25 % [PGGM, 2007]. Dot het vertrouwen in vastgoed de Iaatste 
jaren een enorme vlucht heeft genomen, is voor een groot deel toe te schrijven aan de 
professionalisering van de sector: het is inzichtelijker geworden om in vastgoed te 
beleggen. Ook is de drempel om in vastgoed te beleggen de laatste tijd enorm 
verlaagd. Dit is voor een groot deel te wijten aan de populariteit van indirect (op de 
beurs) beleggen in vastgoed. Waar in het verleden beleggen in vastgoed alleen was 
voorbehouden voor mensen die een groot vermogen bezaten, is het nu al mogelijk voor 
klein bedrag vastgoedaandelen te verwerven. In het algemeen kan beleggen in 
vastgoed worden omschreven als: "Het investeren in een vastgoedobject, don we/ 
beleggingsportefeuille, direct of indirect, van (een gedeelte van) het vrij beschil<bare 
financiele vermogen met een gegeven omvang, om vanuit de optiel< van beleggen uit 
de exp/oitatieopbrengsten en de (eventuele) verl<oop ervan een naar verwachting 
renderende stroom geldelijl<e opbrengsten te genereren gedurende een bepaalde, don 
we/ onbepaalde moor eindigende periode" [Keeris, 200 I]. 

2.3 D;,, spec1tieke kenmerken van vostgoed 
Zoais eerder in dit hoofdstuk is aangehaald, heeft vastgoed specifieke eigenschappen 
waardoor het interessant kan zijn om in vastgoed te beleggen. In deze paragraaf 
worden de beiangrijkste kenmerken besproken die het risico rendementsprofiel van 
vastgoed bepalen. Bij de bespreking van deze kenmerken worden veelal vergelijkingen 
getrokken met de andere twee beleggingscategorieen. Beleggen in vastgoed is immers 
over het algemeen niet beter of slechter don beleggen in andere categorieen. maar 
het heeft andere eigenschappen die zowel positief als negatief kunnen uitpakken. Door 
het inzichtelijk maken van deze specifieke kenmerken kan een belegger een 
gefundeerde keuze maken waarin men wil beieggen. 

vo.:.tgoeCJ infiot1ebesrend1g. 

Uit onderzoek [Miles en Mahony, 1997 in van Gool e.a., 2007] blijkt dot op de lange 
termijn aandeien en obligaties negatief correleren met de infiatie, terwijl vastgoed 
positief correleert met inflatie. Dit is te verklaren doordat huurcontracten {en dus 
huurprijzen) over het algemeen jaarlijks met het consumenten prijs index cijfer (CPI) 
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worden ge'indexeerd, waardoor huurcontracten in de beleggingsmarkt meer waard 
worden. Als de markt verder stabiel blijft (geeiste en betaalde aanvangsrendementen), 
don zal de waarde van het vastgoed, door de ge"indexeerde huurcontracten, 
toenemen. Er kan dus worden gesteld dot de waarde van vastgoed de inflatie volgt. 

vastqoed zorgr voor divers1ticatte oinnen porteteu1/le. 
In figuur 2. 1 is te zien dat de behaalde rendementen van aandelen, obligaties en 
vastgoed van elkaar verschillen en dot zij bovendien verschillend reageren op 
(economische) ontwikkelingen [Belegger. 2007) . Er wordt niet alleen een ander 
rendement behaald, maar de schommelingen in de rendementen en dus de risico' s 
verschillen sterk met elkaar. Vastgoed reageert over het algemeen met een vertraging 
van drie jaar op economische ontwikkelingen [Van Polanen, 2005]. Door te kiezen voor 
beleggingen met een verschillend risico rendementsprofiel ontstaat een gespreide 
portefeuille. In figuur 2.1 is duidelijk te zien dat het gemiddelde rendement op vastgoed 
hoger ligt don dot van obligaties en lager ligt dan dat van aandelen. Dit heeft er alles 
mee te maken dat de schommelingen in de rendementen kleiner zijn in vergelijking met 
aandelen (de standaarddeviatie is kleiner don bij aandelen). Hieruit volt op te maken 
dot het risico van vastgoed ook lager ligt don dat van aandelen. 
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!! 
~ -10% 

-20% 

-30% 

-40% 
- Obligaties - Vastgoed --Aandelen (AEX) 

Figuur 2.1 Rendement van obligaties, vastgoed en aandelen [ROZ, 2007; Yahoo finance 2007: /EX, 2007] 

re rioernent vastgoed is oerer te voorspetlen Clan net renaement op aanoelen 
Dot de risico 's bij vastgoed beperkter zijn don bij aandelen, is te verklaren door het feit 
dot (huur)inkomsten voor een bepaalde tijd zijn gegarandeerd. Afgesloten 
huurcontracten verplichten huurders immers ook in economisch mindere tijden tot het 
betalen van huurpenningen gedurende de lengte van het lopende contract. Een 
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belegger loopt qua inkomsten alleen risico wanneer een huurder niet aan hoar 
verplichtingen kan voldoen (in geval van faillissement). Hoe longer het huurcontract nog 
doorloopt en hoe meer kredietwaardig de huurder is. des te kleiner is het risico dot de 
belegger loopt. Pas op langere termijn, wanneer er een huurcontract afloopt, neemt het 
risico op leegstand en dus op rendementsver1ies toe. 

vo~rqoeo neef1 een relat,ef stable1e waarde 
Ten slotte is vastgoed voor een deel waardevast. Een gebouw kan na ver1oop van tijd 
technisch of economisch zijn afgeschreven. De grond waarop het gebouw zich bevindt, 
behoudt, zekerwanneer het om een goede locatie goat, zijn waarde (NVM. 2007). 

Buiten de overwegend positieve eigenschappen van vastgoed. zijn er ook enkele 
negatieve aspecten. Wanneer men besluit in vastgoed te goon beleggen zal men met 
de volgende eigenschappen rekening moeten houden: 

• Eenheidsprijzen en transactiekosten zijn hoog. Ook is vastgoed nagenoeg niet 
splitsbaar. Dit werpt een drempel op om in vastgoed te goon beleggen. 

• Vastgoed is veel minder liquide. Hierdoor kan men een object niet van het ene 
op het andere moment worden aangekocht of worden verkocht. 

• Mede door de moeilijke verhandelbaarheid van vastgoed is het timen van een 
aan- of verkoop moeilijker don bij andere beleggingscategorieen. 

• Vastgoed is niet homogeen. Verschillende objecten zijn lastig vergelijkbaar met 
elkaar: het voorspellen van het rendement en de waarde per pond op de lange 
termijn is moeilijk. 

• Beleggen in vastgoed is zeer management- en kennisintensief. 

Direct indirect ,n vastgoed be1eggen 
Als men in vastgoed wil investeren kan men dot op twee verschillende manieren doen: 
direct of indirect. Direct beleggen in vastgoed doet men door het aankopen van 
(gehele) vastgoedobjecten. lndien men niet genoeg vermogen heeft. kan men er ook 
voor kiezen indirect in vastgoed te beleggen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld aandelen 
te kopen van (beursgenoteerdeJ vastgoedfondsen. Deze fondsen kopen met het 
vermogen dot wordt ingelegd door aandeelhouders vastgoedobjecten en proberen 
hiermee rendement te behalen. Dit behaalde rendement wordt vervolgens no aftrek 
van de gemaakte kosten uitgekeerd aan de aandeelhouders [Langens. 2002). 

Indirect beleggen heeft een aantal voordelen boven direct beleggen: het vastgoed 
hoeft niet door een aandeelhouder te worden gemanaged. Dit bespaart kosten en de 
belegger hoeft geen specifieke (lokale) marktkennis te hebben om toch te kunnen 
beleggen in vastgoed. Daarnaast kan indirect vastgoed gemakkelijk worden verhandeld 
en wordt het "timen" van aan- en verkopen hierdoor vergemakkelijkt. Tenslotte is het 
mogelijk voor relatief weinig geld in vastgoed te beleggen. Voor enkele tientjes kan men 
immers al eigenaar zijn van een vastgoedaandeel en hiermee stukje vastgoed. 

Indirect beleggen heeft ook enkele nadelen. In een willekeurige portefeuille wil men over 
het algemeen spreiden. Direct vastgoed heeft een heel ander beleggingsprofiel don 

Pagina 10 



aandelen en obligaties hebben. Indirect vastgoed heeft daarentegen een profiel dat 
minder lijkt op dat van direct vastgoed en meer op dat van aandelen [Van Gool e.a., 
2007]. Beleggen in indirect vastgoed levert in een to tale portefeuille dus een mindere 
spreiding op don beleggen in direct vastgoed. Verder reageren vastgoedaandelen 
heviger op veranderende economische omstandigheden en op het sentiment op de 
beurs [Langens, 2002]. Wanneer het economisch minder voorspoedig goat, zullen 
mensen snel geneigd zijn hun aandelen te verkopen, waardoor de waarde van het 
aandeel zal dalen. Direct vastgoed is niet zo snel te verkopen en is minder volatiel. Het 
laatste nadeel is dat men zelf geen invloed kan uitoefenen op het ge"investeerde 
vermogen. De panden die in het fonds zijn opgenomen worden immers gemanaged 
door de beheerders van het f onds. 

1 direct vastgoed stoat centraal 
Zeals uit de vorige paragraaf is gebleken, heeft beleggen in direct en indirect vastgoed 
voor- en nadelen. Een van de grootste nadelen is dat specifieke eigenschappen die 
investeren in vastgoed met zich meebrengen bij indirect beleggen "verloren" gaan. 

Binnen dit onderzoekskader wordt vastgoed geanalyseerd op objectniveau. Dit 
betekent dat er wordt gekeken vanuit de visie van beleggers die zelfstandig direct 
beleggen of die het mogelijk maken dot particulieren bij hen indirect beleggen 
(initiatiefnemers van vastgoedfondsen). Beleggen in indirect vastgoed volt hierdoor 
buiten het gestelde onderzoekskader. In dit onderzoek wordt rekening gehouden met de 
voor- en nadelen van direct beleggen in vastgoed. 

2.5 
Binnen de commerciele vastgoedmarkt worden de volgende categorieen 
onderscheiden: winkels, kantoren, bedrijfsruimten en gemengd gebruik [ROZ, 2007]. In 
figuur 2.2 is er duidelijk een cyclus van economische op- en neergang te ontdekken in 
het behaalde rendement op vastgoed. De verschillende vastgoedcategorieen "volgen" 
dezelfde cyclus, maar hebben elk weer verschillende kenmerken die zorgen voor een 
verschillend rendement (zie figuur 2.2). 
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Figuur 2.2 Totaal rendement Nederlands vastgoed per categorie {ROZ, 2007} 

Binnen de (Nederlandse) vastgoedmarkt wordt de kantorenmarkt het meest homogeen 
en transparant beschouwd. Dit is onder andere te verklaren doordat er relatief veel in 
kantoren wordt gehandeld, waardoor er data over deze transacties beschikbaar is. 
Bovendien zijn kantoren onderling beter met elkaar te vergelijken dan dat winkels 
onderling vergeleken kunnen worden. Bij andere categorieen spelen er namelijk veel 
meer factoren een rol die ook nog moeilijker te voorspellen zijn [Hordijk, 2005]. Een 
kantoor wordt gehuurd door een bedrijf dot hoar inkomsten redelijk goed kan 
voorspellen. De huisvestingsbehoefte wordt afgestemd op de huidige omzet en de 
eventuele groeipotentie van het hurende bedrijf. Bij winkels is de omzet veel lastiger te 
voorspellen. De consument is grilliger in hoar bestedingen en de omzet van een 
bepaalde winkel is sterk afhankelijk van de locatie. De hoeveelheid passanten heeft een 
duidelijke relatie met de omzet van een winkel en deze stroom is, zeker bij nieuw 
ontwikkelde winkellocaties, moeilijk in te schatten. Door een tegenvallende omzet zal de 
huurprijs zal op termijn moeten worden bijgesteld. Dit heeft directe invloed heeft op de 
waarde en kwaliteit van de belegging. De factoren die de kwaliteit van een belegging 
van winkels bepalen, zijn dus lastiger te analyseren en te bevatten dan de kwaliteit van 
een belegging van kantoren. 

Kantoren hebben een ender risico rendementsprofiel don andere categorieen 
vastgoed. Dit komt onder andere door de specifieke kenmerken van kantoren [Van 
Gool e.a., 2007; Hensen, 2005]: 

• Kantoren hebben gemiddeld een groter oppervlak en een grotere 
beleggingswaarde per object don andere categorieen. 

• Kantoren zijn minder kennisintensief don winkels. 
• Huurcontracten van kantoren zijn aan minder regels gebonden, hierdoor is het 

makkelijker contracten en vooral huurprijzen aan te passen. 

___ . ________ , __ _._.._ _ _,.,,... __ , ____ ~----------
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• Vaok is er een verschil tussen contracthuur en markthuur. No afloop van een 
contract kunnen deze gelijk worden getrokken. 

• Een belegger verhuurt een kantoor (in tegenstelling tot een winkel) voak niet 
casco. De verhuurder is hierdoor verantwoordelijk voor een groot gedeelte van 
het onderhoud en voor delen van de inrichting en indeling. 

• Kantoren kunnen relatief eenvoudig worden aangepast aan de wensen van een 
nieuwe huurder. Een verhuurder kan zich voor nieuwe huurders onderscheiden 
door een ruimte aangepast aan de wensen van de huurder te verhuren. 

• Onderhouds- en dus exploitatiekosten zijn relatief hoog, omdat de verhuurder 
voor meer dan alleen het casco verantwoordelijk is. 

• Het aanbod van nieuwe kantoren is groter dan dot van winkels. De overheid 
reguleert de uitgifte van nieuwe kavels voor kontoren minder don voor winkels. Er 
komen steeds nieuwe kontoren op de beleggingsmarkt waardoor oude ponden 
sneller verouderen. 

Zeals blijkt uit dit hoofdstuk heeft iedere vastgoedcategorie hoar eigen specifieke 
eigenschoppen. De verschillende karakteristieken maken het lastig, zo niet onmogelijk 
om analyses te moken tussen objecten uit verschillende cotegorieen vostgoed. Om wel 
(diepgoonde) analyses uit te kunnen voeren op pandniveau, richt dit onderzoek zich op 
de cotegorie kantoren. Dit is grotendeels ingegeven door het feit dot deze categorie het 
meest homogeen is. De in dit hoofdstuk uitgewerkte karakteristieken zijn gegeven en een 
belegger moet met deze voor- en nadelen op kunnen goon en erop kunnen inspelen 
om het gewenste resultoat te kunnen (blijven) behalen. 

---------------------.)SUJ;',0~~,--------
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Het meten van rendement 

3. inleiding 
De belegger heeft het doel een bepaald rendement te behalen. In eerste instantie zal 
de belegger een gemiddeld rendement eisen en wordt bekeken of dit kan worden 
gerealiseerd (absoluut rendement). Het vereiste rendement wordt vaak gesteld op lange 
termijn. Op korte termijn kunnen er zich allerlei onvoorziene (markt)omstandigheden 
voordoen die ervoor zorgen dat een bepaalde beleggingscategorie in zijn totaliteit een 
slechter resultaat behaalt don van te voren was geprognosticeerd. Alle objecten in deze 
categorie presteren don lager don vooraf is ingeschat. Dit wil niet zeggen dot de 
beslissing om in een bepaalde portefeuille of een individueel object te investeren per 
definitie verkeerd is geweest. 

1 

Bij beleggingen wordt niet sec gekeken naar het absoluut behaalde rendement, moor 
naar de totale prestatie van de investering. Dit wordt ook wel de performance van een 
belegging genoemd. De performance van een belegging kan op verschillende 
manieren tot uiting worden gebracht. Zo kan een belegger bijvoorbeeld een bepaald 
prestigieus gebouw (bijvoorbeeld een grachtenpand) aankopen om hiermee aanzien te 
willen verwerven. Bij een dergelijke acquisitie worden andere aspecten, die de 
"prestatie" van een belegging bepalen, naar de achtergrond verschoven. Acquisities 
die vooral het doel hebben om het aanzien van de belegger te vergroten, komen 
slechts zeer sporadisch voor. 

Veruit de meeste beleggers zijn ge'interesseerd in de performance van hun beleggingen 
en eventuele potentiele beleggingen op het gebied van het verwachte rendement en 
het bijbehorende risico. Binnen dit onderzoek wordt daarom ook alleen naar deze twee 
aspecten van performance gekeken. De performance die gericht is op risico en 
rendement, wordt ook wel de financiele performance genoemd. In dit hoofdstuk wordt 
aandacht geschonken aan de performance van het rendement. In hoofdstuk 4 wordt 
de performance van het risico behandeld, wordt ingegaan op de manier hoe risico in 
z'n algemeenheid gekwantificeerd kan worden en wordt de relatie tussen rendement en 
risico uiteengezet. 
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De pertormanc:.e van renaement 
Als een belegger de performance van het rendement goat analyseren, is een belegger 
niet alleen ge"interesseerd in het daadwerkelijk behaalde rendement. De belegger zal 
ook willen weten wat de prestatie (het behaalde rendement) is van zijn of hoar 
portefeuille ten opzichte van het gemiddeld behaalde rendement. Dit gemiddelde 
wordt als norm gehanteerd en ook wel de benchmark genoemd. Als men spreekt over 
het relatieve resultaat, noemt men dit de performance van vastgoed. Als er beter don 
de benchmark wordt gepresteerd heet dit outperformance. lndien er minder don de 
benchmark wordt gepresteerd noemt men dit underperformance [Langbroek, 2003]. 
Voor aandelen en obligaties worden al jaren verschillende benchmark's opgesteld. Voor 
vastgoedbeleggingen is deze benchmark pas halverwege de jaren negentig opgezet. 

ROZ1r1aex 
Het opzetten van een benchmark voor de jaren negentig was niet haalbaar. Binnen het 
vastgoed vonden er ten opzichte van andere categorieen weinig transacties plaats en 
de transacties die plaatsvonden werden vaak niet (volledig) geregistreerd. Orn meer 
inzicht te verkrijgen in de vastgoedmarkt is de ROZ (Raad Onroerende Zaken) in 1995 in 
samenwerking met IPD (Investment Property Databank) gestart met het opstellen met 
een benchmark voor vastgoed. Deze vastgoedindex is opgedeeld in vijf verschillende 
sectoren, te weten: winkels, kantoren, woningen, bedrijfsruimten en gemengd gebruik. 
Door deel te nemen aan deze index krijgt de belegger de mogelijkheid het behaalde 
rendement van de eigen portefeuille af te zetten ten opzichte van dot van de 
benchmark. Zo ontstaat er in algemene zin meer transparantie binnen de 
vastgoedmarkt. Mede doordat de data van de beleggers geanonimiseerd wordt 
aangeleverd, is de drempel om gegevens aan te leveren laag. lnmiddels is 85% van de 
waarde van al het commercieel vastgoed in Nederland in ROZindex opgenomen. De 
index heeft de afgelopen jaren een grote rol gespeeld bij het transparanter maken van 
de vastgoedmarkt. De ROZindex wordt gebruikt om inzicht te verkrijgen in de eigen 
beleggingsportefeuille, maar geldt voor vele beleggers ook als prestatie-eis voor hun 
portefeuille. Zij kunnen met veranderingen in hun beleid of strategie proberen de 
benchmark te verslaan om zo mensen te trigeren in hun producten te goon beleggen. 
Andere voordelen van de ROZindex zijn [ROZ, 2007]: 

• Er kan eenvoudig een vergelijking worden gemaakt tussen de performance van 
vastgoed en die van andere assetclasses; 

• De prestaties van vastgoed kunnen internationaal worden vergeleken: 
• Er kunnen (uiteindelijk) langdurige tijdreeksen opgesteld worden, waardoor 

steeds meer wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd kan worden voor de 
vastgoedbeleggingsmarkt. 

3 Rendernent 

Het totale rendement op een belegging, bestaat uit direct en indirect rendement. Direct 
rendement, ook wel income return of exploitatierendement genoemd, wordt 
omschreven als: "De inkomsten, bestaande uit huurinkomsten minus exploitatiekosten, 
over een be/egging, uitgedrukt in een percentage van de waarde van de be/egging." 
[Achmea, 2007: bewerkt] 
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Indirect rendement, ook wel capital growth of waardegroei genoemd, wordt 
omschreven ols: "De waardestijging, bestaande uit herwaarderingsresultaten en de 
gerealiseerde verkoopresultaten, van een be/egging uitgedrukt in een percentage van 
de actuele waarde van de be/egging." [Achmea, 2007; bewerkt] 

In figuur 3. 1 is weergegeven hoe het directe en het indirecte rendement van Nederlands 
onroerend geed zich in de periode van 1995 tot 2006 heeft ontwikkeld. Het directe 
rendement is in de afgelopen jaren erg stabiel gebleven. Wei is een duidelijk dalende 
trend te zien in de behaalde directe rendementen gedurende de afgelopen tien jaar. 
Deze trend wordt veroorzaakt door de stijgende prijs en de daarmee somenhangende 
dalende aanvangsrendementen (zie figuur 1. 1) van vastgoed in alle verschillende 
categorieen. De absolute inkomsten (in euro 's) per vierkante meter gebouw zijn de 
afgelopen jaren niet of nauwelijks veranderd. Het indirecte rendement heeft zich de 
afgelopen cyclus ontwikkeld. Dit rendement reageert, weliswaar met een vertraging van 
ongeveer drie jaar, op economische omstandigheden en is dus meer volatiel [ROZ, 
2007) . 
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Figuur 3. 1 Totaal rendement Nedertandse kantoren gesplitst in direct en indirect rendement [ROZ, 2007] 

:enCiemem 
Orn een rendement uit te kunnen drukken worden er binnen de vastgoedwereld twee 
begrippen gehanteerd: De Internal Rate of Return (IRR) en de Total Rate of Return (TRR) 
[Aben, 2001 in Langbroek, 2003). De IRR wordt berekend door alle verwachte 
toekomstige cashflows (inclusief exploitatieresultaat en restwaarde) gelijk te stellen aan 
de aankoopkosten en alle investeringen, die er gedurende de looptijd van een 
belegging worden gedaan. De IRR is de disconteringsvoet die er voor zorgt dot deze 
bedragen gelijk aan elkaar zijn. De IRR wordt over het algemeen vastgesteld voor een 
lange periode van bijvoorbeeld tien jaar en is uitermate geschikt voor het maken van 
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investeringsanalyses en portefeuilleanalyses. De IRR wordt don op een minimaal vereist 
percentage gesteld waardoor de maximaal te betalen prijs voor een object kan warden 
bepaald. Nadeel van de IRR is dot er bij de berekening geen zichtbare splitsing wordt 
gemaakt tussen het directe en indirecte deel van het rendement. Ook geeft de IRR van 
een object voor een korte periode een weinig betrouwbaar beeld van het behaalde 
rendement. In dit onderzoek wordt gekeken naar directe en indirecte rendementen per 
jaar op objectniveau, waardoor het gebruik van de IRR om het rendement uit te kunnen 
drukken niet geschikt is. 

Door het rendement uit te drukken met behulp van de TRR warden deze problemen 
ondervangen. De TRR drukt het rendement, uitgesplitst naar direct en indirect 
rendement, uit als percentage van de actuele marktwaarde van een investering in een 
jaar. Hierdoor is de TRR zowel geschikt om historische data te analyseren, als om een 
rendementseis voor de toekomst vast te stellen. De TRR van een object wordt berekend 
met behulp van de volgende formule: 

TRR = [NI+ W(t )-W(t - I)] x lOO (%) 
[W(t-I)] 

Ni = 
W(t-1) = 
W(t) = 

Netto huurinkomsten gedurende een periode 
Marktwaarde van het object op tijdstip t-1 
Marktwaarde van het object op tijdstip t 

Het eerste deel van de formule beschrijft het directe rendement van een belegging, 
terwijl het tweede deel van de formule het indirecte rendement weergeeft. In deze 
formule wordt geen rekening gehouden met (kapitaal)investeringen in een object 
gedurende het jaar. Zeker wanneer een object door een belegger voor langere tijd 
wordt aangehouden, vinden er veelal gedurende de exploitatieperiode, investeringen 
plaats die direct invloed hebben op het rendement. Er wordt op dat moment niet alleen 
meer gekeken naar de marktwaarde, maar naar de totale investering gedurende een 
jaar of een langere exploitatieperiode. In de noemer van formule moet een factor 
investeringen (INV) worden toegevoegd. De formule wordt dan: 

TRR = [NI +W(t)-W(t-I)]xIOO (%) 
[W(t-1)+ INV] 

In de bovenstaande formules en in de definities van direct en indirect rendement is te 
zien dat het rendement als een percentage van de waarde van de belegging wordt 
weergegeven. De vastgestelde waarde heeft dus een directe relatie met het behaalde 
directe en indirecte rendement. 

i prijs als cruciale tactoren voor rendernent 
In de voorgaande paragraaf is steeds gesproken over het begrip "waarde". In de 
praktijk wordt het begrip waarde vaak verward met het begrip "prijs". Ook warden de 
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begrippen vaak door elkaar gebruikt. Dit is niet correct. De prijs is het be drag waarvoor 
de verkoper bereid is een object te verkopen en de koper bereid is een object te kopen. 
De prijs komt tot stand door marktwerking [Baum, 1995 in Van Kessel, 2007]. 

In een transparante markt zou het absolute verschil tussen waarde en prijs minimaal 
moeten zijn. Koper en verkoper hebben beide inzicht in wat de waarde en dus de prijs 
van een object is. De koop wordt tegen deze waarde gesloten. Waarde en prijs blijken 
vaak niet met elkaar overeen te komen. Dat de waarde en de prijs in de vastgoedmarkt 
vaak uit elkaar liggen heeft twee reden. De potentiele koper is bereid een hogere prijs te 
betalen, omdat men kansen ziet in een bepaalde belegging. De belegger is bereid een 
hoger bedrag te betalen dan dat het object daadwerkelijk waard is. Het bedrag dat 
extra bovenop de waarde van een object betaald wordt, wordt de premie genoemd. 
Tweede reden is dat de vastgoedmarkt een ondoorzichtig karakter heeft. Hierdoor kan 
de ene partij een andere waarde vaststellen voor een pand dan de andere partij. Dot 
kan komen doordat beide partijen niet over dezelfde (markt)informatie beschikken of 
doordat de partijen de huidige (markt)situatie anders inschatten. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van historische rendementsreeksen. In deze 
rendementsreeksen wordt het indirect rendement bepaald met behulp van taxaties 
waarmee de waarde is vastgesteld. De prijs van een object wordt slechts bekend, 
wanneer er daadwerkelijk een transactie tot stand komt. Transacties komen slechts 
sporadisch tot stand, terwijl taxaties minimaal een maal per jaar worden uitgevoerd. 
Prijzen zijn dus veel minder frequent beschikbaar don waarden. In dit onderzoek wordt 
daarom uitgegaan van de jaarlijks vastgestelde waarde en niet van de prijs van de 
verschillende object. Alvorens in te goon op het begrip waarde en op de manier hoe de 
waarde exact wordt vastgesteld, wordt eerst ingegaan op het effect op het rendement 
wanneer een transactieprijs van de waarde afwijkt. 

3.5. De invloeo van pnjs op net rendement 
Het rendement van een belegging wordt vastgesteld volgens de formule (zie paragraaf 
3.4): 

TRR= [NI +W(t)-W(t-l)]xlOO (%) 
[W(t -1) +INV] 

Het rendement wordt berekend op basis van de waarde en niet op basis van de prijs 
van de belegging. Stel, een object wordt gekocht voor een prijs die boven of onder de 
waarde ligt. In het eerste jaar zal de waarde op basis van een taxatie worden 
vastgesteld. Deze taxatie zal een verschil laten zien tussen waarde en betaalde prijs [o.a. 
Clayton e.a., 2001 ]. Wanneer het rendement in het eerste jaar wordt berekend op basis 
van de prijs en de uitgevoerde taxatie, kunnen er flinke positieve of negatieve 
uitschieters voorkomen in het indirecte rendement. Na dit eerste jaar wordt zowel het 
directe als het indirecte resultaat berekend op basis van de waarde, vastgesteld op 
basis van taxaties. Een afwijkende prijs heeft dus slechts invloed op het rendement in het 
eerste jaar en niet op het rendement in de volgende jaren. In dit onderzoek worden 
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beleggingen op lange termijn geanalyseerd met behulp van langdurende historische 
rendementsreeksen. Het effect van eenmalige uitschieter van het indirecte rendement 
heeft een minimale impact op het totale rendement op lange termijn. Deze impact 
wordt verwaar1oosd. 

Waarde als cruciale tacro1 voor rendernent 
Het begrip "waarde" kan op verschillende manieren wordt ge"interpreteerd. In het 
ver1eden werden de historische kostprijs, de fiscale of de beleggingswaarde van een 
object als waarde gehanteerd [Van Goel e.a., 2007]. Het was niet mogelijk de 
waardestijging eenduidig vast te stellen en om de behaalde rendementen van 
verschillende beleggers met elkaar te kunnen vergelijken. Dit werd voornamelijk 
veroorzaakt doordat verschillende beleggers verschillende waardebegrippen 
hanteerden [Rust e.a .. 1997]. 

Orn deze problemen te voorkomen heeft de ROZindex richtlijnen opgesteld, die ervoor 
moeten zorgen dot op eenzelfde manier de waarde van een pond wordt vastgesteld. 
Sinds de start van de ROZindex waarderen de meeste beleggers tegen actuele 
marktwaarde in verhuurde stoat. Doordat er relatief weinig transacties plaatsvinden. 
wordt deze actuele marktwaarde veelal bepaald met behulp van taxaties. Deze 
taxaties worden steeds vaker door externe partijen uitgevoerd en moeten worden 
gebaseerd op gerealiseerde transacties uit het verleden [ROZ, 2007]. Een steeds 
transparanter wordende vastgoedmarkt heeft ervoor gezorgd dot deze taxaties steeds 
betrouwbaarder en beter onderbouwd zijn geworden. Vele externe partijen zijn 
professioneel bezig met het vaststellen van waarden van panden en de ROZindex heeft 
een controlerende functie met betrekking tot de juistheid van deze taxaties. 

Taxeren 
In vele onderzoeken [o.a. Henssen. 2005; Van Hulst. 2004] is aandacht besteed aan de 
manier van taxeren. In al deze onderzoeken worden er vier manieren onderscheiden 
waarmee de waarde van een object vast kan worden gesteld: de BAR-methode, de 
NAR-methode, de x-keer-de-huurmethode en de DCF-methode. De BAR- en x-keer-de
huurmethode worden gezien als vereenvoudigde en snelle variant van de NAR
methode. Zeker wanneer de gegevens over exploitatiekosten bekend zijn, geven vele 
beleggers de voorkeur aan de meer nauwkeurige NAR-methode. De meeste beleggers 
hanteren op dit moment de NAR (Netto AanvangsRendement)-methode of de DCF 
(Discounted CashFlow)-methode. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dot de ROZ 
slechts deze twee methoden accepteert wanneer men wil deelnemen aan de 
ROZindex. Beide methoden kennen voor- en nadelen en worden vaak naast elkaar 
gebruikt. 

De DCF-methode goat er vanuit dot alle kasstromen (inkomsten en uitgaven) voor een 
beschouwde periode (vaak tien jaar) contant worden gemaakt naar het heden. De 
NAR-methode bepaalt de waarde van een pond op basis van de huidige 
huurgegevens en marktkennis van huidige verhuur en beleggingstransacties [Van Goel 
e.a., 2007). Veel historische rendements- en waardebepalingen zijn gebaseerd op 
eenvoudige BAR-. NAR-berekeningen. De meeste kantoren worden nog steeds 
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getaxeerd met behulp van de BAR-, NAR-methode, omdat veel nadelen van de BAR
NAR-methode sterk zijn beperkt door de transparanter en meer courant wordende 
kantorenmarkt. lmmers, marktgegevens van BAR-. NAR-taxaties worden steeds meer 
openbaar, terwijl de benodigde rendementseis voor DCF-taxaties nog steeds niet wordt 
vrijgegeven. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de NAR-methode. Door te kiezen 
voor deze methode wordt het onderzoek vereenvoudigd en wordt schijnnauwkeurigheid 
voorkomen. Dit wordt als het grootste nadeel van de DCF-methode gezien [Van Hulst, 
2004). 

Smoothing 
In paragraaf 2.3 is aangehaald dot het indirecte rendement structureel drie jaar 
vertraagd reageert op economische ontwikkelingen. Dit wordt ook wel "smoothing" 
genoemd. Voor deze vertraging kunnen twee verklaringen voor worden gegeven. Ten 
eerste reageert de vraag naar "verhuurmeters" vertraagd op economische 
ontwikkelingen. Als de economie stagneert, worden er minder opdrachten verstrekt, zijn 
er onder andere minder werkplekken nodig, kunnen bedrijven failliet goon, zijn huurders 
op termijn minder snel bereid een pond te huren of een huidig huurcontract te 
verlengen en zijn er uiteindelijk minder panden nodig. Dit terwijl het aanbod gelijk blijft of 
door al in aanbouw zijnde nieuwbouwlocaties zelfs zal toenemen. Hierdoor ontstaat er 
meer leegstand en zijn panden dus minder aantrekkelijk om te verwerven. waardoor de 
vraag naar vastgoed om in te beleggen daalt, terwijl het aanbod gelijk blijft of zelfs zal 
stijgen. Wanneer de economie enorm groeit, zal omgekeerde gebeuren. Deze cyclus 
wordt ook wel de varkenscyclus genoemd [TU Eindhoven, 2001 ]. 

De tweede reden is dot de waarde, die wordt bepaald met behulp van taxaties. altijd 
achterloopt bij de werkelijke marktwaarde. Het heeft altijd enige tijd nodig voordat 
marktontwikkelingen worden meegenomen in taxaties. Dit wordt ook wel "lagging" 
genoemd. Twee andere verklaringen die vaak worden gegeven voor het achterblijven 
van taxaties zijn, de onvolledige marktinformatie waarop taxaties warden gebaseerd en 
het feit dot taxaties geen werkelijke prijzen maar schattingen zijn [Van Gool e.a., 2007]. 

Binnen dit onderzoek wordt er. ondanks de bovengenoemde nadelen, wel gekozen 
data te gebruiken waarvan het indirecte rendement is vastgesteld met behulp van 
historische taxatiegegevens. Dit kan tot gevolg hebben dot rendementen per jaar 
kunnen achterlopen bij de werkelijkheid. Enerzijds is het een karaktereigenschap van de 
beleggingscategorie vastgoed, waarmee men in de praktijk en dus ook in dit onderzoek 
om zal moeten gaan. Er wordt geprobeerd eventuele negatieve effecten in dit 
onderzoek zo veel mogelijk te nivelleren. Anderzijds spitst dit onderzoek zich toe op de 
onderlinge vergelijking van objecten en deze objecten hebben allen op eenzelfde 
tijdstip te maken met smoothing. De nadelige effecten op de historische datareeksen 
zullen dus minimaal zijn. De historische data die binnen dit onderzoek wordt gebruikt, 
wordt weliswaar per jaar verwerkt, maar uiteindelijk op een langere periode van tien jaar 
geanalyseerd. De negatieve effecten op de lange termijn zijn minimaal [Langens, 2002). 
Eventuele buitensporige rendementen worden individueel bekeken en bij twijfel kan 
onbetrouwbare data buiten het onderzoek warden gehouden. 
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Als laatste meet worden opgemerkt dot is aangetoond dot er een discrepantie zit tussen 
de taxatiewaarde en de uiteindelijke verkoopwaarde [o.a. Clayton e.a., 2001 ]. 
Onderzoeken die dit bevestigen, dateren veelal van het einde van de jaren negentig. 
Sindsdien is mede door de start van de ROZindex (halverwege de jaren negentig) de 
vastgoedmarkt steeds transparanter geworden, is de frequentie van de taxoties flink 
opgevoerd en zijn toxateurs steeds professioneler geworden. De verschillen zijn hierdoor 
volgens verschillende experts binnen de vostgoedwereld sterk verminderd. Nieuw 
onderzoek in de toekomst zal moeten aontonen of deze stelling ook doodwerkelijk 
gerechtvaardigd is. 

De actoren die actiet zijn binnen de belegg1ngsmarkt 
ledere belegger heeft zijn eigen individuele visie over beleggen in het algemeen en 
bepaalde acquisities in het bijzonder. Deze visie wordt voor een groot dee( gebaseerd 
op de doelstellingen die een belegger beoogt te reoliseren. Deze doelstellingen zijn voor 
iedere individuele belegger anders en zijn te vertalen naar het minimale vereiste 
rendement dot men voor ogen heeft. Orn inzicht te kunnen verkrijgen in de verschillende 
doelstellingen, wordt er een overzicht gegeven van de verschillende actoren die actief 
zijn binnen de (vastgoed)beleggingsmarkt. 

De ROZ onderscheidt vier categorieen van deelnemers die deelnemen aan de 
ROZindex. Dit zijn: 

• Pensioenfondsen, gesplitst in overheidspensioenfondsen, ondernemings
pensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen: 

• Verzekeraars: 
• Beleggingsinstellingen, opgedeeld in beursgenoteerde en niet beursgenoteerde 

beleggingsinstellingen en de categorie: 
• Overig, waaronder ender andere particuliere beleggers vallen. 

Voor de eerste twee genoemde categorieen instellingen is vastgoed vaak slechts een 
van de categorieen waarin wordt belegd. Beleggingsinstellingen en particuliere 
beleggers die deelnemen aan de ROZindex richten zich vaak alleen op vastgoed. 

Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen met gelden die worden ingelegd door 
porticulieren. De ingelegde gelden moeten op een dusdanige manier worden belegd 
dot ze voldoende renderen om individuen bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd (pensioenfonds) of bij een geval van schade (verzekeraar), uit te kunnen keren. 
Deel van deze instellingen is vooral het voorkomen van geldontwaarding van het 
ingelegde vermogen. Voor beleggingsinstellingen en particuliere beleggers is dit niet hun 
voornaamste doel. Zij willen ook extra waarde creeren en zo winst behalen op hun 
beleggingen. 

Een onder verschil is dot beleggingsinstellingen ervoor moeten zorgen dot zij een 
realistisch, marktconform, maar ook reeel rendement prognosticeren en uiteindelijk 
bereiken. Ze moeten immers potentiele investeerders bereid vinden in hun 
beleggingsproduct te verwerven. Dit terwijl {pensioen)verzekeraars altijd 
"gegarandeerd" over een bepaalde hoeveelheid vermogen kunnen beschikken. 
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Gezien de doelstellingen van de verschillende categorieen beleggers kan er over het 
algemeen worden gesteld dot pensioenfondsen en verzekeraars genoegen kunnen en 
willen nemen met een lager rendement don andere partijen. Dit is te verklaren door het 
feit dot zij minder risico kunnen nemen en daardoor genoegen moeten nemen met 
lager rendement. In een gezonde transparante markt zijn risico en rendement met elkaar 
in "verhouding". ledere belegger zal zijn of hoar gewenst maximaal te lopen risico 
bepalen en hieruit volgt het bijbehorende te behalen rendement. Dit wordt ook wel het 
risico rendementsprofiel genoemd. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de 
verhouding tussen rendement en risico. Bij potentiele acquisities zou de verhouding 
tussen rendement en risico altijd gelijk moeten zijn. De verschillende visies van de 
verschillende beleggers hebben geen invloed op de verhouding tussen het risico en het 
rendement. Een visie van een belegger kan alleen invloed hebben op het feit of een 
bepaald object wel of net niet wordt gekocht, omdat deze al don niet binnen het risico 
rendementsprofiel past. Voor dit onderzoek betekent dit dot alle beleggers, die in direct 
vastgoed beleggen, kunnen worden meegenomen. Acquisities met verschillende 
uiteenlopende risico rendementsprofielen zorgen gespreide onderzoeksresultaten en 
hierdoor een betrouwbaar onderzoek. 

3.7 Resurne 

Beleggers zijn altijd op zoek near manieren om hun rendement te optimaliseren. 
Marktomstandigheden kunnen er voor zorgen dot rendementen binnen de hele 
vastgoedmarkt verslechteren. Een absoluut rendement is voor een belegger dus niet het 
enige dot van belong is. het relatieve rendement is net zo belangrijk. De belegger wil het 
behaalde rendement kunnen vergelijken met dot van anderen; dit wordt ook wel 
"benchmarken" genoemd. Sinds halverwege de jaren negentig hebben beleggers de 
mogelijkheid gekregen zich met andere beleggers te vergelijken door de opstart van de 
ROZindex. Deze index loot zowel de behaalde directe als indirecte rendementen zien 
van de afgelopen dertien jaar. Deze rendementen worden berekend door netto 
inkomsten en de waardestijging van een pond te delen door de waarde van het object. 
De waarde speelt dus een belangrijke rol bij de bepaling van het totale rendement van 
een object. Het begrip waarde wordt vaak verward met het begrip prijs en is niet altijd 
even makkelijk vast te stellen. In het algemeen wordt de waarde van een pond 
vastgesteld op basis van taxaties die minimaal een keer per jaar warden uitgevoerd. 
Aon taxaties kleven enkele nadelen. Toch is het niet mogelijk rendementen eenduidig 
vast te stellen zonder gebruik te maken van taxaties. Het enige alternatief is om alleen 
daadwerkelijke transacties van panden te gebruiken en daarmee de waarde en 
vervolgens te rendement vast te stellen. Transacties komen slechts sporadisch voor. 
warden vaak niet geregistreerd en zijn daarom niet bruikbaar om het rendement mee 
vast te kunnen stellen. 
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Het meten van risico' s 

r J 
In hoofdstuk 3 is gebleken dat het verwachte rendement een belangrijke rol speelt bij de 
keuze van een belegger om al dan niet in een bepaalde belegging te investeren. Het 
verwachte rendement is niet het enige aspect waarop een investeringsbeslissing wordt 
genomen, het verwachte risico is voor een belegger namelijk net zo belangrijk. In een 
transparante markt zijn rendement en risico in een lineaire verhouding met elkaar 
verbonden. Een belegger wil het rendement altijd zo veel mogelijk maximaliseren, moor 
de te lopen risico's die hier tegenover staan moeten aanvaarbaar en beheersbaar 
blijven. Buiten dat het te lopen risico in verhouding meet staan met het verwachte 
rendement, moet het risico rendementsprofiel passen binnen de strategie van de 
belegger. Een belegger die geen hoog risico wenst te lopen, zal (gezien de lineaire 
verhouding) ook geen hoog rendement (kunnen) eisen. Risico's kunnen op verschillende 
manieren worden uitgedrukt. Alvorens hierop in te goon, wordt in de eerste pleats het 
begrip risico behandeld. 

01s tactor 
Het begrip risico meet niet worden verward met het begrip onzekerheid. Risico wordt 
omschreven als: "Het gevaar voor schade of verlies" [Van Dale, 2007]. Onzekerheid 
wordt door Van Dale omschreven als: "Twijfel omtrent iets". Orn deze twijfel en dus de 
onzekerheid zo veel mogelijk weg te nemen, zal een belegger (potentiele) acquisities 
uitvoerig analyseren, waarbij de begrippen rendement en het bijbehorende risico 
centraal staan. Na een uitvoerige analyse kan er een gefundeerde keuze worden 
gemaakt of en hoeveel men in een bepaalde belegging wil investeren. Vanuit het 
perspectief van een (professionele) belegger kan het begrip risico meer specifiek 
worden omschreven als: "Een niet voorspelbare afwijking ten opzichte van het 
toekomstige te verwachten rendement" [Langbroek, 2003]. 

Een beleggerwil best risico's lopen, maarwil inzicht hebben in de te lopen risico·s. Hij wil 
alleen risico lopen als hij hiervoor "voldoende" rendement ontvangt [Altera, 2007]. Het in 
kaart brengen en vervolgens blijven monitoren van risico's is bij beleggen essentieel. Dit 
wordt ook wel risicomanagement genoemd. Met behulp van risicomanagement kan 
worden bekeken hoeveel er in een beleggingscategorie ge"investeerd (of 
gedesinvesteerd) moet worden, om binnen een portefeuille een optimale spreiding te 
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behouden of te creeren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aanpassen van het 
aandeel kantoren binnen een vastgoedportefeuille, moor ook aan het vergroten don 
wel verkleinen van het aandeel oude of nieuwe gebouwen [Van Gool e.a., 2007]. Vooral 
voor beleggers met een omvangrijke portefeuille, is spreiding een ideale mogelijkheid 
om risico 's te beperken en een stabiel rendement te kunnen genereren. 

4.J rneten van ns1co s in de praktijk 
De laatste decennia zijn er steeds meer partijen op gefocust om de risico 's van 
beleggen objectief te kunnen meten. Op deze manier kunnen er beter onderbouwde 
en meer objectieve investeringsbeslissingen gemaakt worden. Door steeds specifiekere 
en professionelere analyses, zijn beleggers steeds beter in stoat risico·s in te kunnen 
schatten en te kunnen managen. Buiten de professionele marktpartijen die in vastgoed 
beleggen, is de overheid er steeds meer op gebrand om risico's inzichtelijk te maken. De 
overheid wil op deze manier particuliere beleggers bewust te maken van de risico's van 
beleggen. De overheid probeert met name inzicht te verschaffen in de risico's van het 
beleggingsfonds (waarin particulieren kunnen beleggen), de categorie waarin een 
fonds belegt en de fondsstructuur. De overheid dringt er bij de fondsaanbieders op aan, 
dat zij zelf zorg dragen voor transparantie van hun producten. Verschillende 
professionele marktpartijen hebben hierop gereageerd door het initiatief te nemen tot 
de oprichting van de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) en de Vereniging 
Vastgoed Fondsen {VVF). 

Seide organisaties hebben uniforme richtlijnen en beoordelingscriteria opgesteld om 
risico·s inzichtelijk te maken en de informatievoorziening over vastgoedproducten te 
verbeteren. De richtlijnen en beoordelingscriteria hebben vooral betrekking op het totale 
vastgoedfonds {fondsstructuur e.d.) en besteden weinig aandacht aan de kwaliteit van 
het vastgoed dat in een fonds is opgenomen. Dit onderzoek richt zich op de risico ·s van 
te acquireren direct vastgoed, waardoor beoordelingsmethodieken op f ondsniveau 
binnen dit onderzoek niet bruikbaar zijn. 

Buiten deze "verplichting" tot zelfregulering, probeert de overheid zelf steeds meer 
controle uit te voeren middels een speciaal hiervoor opgericht orgaan: de Autoriteit 
Financiele Markten IAFM). De organisatie heeft de volgende doelstelling: "Het 
bevorderen op de financiele markten van een ordelijk en transparant marktproces, een 
zuivere verhouding tussen marktpartijen en de bescherming van de consument" [AFM, 
2007]. Orn deze doelstelling te bereiken heeft de AFM onder andere de risicometer 
ontwikkeld. De risicometer is een voorbeeld waarmee de AFM risico's van een bepaald 
product probeert weer te geven. In figuur 4.1 is een afbeelding van de risicometer 
opgenomen. In het figuur is te zien dat de risicometer vijf categorieen risico 's 
onderscheidt, varierend van "zeer klein" tot "zeer groot". Een dergelijke afbeelding moet 
verplicht worden afgebeeld op 61 het marketingmateriaal van beleggingsproducten. 
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Figuur 4. 1 Risico-indicator AFM 

Zowel professionele marktpartijen als particuliere beleggers hebben hun twijfels of de 
risicometer bijdraagt aan het inzichtelijker maken van risico's. Veel gehoorde kritiek is dat 
de indeling van de categorieen subjectief is en dat risico's worden gegeneraliseerd. Ook 
is er kritiek op het feit dat vastgoedbeleggingsproducten minimaal met de 
risicoclassificatie "groot" worden beoordeeld. Gezien de positieve eigenschappen van 
vastgoed (omschreven in hoofdstuk 2}, is het twijfelachtig of de minimaal toegekende 
risicometing "groot" wel terecht is. Door de subjectieve en generaliserende manier van 
beoordelen, heeft het gebruik van de risicometer binnen dit onderzoek geen 
meerwaarde. 

oroktische risico-indicatoren 
De AFM risicometer is slechts een voorbeeld van een methode waarmee 
vastgoedproducten kunnen worden beoordeeld. De laatste jaren zijn er ook 
verschillende commerciele initiatieven ontplooid, die proberen een objectief beeld te 
geven van de kwaliteit van vastgoedproducten. Voorbeelden hiervan zijn Fundview en 
de Vastgoed Rendementsmeter. Evenals bij de beoordelingen door de STV en de VVF, 
wordt vooral ingegaan op de kwaliteit van het totale fonds en niet zo zeer op de 
kwaliteit van het vastgoed dot in een fonds is opgenomen. Hierdoor is deze manier van 
beoordelen binnen dit onderzoek niet bruikbaar en moeten er dus andere meer 
verfijnde methodieken gezocht worden. Deze zoektocht naar verfijnde methodieken sluit 
aan bij de behoefte van beleggers. Zij zijn op zoek naar meer analytische methodes om 
de risico's van beleggen in direct vastgoed objectief in kaart te brengen. In de volgende 
paragraaf wordt ingegaan op verschillende theoretische modellen, die het mogelijk 
maken risico 's objectief te kwantificeren. 

net en nsico theone 
Orn risico 's objectief en statistisch te kunnen analyseren, worden risico 's binnen de 
vastgoedmarkt gemeten op basis van een tijdreeks van gerealiseerde rendementen van 
individuele beleggingsobjecten [Hendriks, 1999]. Met behulp van statistische analyses 
van historische rendementsreeksen kunnen gefundeerde objectieve uitspraken worden 
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gedaan over de gelopen risico' s uit het verleden. Deze risico' s kunnen vervolgens 
worden vertaald naar te verwachten risico 's in de toekomst. Het voorspellen van 
resultaten in toekomst wordt ook wel "forecasting" genoemd. Meer hierover is te vinden 
in paragraaf 4.6. Risico's, de opbouw van rendementen en de relatie tussen risico en 
rendement kunnen worden beschreven met behulp van verschillende modellen. In de 
volgende paragrafen worden de verschillende stromingen en bijbehorende modellen 
besproken. 

Kloss1eKe trleoneen: Moaerne portefeuille theone 
De ontwikkelde modellen vinden hun oorsprong over het algemeen in klassieke of in 
alternatieve theorieen. Veruit de meest bekende klassieke theorie is de Moderne 
Portefeuille Theorie (MPT} van Markowitz. De MPT is erop gebaseerd dot risico's kunnen 
worden geminimaliseerd bij een bepaalde rendementsverwachting of dot het 
rendement kan worden geoptimaliseerd bij een gegeven risicoverwachting. In de MPT 
worden risico 's omschreven als afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde. Dit 
betekent dot zowel hoger als lager behaalde rendementen don het gemiddelde 
rendement, als risico's worden gezien. Een ander uitgangspunt is dot de 
rendementsreeksen op lange termijn normaal zijn verdeeld. 

De MPT heeft als basis gediend voor de ontwikkeling van verschillende modellen die de 
verhouding tussen rendement en risico beschrijven. Voorbeelden hiervan zijn het Capital 
Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Model (APM) , Consumer-orientated 
Capital Asset Pricing Model (CCAPM) en het Multi-Index-Model (MIM). 

Capital Pncing Moeiet 

Sharpe, Lintner en Mossin hebben in de jaren zestig het CAPM ontwikkeld. Het CAPM 
wordt gezien als eerste modelmatige vertaling van de MPT. Oorspronkelijk is het model 
voor de assetclasses aandelen en obligaties ontwikkeld. Sinds de opkomst van vastgoed 
als beleggingscategorie, is geprobeerd het model ook voor deze categorie geschikt te 
maken. 

Het CAPM beschrijft de relatie tussen risico en rendement volgens de volgende formule: 

T(Ri) = R(rv) + P(i) x [R(m) - R(rv)] (%) 

Met: 
T(Ri) 
R(rv) 
B(i) 

R(m) 

= 
= 
= 

= 

Minimaal geeist of behaald rendement van object i; 
Verwacht c.q. behaald risicovrij rendement; 
Gevoeligheid van het rendement van vastgoedobject i ten opzichte van 
het marktrendement, oftewel de "risico-opslag" van een object i; 
Verwacht c .q. behaald rendement van de markt. 
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De formule goat ervan uit dot een rendement is opgebouwd uit twee delen. Het eerste 
deel ( 1) beschrijft het risicovrije rendement (R (rv)). Er wordt verondersteld dat een 
belegging minimaal een rendement behaalt dat gelijk is met het rendement dat wordt 
behaald op een risicovrije belegging. 

Het risicovrije rendement 
Het risicovrije rendement kan worden omschreven als: "de vergoeding die wordt betaald voor 
het ter beschikking stellen voor een bepaald kapitaal aan een andere partij". Degene die het 
kapitaal ter beschikking stelt heeft de zekerheid dat de afgesproken vergoeding en het ter 
beschikking gestelde kapitaal worden (terug)betaald. Voor particulieren wordt rente die wordt 
verkregen over het vermogen dat men op een spaarrekening zet, gezien als risicovrij 
rendement. Een bank zal altijd in staat zijn om het ingelegde vermogen terug te geven en om 
aan haar renteverplichtingen te voldoen. Binnen de beleggingswereld wordt hat risicovrij 
rendement gelijk gesteld aan het rendement dat wordt behaald op staatsobligaties. De staat is 
net als een bank in staat om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

In het tweede gedeelte van de formule (2) wordt het gemiddelde marktrendement van 
een beleggingscategorie afgezet tegen het risicovrije rendement. Er wordt vervolgens 
bepaald wat voor een individuele belegging de risico-opslag zou moeten zijn ten 
opzichte van het gemiddelde marktrendement. Deze risico-opslag wordt uitgedrukt met 
de Griekse letter beta (B(i)). De beta meet de gevoeligheid van het rendement van een 
belegging ten opzichte van niet-be"invloedbare ontwikkelingen van de markt. Hierbij 
geldt dat als een belegging eenzelf de risico heeft als de markt, dat de beta de waarde 
l heeft. Wanneer het risico van een belegging nihil is. dan is de beta O. lmmers het totale 
risico van de belegging zal dan gelijk zijn aan het risico van een risicovrije belegging. 
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Buiten inzichtelijk te maken hoe de CAPM formule is opgebouwd. is het belangrijk in 
beeld te brengen wat de specifieke kenmerken van het CAPM zijn: 

• Het CAPM geeft een lineair verband weer tussen het rendement (TIRi) en het 
risico (r>(i)) volgens de Security Market Line (SML) jzie figuur 4.2); 
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Figuur 4.2 Security Market Une /SML) - De lijn is indicatief 

• Zowel een positieve als een negatieve afwijking ten opzichte van een gemiddeld 
rendement wordt als risico gezien: 

• Rendementsreeksen zijn normaal verdeeld; 
• De markt is efficient en transparant. De SML geeft de verhouding weer tussen 

rendement en risico in een efficiente en transparante markt; 
• Het toekomstig te verwachten risico kan worden bepaald met behulp van 

historische datareeksen. Er wordt vanuit gegaan dot marktomstandigheden 
ongewijzigd zijn; 

• Het risico van een belegging is gesplitst in twee delen: het systematische risico en 
het specifieke risico: 

• Het specifieke risico wordt bepaald door de specifieke kenmerken van een 
object: 

• Voor het specifieke risico van een beleggingsobject wordt geen vergoeding 
(rendement) gegeven. Er wordt gesteld dot dit risico wordt geelimineerd door 
diversificatie binnen een gespreide portefeuille: 

• De beta beschrijft alleen het systematische risico, ook wel marktrisico genoemd; 
• De T(Ri) geeft het rendement van een individueel object aan. binnen een 

portefeuille waarbij het specifieke risico volledig wegvalt door diversificatie; 
• De formule van het CAPM kan zowel dienen om de relatie tussen het behaalde 

rendement en het gelopen systematische risico. als om de relatie tussen het 
verwachte rendement en het verwachte systematische risico aan te geven. 
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Binnen de klassieke gedachte kan het risico niet alleen beschreven worden met behulp 
van de beta. maar ook met behulp van de standaarddeviatie (a). De 
standaarddeviatie is een statistische spreidingsmaat. die de afwijking ten opzichte van 
een gemiddeld rendement weergeeft. Het voordeel van deze risico-indicator is dat niet 
alleen het systematische, maar ook het specifieke risico beschreven wordt. Het nadeel 
van de standaarddeviatie is dat deze alleen iets zegt over de afwijking ten opzichte van 
het gemiddelde en niets zegt over de hoogte van en de samenhang met dit 
gemiddelde. Deze risico-indicator heeft voor beleggers geen toegevoegde waarde en 
wordt nauwelijks gebruikt. De reden hiervoor is dat beleggers voornamelijk 
ge'interesseerd zijn in risico-indicatoren die de verhouding tussen rendement en risico 
weergeven, waarbij de hoogte van het rendement wordt meegewogen [Van Polanen, 
2005). 

kiassieke model/en 
Het APM, het CCAPM en het MIM zijn evenals het CAPM gebaseerd op de Moderne 
Portefeuille Theorie. Ze worden alien gezien als doorontwikkelingen van het CAPM. De 
verschillende modellen moesten leiden tot het verfijnen van het CAPM. Deze verfijning 
moest er ender andere voor zorgen dat het CAPM bruikbaar werd voor het beschrijven 
van risico 's voor de beleggingscategorie vastgoed. 

Uit verschillende onderzoeken [Brown en Matysiak, 2001; Geitner en Miller, 2001; Van 
Polanen 2005: Bont en de Heus, 2006) is gebleken dot bepaalde problemen en 
tekortkomingen van het CAPM, door de alternatieve klassieke modellen kunnen worden 
voorkomen. Deze onderzoeken tonen ook aan dat dergelijke alternatieve modellen 
andere, vooral praktische problemen met zich meebrengen. Het voorkomen van de ene 
beperking van een model, blijkt een andere beperking te veroorzaken. Een voorbeeld 
hiervan is uitgewerkt in het onderstaande kader. 

Het Arbitrage Pricing Model (AMP) gaat uit van het feit dat hat totale risico is opgebouwd uit 
een grate hoevaelheid kleine "deelrisico·s". leder deelrisico wordt veroorzaakt door een 
verschillende eigenschap van een balegging. Hat toekennen van een risico aan een 
eigenschap blijkt bij vastgoedobjecten, zoals praktisch als theoretisch, een onmogelijka 
exercitie. Dit komt doordat een deelrisico niet verklaard kan worden door een eigenschap. 
Anders gezegd, elm eigenschap zal invloed hebben op meerdere deelrisico's en zich niet 
laten beschrijven als een deelrisico: er ontstaat overlap in de risico's. Het APM geeft het risico 
weliswaar meer gedetailleerd weer, maar de deelrisico's zijn minder objectief vast te stellen. 
Hierdoor ontstaat schijnnauwkeurigheid bij het vaststellen van het totale risico [Overbeeke 
a.a., 2005). 

In het kader is slechts een van de beperkingen van de doorontwikkelde modellen van 
het CAPM te vinden. In eerder uitgevoerde onderzoeken worden vele andere 
beperkingen uitgewerkt. In dit onderzoek wordt niet verder ingegaan op de kenmerken 
en beperkingen van deze modellen. 
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,, tt)eorieen 
Binnen de alternatieve stromingen zijn vele verschillende theorieen ontwikkeld, zoals de 
utiliteitstheorie van Fishburn. Alternatieve theorieen kennen drie belangrijke afwijkingen 
ten opzichte van de klassieke theorieen. In tegenstelling tot klassieke theorieen: 

• Worden de afwijkingen en dus risico 's niet ten opzichte van het gemiddelde 
bepaald. Ze worden bepaald ten opzichte van een vooraf minimaal geeist 
rendement {ook wel Minimal Acceptable Return {MAR} genoemd}; 

• Wordt er uitgegaan van een scheve verdeling van historische 
rendementsreeksen; 

• Worden alleen rendementen die lager uitvallen dan de MAR, als risico gezien. 

De twee laatstgenoemde punten worden aangemerkt als positieve eigenschappen van 
alternatieve theorieen ten opzichte van klassieke theorieen. Uit verschillende analyses 
blijkt dot rendementenreeksen over het algemeen niet normaal, maar scheef zijn 
verdeeld. Historische rendementsreeksen kunnen incidenteel compleet scheef zijn 
verdeeld, waardoor risico 's te groot of te klein worden geschat. Beleggers blijken het 
behalen van een hoger don vereist rendement niet als risico, moor als een kans te zien. 
Door alleen lager don de MAR behaalde rendementen als risico te beschouwen, wordt 
een reeler beeld gegeven van de werkelijk gelopen risico's [Langbroek, 2003; Van 
Polanen, 2005). Een bijkomend voordeel is dat risico 's individueel per belegger kunnen 
worden bepaald. Het risico wordt immers gekoppeld aan het vereiste rendement van 
een bepaalde belegger en iedere belegger heeft een andere beleggingsvisie met 
bijbehorende rendementseisen {zie paragraaf 3.6). 

Het probleem van de op alternatieve theorieen gebaseerde modellen, is dat deze 
uitgaan van de MAR. Van huidige beleggingen is in het verleden nooit geregistreerd 
wat. bij het in portefeuille nemen van objecten, het minimale vereiste rendement was. 
Dit betekent dat alternatieve modellen alleen kunnen worden gebruikt bij het analyseren 
van potentiele beleggingen in de toekomst, waarbij van te voren een MAR is 
vastgesteld. Slechts wanneer voor elke individuele belegging vooraf de MAR wordt 
vastgesteld en geregistreerd, is het in de toekomst mogelijk alternatieve modellen te 
gebruiken bij de analyse van historische rendementsreeksen. Aangezien alternatieve en 
klassieke theorieen verschillende grondgedachten hebben is het niet mogelijk risico' s, 
bepaald met behulp van klassieke modellen, te substitueren naar verwachte risico 's die 
worden bepaald met behulp van alternatieve modellen. Er bestaat geen samenhang 
tussen risico 's bepaald met behulp van klassieke modellen en bepaald met alternatieve 
modellen [Bont en de Heus, 2006). 

4. 1 optietheone 

Buiten de twee eerder besproken theoriestromingen, is er in de jaren negentig een 
nieuwe theorie ontwikkeld: de reele optietheorie. Deze theorie is gebaseerd op de 
optietheorie, zoals deze geldt voor aandelen en obligaties. Opties geven beleggers de 
mogelijkheid om binnen een vooraf vastgestelde periode, aandelen en obligaties te 
kopen tegen een vooraf afgesproken prijs {uitoefenprijs}. Wanneer het aandeel 
waarvoor de optie is gekocht in waarde is gestegen, geeft de optie het recht om tegen 
de {lagere) uitoefenprijs het aandeel te verwerven. Als het aandeel in waarde daalt, zal 
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de belegger de optie om het aandeel te verwerven niet lichten. Het nemen van opties 
zorgt voor risicospreiding en risicoreductie binnen een portefeuille. 

De reele optietheorie stelt dot beleggers de vrije keuze hebben om al don niet in een 
belegging te investeren. Ook stelt de theorie dot beleggers hun investeringsbeslissing uit 
kunnen stellen. Met behulp van de formule van de reele optietheorie is het mogelijk te 
berekenen of het interessant is op een bepaald moment te investeren, of dot men deze 
investering beter kan uitstellen. De formule neemt daarbij onder andere mee, hoe long 
men nog in een belegging kan investeren (de optieperiode), wat de kans op 
toekomstige cashflows is en hoe groot deze toekomstige cashflows naar verwachting 
zullen zijn. Logischerwijs is de kans op het behalen van een slecht resultaat op een 
investering in een vroeg stadium grater, don wanneer het proces al verder is gevorderd 
en er meer duidelijk is over toekomstige baten en lasten. Het model beschrijft de relatie 
tussen risico en rendement, waarbij het aspect tijd wordt meegewogen. Timing en sturing 
bij het investeren wordt hierdoor makkelijker [van Beek, 1997]. 

Timing speelt bij alle investeringen een grote rol, dus ook bij investeren in vastgoed. De 
reele optietheorie lijkt een goede mogelijkheid om de relatie tussen rendement en risico 
te beschrijven. Belangrijk voor deze theorie is wel dot er een optieperiode moet zijn. Men 
heeft de mogelijkheid om in een object te investeren. Als men dit besluit niet te doen 
don kan dit alsnog op elk gewenst later tijdstip. De praktijk leert dot dit bij beleggen in 
vastgoed niet het geval is. Stel, er bestaat de mogelijk een object te acquireren. 
Wanneer men besluit hiervan of te zien, zal over het algemeen een andere partij dit 
object verwerven. Doordat beleggers zelf geen optieperiode kunnen stellen, is deze 
theorie voor beleggers moeilijk toepasbaar. Voor projectontwikkelaars kan deze theorie 
wel interessant zijn. Zij hebben vaak grondposities en door deze posities kunnen zij wel 
hun eigen optieperiode vaststellen. 

- He1 Capnal Pnc1ng Model 5taat cermaal 
In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dot er vele verschillende modellen 
zijn, waarmee risico·s en de verhouding tussen risico·s en rendementen kunnen worden 
beschreven. Zeals bij elk model het geval is, kan ook met behulp van het CAPM alleen 
de werkelijkheid worden benaderd en niet exact warden bepaald. Elk model heeft 
specifieke voor- en nadelen: binnen dit onderzoek is daarom gekozen voor een model 
dot het beste aansluit bij het doel van dit onderzoek (zie paragraaf l .4). Dit doe I kan 
worden bereikt door het analyseren van historische rendementsreeksen. Deze resultaten 
kunnen vervolgens worden gebruikt om rendementen en risico ·s in de toekomst te 
voorspellen [Hendriks, 1999]. 

In paragraaf 4.4.2 is uitgewerkt dot alternatieve modellen risico·s koppelen aan een 
minimaal vereist rendement en niet aan een gemiddeld behaald rendement. Aangezien 
er van historische rendementsreeksen geen bijbehorende minimaal geeiste 
rendementen bekend zijn, zijn alternatieve modellen in dit onderzoek niet bruikbaar. Ook 
is het vereiste rendement per belegger verschillend en afhankelijk van de visie van een 
belegger. Dit onderzoek richt zich op het onderling vergelijkbaar maken van potentiele 
acquisities, waarbij de visie van individuele beleggers geen rol speelt. De reele 
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optietheorie en de klassieke theorie gaan niet uit van de visie van een belegger. Ze zijn 
daardoor meer objectief en beter bruikbaar binnen dit onderzoek. 

In paragraaf 4.4.3 is ingegaan op de relatief jonge reele optietheorie. Voordeel van 
deze analysemethode, is dat er meer inzicht wordt verkregen in het proces van 
investeren. De praktijk leert dat het uitstellen van een investering in een vastgoedobject 
er vaak voor zorgt dat het project aan een andere partij wordt verkocht, of het object 
later tegen een andere en onvoorspelbare prijs opnieuw wordt aangeboden. Een 
belegger heeft nooit het exclusieve recht om te mogen investeren en heeft nooit de 
mogelijkheid een periode vaststellen waarbinnen de reele optie kan worden gelicht. 
Wanneer de formule van deze reele optietheorie wordt gevuld blijkt dat, de geschatte 
looptijd waarbinnen de optie uiterlijk gelicht moet worden, voor een groot gedeelte 
bepalend is voor de uiteindelijke prijs van een optie [van Beek, 1997]. De prijs van de 
optie bepaalt uiteindelijk het rendement [Kemna in van Beek, 1997]. Bovenstaande 
argumenten zorgen ervoor dat de reele optietheorie in dit onderzoek niet bruikbaar is. 
Daarom is er in dit onderzoek gekozen om een klassiek model te gebruiken om risico 's en 
de samenhang tussen risico 's en rendementen te beschrijven. 

Het CAPM biedt wel meer mogelijkheden om de werkelijkheid te kunnen benaderen, 
maar kent eigenschappen die het modelleren van de werkelijkheid ook beperken. In 
paragraaf 4.4. l is uitgelegd dat het CAPM op verschillende manieren is doorontwikkeld 
om de beperkingen van het oorspronkelijke model te minimaliseren. Deze 
doorontwikkelde klassieke modellen blijken andere beperkingen met zich mee te 
brengen. Binnen dit onderzoekskader wordt er daarom voor gekozen uit te gaan van het 
oorspronkelijke Capital Pricing Asset Model. Het CAPM wordt in de beleggingswereld 
getypeerd als eenvoudig en is eenvoudig toepasbaar. Ook uit onderzoek [Miller en 
Gelter, 200 l] blijkt dat het CAPM geed te gebruiken is. In het onderzoek wordt gesteld 
dat het model in de oorspronkelijke vorm uitstekend te gebruiken is om de gewenste 
verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieen vast te stellen. Volgens Miller 
en Geitner is het model minder geschikt voor het vaststellen van de verhouding tussen 
risico en rendement op objectniveau. Dit is te verklaren door het feit dat de beta slechts 
het systematische risico en niet het specifieke risico beschrijft. Niet alleen voor individuele 
objecten, maar ook voor gemiddelde vastgoedportefeuilles van circa vijfentwintig 
objecten is het specifieke risico niet te verwaarlozen [Brown en Matysiak, 2000]. 

Als de beta in het model ruimer wordt ge"interpreteerd, is het wel mogelijk de verhouding 
tussen rendement en risico te omschrijven [Brown en Matysiak, 2000: Langbroek, 2003]. 
Langbroek stelt in zijn onderzoek dot het model na kleine aanpassingen bruikbaar is en 
aansluit bij de karakteristieken van de huidige beleggingsmarkt. Langbroek concludeert 
ook dat, als de beta anders wordt ge"interpreteerd, er randvoorwaarden moeten 
worden opgesteld waarbinnen het model bruikbaar is. 
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4.5. ! Aannames voor de CAPM fonnule 
Het CAPM beschrijft het beleggingsrisico volgens de formule: 

T(Ri) = R(rv) + ~(i) x [R(m)-R(rv)] (%) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aannames die voor de bovenstaande formule 
moeten warden gedaan, om het CAPM voor dit onderzoek geschikt te maken. De 
formule wordt niet aangepast, wel worden andere aannames voor parameters gedaan. 
De parameters die niet warden besproken warden hetzelfde ge"interpreteerd als in de 
originele formule {zie paragraaf 4.4.1 ). Voor de overige parameters warden nu de 
veranderingen uitgewerkt. 

Bero 
De Beta drukt in dit onderzoek de risico-opslag uit voor het systematische risico en het 
specifieke risico. Bij aandelen en obligaties is het specifiek risico van een eenheid weg te 
diversifieren, terwijl dit bij vastgoed niet het geval is. Hiervoor zijn verschillende redenen. 
Ten eerste: Eenheidsprijzen van aandelen en obligaties zijn relatief laag in vergelijking 
met die van vastgoed {zie kader). Dit betekent dot de spreiding binnen een 
vastgoedportefeuille veel beperkter is don binnen een aandelenportefeuille met 
dezelfde omvang. Een slecht rendement van een vastgoedobject heeft dus ook veel 
meer invloed op het totale rendement van de vastgoedportefeuille, don dat een 
aandeel dot heeft op een aandelenportefeuille. 

Er wordt een aandelenportefeuille samengesteld voor 10 miljoen euro. Stel dat een aandeel 
gemiddeld 50 euro kost [IEX, 2007], dan betekent dit dat het risico wordt gespreid over 
200.000 aandelen. Er wordt een vastgoedportefeuille samengesteld met dezelfde omvang van 
1 O miljoen euro. Wanneer er wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde van elm 
vastgoedobject van ruim 7 miljoen euro [ROZ, 2007[, dan betekent dit dat het risico slechts 
over 1 a 2 objecten wordt gespreid. Het specifieke risico wordt hiermee niet weg 
gediversifieerd. 

Ten tweede komen de karakteristieken van de verschillende aandelen meer met elkaar 
overeen don de karakteristieken van vastgoedobjecten. Door een grotere transparantie 
van de aandelenmarkt is het eenvoudiger om voor een bepaald aandeel een 
risicoprofiel op te stellen. Dit profiel kan warden afgestemd op het risicoprofiel van de 
overige aandelen in een portefeuille. Voor een vastgoedportefeuille is dit, door de 
specifieke eigenschappen van de individuele objecten, moeilijker te realiseren. leder 
vastgoedobject is uniek {zie paragraaf 2.3), waardoor er altijd een specifiek risico 
aanwezig zal blijven [Van Polanen, 2005]. 

Ten slotte wordt er binnen dit onderzoekskader gekeken naar het risico van individuele 
vastgoedobjecten en de onderlinge vergelijking tussen de verschillende objecten. Het 
feit of en zo ja, voor wat voor een portefeuille een bepaald object wordt aangekocht, 
wordt buiten dit onderzoekskader gesteld. Wanneer individuele objecten afzonderlijk 
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worden geanalyseerd, is er altijd een specifiek risico aanwezig. Vanaf nu wordt 
aangenomen dat de beta het totale risico (systematisch en specifiek) beschrijft; er is 
immers gebleken dat het specifieke risico zowel binnen de totale vastgoedmarkt, als 
binnen dit onderzoek onderdeel uit moet maken van het totale risico (en risico-opslag) 
en er dus een bepaald rendement tegenover meet staan [Langbroek, 2003]. Orn te 
voorkomen dat de beta (B(i)) uit de oorspronkelijke formule en uit de in dit onderzoek 
gebruikte formule met elkaar warden verward, wordt de beta aangeduid als de beta 
totaal (B(tot)). 

Man:.rrenoernenr R{m) 
Het marktrendement (R(m)) beschrijft het verwachte of het behaalde rendement van 
"de markt". Het exacte totale rendement van alle vastgoedobjecten in Nederland is niet 
bekend, maar wordt door de ROZindex wel nauwkeurig benaderd. In de praktijk wordt 
gesteld dat de ROZindex de markt simuleert. De index maakt onderscheid tussen de 
verschillende categorieen, met verschillende rendementen en risico · s per categorie (zie 
paragraaf 2.5). Aangezien er onderzoek wordt gedaan naar het segment kantoren, 
wordt de parameter R(m) ge"interpreteerd als het marktrendement dat door de 
ROZindex is gerapporteerd voor de categorie kantoren IR(kantoren) ). 

van ae tormule: totale rencJernent {Ri/ 
De aanpassingen aan de formule van het CAPM resulteren tot de volgende formule: 

T(Ri) = R(rv) + ~(tot) x [R(kantoren)-R(rv)] (%) 

De output van de formule beschrijft het totale verwachte rendement op objectniveau, 
waarmee objectief kan worden bepaald wat het totale rendement zou moeten zijn bij 
een gegeven markt- en objectspecifieke risico-opslag. 

4.~, L Ranavooiwaaraen van de oangepasre tormule 
In de vorige paragraaf zijn pragmatische oplossingen aangedragen die ervoor zorgen 
dat het Capital Asset Pricing Model voor dit onderzoek toepasbaar wordt. De 
aanpassingen aan het model zijn te rechtvaardigen, mits men rekening houdt met 
enkele beperkingen die het gebruik van klassieke modellen met zich meebrengen. Deze 
beperkingen zijn te verwaarlozen wanneer men zich houdt aan de volgende 
voorwaarden [Langbroek, 2003]: 

De aangepa:,te torrnuie is o//een te gebruiken voor een onderlinge vergelijking van 
objecten birinen de beleggmgscate9orie vastgoed 
De aangepaste formule beschrijft het totale risico en niet alleen het systematische risico. 
Wanneer er met behulp van de formule een vergelijking wordt gemaakt tussen een 
vastgoedbelegging en een belegging uit een andere assetclass, worden er twee 
verschillende soorten risico door elkaar gebruikt. Het systematische risico van aandelen 
en obligaties wordt vergeleken met het systematische en het specifieke risico van 
vastgoedobjecten. Bij het vergelijken van twee vastgoedobjecten warden wel 
vergelijkbare en eenduidig geformuleerde risico 's met elkaar vergeleken. Doordat de 

Pagina 36 



beta het totale risico beschrijft, warden de veel gehoorde kritieken (o.a. Miller en 
Geitner) op klassieke modellen grotendeels weerlegd. 

l:er; ge:je1ecteerde groep ObJecten 1s represenratief voor ae kantorenmarkt en neett 
1101c1oende ornvong 
Klassieke modellen merken alle rendementen die afwijken van het gemiddelde aan als 
risico. Ook wordt er vanuit gegaan dot rendementen normaal zijn verdeeld. Deze beide 
aannames komen op objectniveau niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Wei 
blijkt uit onderzoek dot de normale verdeling gemiddeld gezien wordt benaderd, als er 
naar minimaal tienjarige rendementsreeksen wordt gekeken en er voldoende objecten 
wordt geanalyseerd. Verder toont onderzoek aan dot alle afwijkingen ten opzichte van 
het gemiddelde als risico gezien mogen warden, wanneer er meer don twintig objecten 
wordt geanalyseerd. Een steekproef met een minimale omvang van twintig objecten 
zorgt ervoor dot de theorie, de praktijk nagenoeg benadert [Brown en Matysiak, 2000 in 
Tazelaar, 2002). 

Er rnJg worCien aangenomen aat ae rnorkt transparant 1s als een gesefecteerde groep 
, tieeft 

De vastgoed beleggingsmarkt is op objectniveau niet perfect en transparant. Er warden 
nagenoeg geen beleggingstransacties volledig openbaar gemaakt. Door inefficientie 
en ondoorzichtigheid kan er geen juiste prijs tot stand komen. Onderzoek van Brown en 
Matysiak (2000) heeft aangetoond dot, als er minimaal twintig objecten warden 
geanalyseerd, er mag warden aangenomen dat de markt efficient en transparant is. Er 
wordt gesteld dot, op een volledig gespreide portefeuille, geen "abnormale" 
rendementen kunnen warden behaald en er dus gemiddeld gezien de juiste prijs voor 
objecten wordt betaald. Er kunnen wel uitschieters voorkomen, moor die warden 
weggemiddeld bij een analyse van minimaal twintig objecten. 

Volgens de klassieke theorie warden afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde 
rendement, beschreven met de alpha (zie figuur 4.3). 
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Figuur4.3 De afwijking van het rendement van een individueel object (a) tov de SML 

In dit onderzoek wordt gesteld dat iedere belegger bij een potentieel beleggingsobject 
tot een juiste prijs komt en er dus gemiddeld gezien geen alfa optreedt. 

uit verleden b1eden geen garantie voor de toekomst 
Nagenoeg dit hele hoofdstuk heeft in het teken gestaan van het beschrijven van de 
verhouding tussen het rendement en het risico van historische rendementsreeksen. Doel 
hiervan is het komen tot historische resultaten, die kunnen worden gebruikt om 
voorspellingen in de toekomst te kunnen doen. Het voorspellen van toekomstige 
resultaten in de financiele wereld wordt ook wel "forecasting" genoemd. Voorspellingen 
worden voornamelijk gebaseerd op historische datareeksen: resultaten uit het verteden 
worden gesubstitueerd naar de toekomst. De geforecaste rendementen en risico 's 
kunnen anders uitpakken dan ze zijn voorspeld. Dit is te verklaren doordat er bij 
forecasting vaak voorbij wordt gegaan aan het feit dot marktomstandigheden in de 
toekomst anders kunnen zijn dan dat ze in het verleden waren. 

Afwijkingen kunnen sterk worden verkleind door correcties toe te passen voor 
veranderde marktomstandigheden en verwachte toekomstige marktontwikkelingen. Het 
voorspellen van toekomstige marktontwikkelingen is natuurtijk niet eenvoudig. Een 
algemeen gebruikte methode, is het modelleren van de toekomst volgens verschillende 
scenario's [Langbroek, 2003]. Er worden dan drie scenario's uitgewerkt: een worst-case, 
een normal-case en een best-case. Het normal-case scenario geeft het meest 
realistische beeld van de verwachte marktontwikkelingen. Het worst-case scenario laat 
zien wat er kan gebeuren als de markt zich minder voorspoedig ontwikkelt dan 
verwacht. Het best-case scenario goat uit van een zich beter dan verwacht 
ontwikkelende markt. Het voordeel van deze benadering is dat inzichtelijk wordt wat de 
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risico 's zijn van een potentiele belegging bij verschillende marktomstandigheden. In 
paragraaf 5.2.1 wordt het begrip forecasting verder uitgewerkt en wordt uitgelegd hoe 
beleggers (zouden moeten} forecasten. 

4.7 Resun,e 

Het CAPM wordt binnen de vastgoedmarkt gezien als een eenvoudig en praktisch 
bruikbaar model. Het model is oorspronkelijk ontwikkeld voor het modelleren van 
financiele assetclasses (aandelen en obligaties). Aangezien de karakteristieken van 
vastgoed verschillen van die van andere assetclasses. kent het gebruik van het model 
binnen de vastgoedwereld beperkingen. Na het doen van kleine aanpassingen, is het 
model wel bruikbaar voor de vergelijking van verschillende vastgoedobjecten. Het 
vergelijken van aandelen met vastgoedobjecten wordt onmogelijk, omdat parameters 
op een verschillende manier worden ge"interpreteerd. 

Yerder is de aangepaste formule slechts te gebruiken wanneer er minimaal twintig 
objecten wordt geanalyseerd. Een dergelijke aantal geanalyseerde objecten zorgt 
ervoor dot de werkelijkheid kan worden gesimuleerd en gemodelleerd, zonder dot er 
problemen ontstaan met de specifieke eigenschappen van het Capital Asset Pricing 
Model. 
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lnvesteringsbeoordeling: Theorie en praktijk 

Beleggers zijn altijd op zoek naar goede vastgoedinvesteringen. Sommige beleggers 
besluiten de vastgoedportefeuille uit te breiden, anderen zijn op zoek naar 
vervangingsinvesteringen. Deze vervangingsinvesteringen moeten huidige 
beleggingsobjecten vervangen, waarvan de belegger heeft besloten ze af te stoten. Er 
kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen aan het afstoten van een of 
meerdere vastgoedobjecten. De belangrijkste twee redenen zijn: 

• Een object past niet meer in de portefeuille of bij de visie van de belegger: 
• De belegger denkt op een bepaald moment een goede prijs te kunnen krijgen 

voor het vastgoed. 

Veelal ziet de belegger dan meer gunstige investeringsmogelijkheden, waarop een 
hoger rendement kan worden behaald of waarmee een kleiner risico wordt gelopen. 
Voordat een belegger besluit een object aan te kopen of at te storen, zal er altijd een 
grondige analyse uitgevoerd moeten worden. De belegger moet in eerste instantie 
analyseren wat en hoe groot het risico is en welk bijbehorend rendement er behaald kan 
worden. Vervolgens moet hij beslissen of het rendement dot kan worden behaald 
voldoende is en of het verwachte risico aanvaardbaar is. Als de belegger het risico 
rendementsprofiel van een belegging heeft vastgesteld, moet er worden gekeken of dit 
profiel past binnen de investeringsvisie van de belegger. Zeals in paragraaf 3.6 is 
beschreven, kunnen visies van beleggers sterk uiteen lopen. Een belegger moet 
afwegen of de acquisitie past in het beleggingsprofiel dat de belegger nastreeft. 

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op investeringsbeoordeling van potentiele acquisities 
in theorie en in praktijk. In de eerste plaats wordt uitgelegd hoe beleggers, volgens de in 
hoofdstuk 3 en 4 besproken theorie, tot een verwacht rendement en risico kunnen 
komen. Vervolgens wordt ingezoomd op hoe potentiele acquisities in de praktijk worden 
beoordeeld. Als laatste wordt bekeken of en zo ja welke verschillen er bestaan tussen 
investeringsbeoordeling in theorie en in praktijk. 

5.2 lnves,enngsbeoordeling in theorie 
lnvesteringsbeoordeling heeft niet alleen het doel om te komen tot de "best" mogelijke 
beschikbare investeringsmogelijkheid op een bepaald moment. Er moet ook gekeken 
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worden, of het verwachte rendement van "beste" investeringsmogelijkheid, hoger ligt 
dan het minimale vereiste rendement. 

Als het verwachte rendement van de best mogelijke investeringsmogelijkheid lager 
uitkomt dan het minimale vereiste rendement, moet een belegger besluiten geen 
investering te doen. Over het algemeen zal de belegger zijn investering uitstellen en 
wachten tot meer geschikte investeringsmogelijkheden zich voordoen. In de volgende 
paragrafen wordt uitgelegd hoe het minimale vereiste rendement en het verwachte 
rendement kan worden bepaald. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe deze waarden 
inzicht kunnen verschaffen in het proces van investeringsbeoordeling. 

5.2. vasts1el1en van t mirnmale vereiste rendement 
In hoofdstuk 4 is beschreven dat de samenhang tussen het rendement en het risico van 
kantoorpanden kan worden beschreven met behulp van de CAPM formule: 

T(Ri) = R(rv) + P(tot) x [R(kantoren)-R(rv)] (%) 

Met behulp van deze formule is ook het mogelijk het minimale vereiste rendement vast 
te stellen [Langbroek, 2003]. In de formule geldt dat T(Ri) het minimale vereiste 
rendement is voor een periode van tenminste tien jaar. Orn de T(Ri) te kunnen bepalen, 
moeten de overige parameters in de formule bekend zijn. Voor het risicovrije rendement 
R(rv) en het marktrendement van kantoren R(kantoren) kan een lange termijn 
voorspelling word en gemaakt. Deze voorspelling kan worden gemaakt op basis van een 
forecast. 

forec..osten van rnorkt ns,covrije rendernenren 
Een forecast kan op verschillende manieren worden gemaakt. Over het algemeen 
worden forecasts gemaakt op basis van historische data die wordt geextrapoleerd naar 
verwachtingen voor de toekomst. Ook kan men tot een forecast komen door een 
intentieonderzoek uit te voeren of door beoordelingen van experts te analyseren. Deze 
gegevens kunnen worden verwerkt in een toekomstvoorspellend model. Het forecasten 
op basis van historische data wordt gezien als theoretische forecasting, terwijl de twee 
laatst genoemde mogelijkheden als praktische forecasting worden getypeerd. 
Aangezien er in deze paragraaf in wordt gegaan op investeringselectie in theorie, 
worden de twee laatste mogelijkheden hier verder niet besproken [De Heus e.a., 2003]. 

Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar rendementsverwachtingen op de lange 
termijn. Wanneer men voor een lang periode een forecast maakt, is het het meest 
nauwkeurig dit te doen op basis van zo lange mogelijke historische datareeksen. Voor de 
assetclass vastgoed zijn er historische rendementsreeksen beschikbaar sinds de 
oprichting van de ROZindex (1995). Dit betekent dater op basis van de gegevens van 
de afgelopen twaalf jaar, een reele forecast gemaakt zou moeten kunnen worden voor 
een periode van weer eens twaalf jaar. Er moet wel worden opgemerkt dat 
marktomstandigheden structureel kunnen veranderen, waardoor deze voorspellingen 
geen betrouwbaar beeld geven van de daadwerkelijk te verwachten rendementen en 
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ns1co·s. Orn bovenstaande problemen te beperken, is het mogelijk toekomstige 
marktomstandigheden te verwerken in een forecast. In de eerste plaats wordt historische 
data geanalyseerd, die met behulp van extrapolatie wordt vertaald naar een 
voorspelling voor de toekomst. Deze forecast wordt vervolgens bijgesteld op basis van 
huidige en toekomstige marktontwikkelingen. Hierdoor ontstaat een statistisch 
onderbouwde forecast, waarbij rekening wordt gehouden met historische, actuele en 
toekomstige marktontwikkelingen. 

Het doel van deze paragraaf is om te komen te een betrouwbare waarde voor het 
minimale vereiste rendement op basis van waarden voor het markt- en het risicovrije 
rendement. Orn te komen tot deze waarden, blijkt dat er niet alleen gekeken moet 
worden naar de historische rendementsreeksen, maar ook naar toekomstig te 
verwachten rendementen. Naar deze verwachte rendementen worden er ieder jaar 
vele onderzoeken uitgevoerd. In het volgende kader wordt in de eerste plaats ingegaan 
op de factoren die van invloed kunnen zijn op het toekomstige marktrendement voor 
kantoren en dot van risicovrije beleggingen. In het kader is ook te vinden wat volgens de 
verschillende onderzoeken de toekomstverwachtingen voor deze factoren zijn. 
Vervolgens wordt er besproken hoe deze veranderende factoren van invloed kunnen 
zijn op het toekomstige markt- en het risicovrije rendement. Tenslotte wordt er besproken 
hoe de toekomstverwachtingen binnen dit onderzoek worden ge'interpreteerd en 
worden gebruikt bij de forecasting voor het toekomstige marktrendement voor kantoren 
en het toekomstige risicovrije rendement. 

Toekomstverwachtingen [oa Troostwijk, 2007, DTZ, 2007, JLL, 2007 en NVM, 2006] 
• Er is en blijft een grote hoeveelheid kapitaal op de beleggingsmarkt beschikbaar. De 

vraag naar vastgoed blijft hierdoor onverminderd groot; 
• De onverminderde grote vraag naar en het schaarse aanbod van vastgoed zorgen 

ervoor dat beleggers lagere aanvangsrendementen moeten Mbetalen" voor 
kantoorpanden. Prijzen blijven dus stijgen; 
Huurprijzen stijgen gestaag door. Zowel op A, B als C locaties warden geen grate 
positieve dan wel negatieve huurprijscorrecties verwacht; 
De gestaag stijgende huurprijzen en de steeds verder dalende aanvangsrendementen 
zorgen ervoor dat het directe rendement op kantoorpanden de komenden jaren blijft 
dalen; 
De rendementen op vastgoed zijn, gezien het risicoprofiel, de afgelopen jaren hoog 
geweest. Vastgoed was in vergelijking met andere assetclasses Munderpriced". 
Dalende aanvangsrendementen hebben ervoor gezorgd dat het risico 
rendementsprofiel weer enigszins in verhouding is. Deze prijscorrectie is naar 
verwachting structureel; 
Stijgende rente levert hogere rendementen op risicovrije beleggingen op: In 2007 is de 
rente steeds licht gestegen. Verwachting is dat door de aantrekkende economie de 
rente de komende jaren in ieder geval niet stark gaat dalen. Een verdere stijging wordt 

~ 1 reeel geacht. Extreme rentestanden (op risicovrije beleggingen) van 12%, zoals deze 
in het begin van de jaren 80 golden, worden niet verwacht. 
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De toekomstverwachtingen voor op de vorige pagina genoemde factoren wijken 
duidelijk af van de situatie zoals deze de af gel open twaalf jaar is geweest. Het is dus 
zeker niet terecht historische rendementsreeksen een op een te extrapoleren naar 
verwachtingen voor de toekomst. Op basis van de bovenstaande 
toekomstverwachtingen kan er beter een nauwkeurige voorspelling worden gedaan 
voor bijvoorbeeld het directe rendement, dan op basis van de een op een extrapolatie. 

Zoals bekend wordt het directe rendement berekend door de netto huurinkomsten te 
delen door de waarde van het pand. Volgens analisten zullen de 
aanvangsrendementen van kantoorpanden door de aanblijvende vraag de komende 
jaren nog verder dalen en hiermee zal de waarde verder stijgen. Het eindpunt van deze 
doling is ook voor analisten moeilijk in te schatten. Analisten zijn het er wel unaniem over 
eens dat het zeer onwaarschijnlijk is dat aanvangsrendementen voor vastgoed ooit nog 
zo hoog worden als ze de afgelopen twaalf jaar gemiddeld gezien zijn geweest. 
Doordat de huren niet extreem zullen veranderen zal het gemiddelde directe 
rendement de komende jaren lager uitvallen. In dit onderzoek wordt gesteld dat het niet 
reeel is, gezien de dalende trend van aanvangsrendementen, uit te gaan van het 
relatief hoge twaalf jaars rendement van 7.75% [ROZ, 2007]. Er wordt gekozen om het 
lagere vijf jaars gemiddelde van het directe rendement aan te houden (7,23%). Dit 
lagere rendement geeft volgens de verschillende onderzoeken een beter beeld van het 
te verwachten directe rendement. Voor volledige historische rendementsreeksen wordt 
verwezen naar bijlage 1. 

De toekomstverwachtingen voor het indirecte rendement wijken af van de 
verwachtingen voor het directe rendement. In de figuren 2.2 en 3.1 is te zien dat het 
indirecte rendement de afgelopen twaalf jaar cyclisch is geweest. Het is de verwachting 
dat dit rendement de komende jaren ook het cyclische karakter behoudt. Een 
gemiddelde berekend over een langere periode geeft bij cyclische bewegingen van 
rendementen een nauwkeurig beeld, dan wanneer een relatief korte periode wordt 
beschouwd. Bovendien wordt er een aanblijvende doling van de 
aanvangsrendementen verwacht, waardoor de waarde van vastgoed blijft toenemen. 
Dit betekent dat er in dit onderzoek uit wordt gegaan van een verwacht indirect 
marktrendement op basis van een twaalf jaars gemiddelde van 2.40% en niet van een 
vijf jaars gemiddelde van 0,26% [ROZ, 2007]. Het percentage van 2.40% sluit ook beter 
aan bij de verwachtingen van analisten met betrekking tot de waardestijging van 
vastgoed. Analisten geven aan dat de waarde van vastgoed over het algemeen 
minimaal met het inflatiepercentage stijgt. Het inflatiepercentage in de periode van 
1995 tot en met 2006 was 2,26%. Het behaalde indirecte rendement op 
kantorenvastgoed komt dus redelijk overeen met het inflatiecijfer van dezelfde 
beschouwde periode. 

Onderzoeken met betrekking tot het verwachte marktrendement zijn redelijk eenduidig. 
Onderzoeken met betrekking tot de ontwikkeling van de rente en het risicovrije 
rendement daarentegen zijn dit niet. Het forecasten van het risicovrije rendement blijkt 
een stuk moeilijker te zijn. In dit onderzoek wordt daarom een verwacht rendement op 
risicovrije beleggingen aangehouden dot gelijk is aan het gemiddelde van 5,00% van de 
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afgelopen twaalf jaar. Een gemiddelde over een langere periode is statistisch altijd 
betrouwbaarder. don een gemiddelde berekend over een korte periode [De Heus e.a., 
2003]. De beschouwingperiode van het marktrendement en van het risicovrije 
rendement zijn hiermee gelijk. 

In deze paragraaf zijn toekomstverwachtingen aangegeven, waarmee in dit onderzoek 
bij de beoordeling van toekomstige acquisities rekening wordt gehouden. Enige 
voorzichtigheid moet worden geboden. Verschillende beleggers kunnen verschillende 
toekomstverwachtingen hebben. Dit kan te maken hebben met verschillende visies van 
beleggers. De forecast van de ene belegger kan daarmee afwijken met die van een 
andere belegger. In dit onderzoek wordt vanaf nu uitgegaan van de verwachtingen 
met betrekking tot het risicovrije. het directe en het indirecte rendement, zoals ze 
hierboven zijn beschreven en onderbouwd. 

voorspe/len de rrs1co-ops1ag 
Het vaststellen van de risico-opslag beta is niet eenvoudig. Het risico van een belegging 
is afhankelijk van vele verschillende karakteristieken van een beleggingsobject. De 
karakteristieken die het risico van een belegging veroorzaken. worden in de literatuur 
niet eenduidig beschreven. Een belangrijk feit is dot de beta het risico beschrijft ten 
opzichte van marktgemiddelde. Het bepalen van de risico-opslag blijft voor een groot 
gedeelte subjectief. Bij het vaststellen van de beta blijkt ervaring en marktkennis van de 
vastgoedexpert een essentiele rol te spelen. De meeste professionele beleggers blijken 
bij hun investeringsbeslissingen rekening houden met een vastgesteld aantal factoren en 
karakteristieken van een beleggingsobject. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op deze 
factoren en op de invloed van de factoren op investeringsbeslissingen. 

In paragraaf 4.4. 1 is reeds aangegeven dat een beta van O betekent dat er met een 
bepaald object geen risico wordt gelopen. Bij een beta van O volgt er uit de CAPM 
formule. dot het verwachte rendement en risico gelijk is aan dat van het risicovrije 
rendement. Gezien het risicoprofiel van vastgoed, zal een expert nagenoeg nooit een 
risico-opslag van O hanteren. Een beta van 1 geeft aan dot het rendement en risico van 
een object. het verwachte marktrendement en risico evenaart. Logischerwijs geeft een 
beta van tussen de O en 1 aan dot het risico van dit object lager ligt don het marktrisico, 
maar hoger ligt don dat van een risicovrije belegging. Een beta die hoger don 1 is, geeft 
aan dat een hoger dan gemiddeld risico wordt gelopen op een belegging. 

Een hulpmiddel bij het vaststellen van de beta, is het beschrijven van meerdere 
marktconforme beleggingen. Er wordt gesteld dot deze beleggingen een beta hebben 
van 1. Deze marktconforme beleggingen kunnen als vergelijkingsmateriaal 
(referentiekader) worden gebruikt voor het vaststellen van de beta voor potentiele 
acquisities. Het bepalen van de risico-opslag wordt hierdoor sterk vereenvoudigd, maar 
blijft uiteindelijk wel een subjectieve inschatting van de vastgoedexpert. 

De bepaling van min1male vereisfe rendement (T(Ri)) 
De bovenstaande paragraaf verschaft inzicht in hoe de verschillende variabelen uit de 
CAPM kunnen worden vastgesteld. Vervolgens kan het minimale vereiste rendement 
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(T(Ri)) voor een bepaalde beleggingstermijn worden berekend. Er moet wel een 
kanttekening worden geplaatst bij de betrouwbaarheid de van vastgestelde T(Ri). 
Uiteindelijk blijft het erg lastig om de werkelijkheid te voorspellen. Er mag wel worden 
aangenomen dat het bepaalde vereiste rendement een goed onderbouwde indicatie 
geeft van het uiteindelijk te behalen rendement. 

Voor investeringsbeoordeling is het van wezenlijk belong dat de variabelen voor het 
marktrendement en het risicovrije rendement, bij de vergelijking van verschillende 
investeringsmogelijkheden, gelijk worden gehouden. Als een van beide rendementen in 
werkelijkheid een compleet andere waarde aanneemt, is er alsnog een objectieve 
vergelijking tussen potentiele investeringen gemaakt op basis van dezelfde 
marktvariabelen. Verkeerd ingeschatte marktrendementen hebben dan geen invloed 
op de onderlinge vergelijking van verschillende investeringsmogelijkheden. Extreme 
afwijkingen tussen voorspelde en werkelijke marktrendementen, geven wel een 
vertekend beeld van het vereiste rendement. Een vergelijking van het verwachte en het 
vereiste rendement geeft dan geen betrouwbare indicatie voor de haalbaarheid van 
een potentiele investering. 

In de toekomst is het mogelijk de afwijking tussen voorspelde en behaalde rendementen 
te verkleinen. Als forecasts worden geregistreerd, kunnen deze in de toekomst worden 
vergeleken met gerealiseerde rendementen. Vervolgens kan het absolute verschil tussen 
deze twee rendementen worden berekend. Dit wordt ook wel de voorspelfout 
genoemd. De berekende voorspelfout kan experts inzicht verschaffen bij het voorspellen 
van toekomstige marktrendementen [De Heus e.a., 2003] . 

5.2.2 Het vaststellen van het verwachte rendernent 
Uit een vastgestelde waarde van een minimaal te eisen rendement T(Ri) kunnen weinig 
conclusies worden getrokken. De belegger kan aan de hoogte van de waarde alleen 
aflezen of dat deze potentiele acquisitie past binnen het door hem gestelde risico 
rendementsprofiel. Het vereiste rendement zegt niets over de kwaliteit van de belegging. 
Het onderling vergelijken van verschillende potentiele beleggingen is met behulp van de 
berekening van verschillende minimale rendementscijfers ook niet mogelijk. Orn wel 
uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van een belegging en om beleggingen 
onderling te kunnen vergelijken, is het nodig een inschatting te maken van het 
verwachte rendement van een belegging (TRR) en deze te vergelijken met het minimale 
vereiste rendement (T(Ri)). 

Het verwachte rendement (TRR) kan op twee verschillende manieren worden berekend. 
Er kan een volledige exploitatieberekening met cashflowschema worden gemaakt. Bij 
een exploitatieberekening worden alle kosten en opbrengsten voor een vastgestelde 
periode meegenomen en in een planning gezet. Zo wordt niet alleen duidelijk welke 
inkomsten en uitgaven er zijn, maar ook op welk moment deze plaatsvinden. 

Aon de opbrengstenkant worden niet alleen de nu lopende huuropbrengsten 
opgenomen. Er wordt ook rekening gehouden met toekomstige leegstand. Aon de 
kostenkant worden niet alleen alle gangbare exploitatiekosten meegenomen. Er wordt 
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ook rekening gehouden met groot onderhoud. investeringen en andere incidentele 
kosten. Een exploitatieberekening draagt voor de beschouwde periode bij aan een 
nauwkeurige schatting van het verwachte rendement. Vooral voor (grote) portefeuilles 
wordt vaak een complete berekening uitgevoerd. Op portefeuilleniveau is het 
eenvoudiger goed onderbouwde aannames te doen over opbrengsten en kosten. 
lmmers extreme verschillen tussen de daadwerkelijke en de geschatte exploitatie op 
objectniveau. zullen in een portefeuille nauwelijks opvallen. Positieve en negatieve 
uitschieters worden tegen elkaar weggestreept. Voor een separate 
investeringsmogelijkheid is het minder nauwkeurig een exploitatieberekening op te 
zetten. Op objectniveau is het minder eenvoudig om kosten en opbrengsten te 
schatten. Vaak heeft het schatten van deze exploitatiegegevens op objectniveau 
schijnnauwkeurigheid tot gevolg. 

Het opstellen van een betrouwbare exploitatieberekening brengt ook een geheel ander. 
vooral praktisch probleem. met zich mee. De beschikbare informatie van een potentiele 
acquisitie is vaak erg summier. De verkoper zal immers de (historische) 
exploitatiegegevens niet prijs willen geven. Voor een voorbeeld van de beperkte 
informatie die wordt verstrekt over potentiele acquisitiemogelijkheden. wordt verwezen 
naar bijlage X.1 van de geanonimiseerde bijlagenbundel . Met deze beperkte gegevens 
is het niet mogelijk een exploitatieberekening te maken. Pas nadat een object enige 
jaren in exploitatie is. kan er een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de 
exploitatiegegevens. Aangezien exploitatiegegevens niet in het stadium van 
investeringsbeoordeling beschikbaar zijn, wordt het vaststellen van de TRR met behulp 
van een uitvoerige exploitatieberekening in dit onderzoek niet mogelijk geacht. 

In dit onderzoek wordt er gekozen om de TRR te berekenen met behulp van de in 
hoofdstuk 3 besproken formule: 

TRR = [NI +W(t)-W(t-l)]xlOO {%) 
[W(t -1)+ INV] 

Met behulp van deze formule is het mogelijk een grove inschatting te maken van het 
verwachte rendement. De formule geeft een snelle indicatie van de TRR op basis van de 
(beperkte) verstrekte gegevens. In de formule wordt uitgegaan van netto huurinkomsten 
(NI). Deze kunnen worden berekend door de verwachte exploitatiekosten af te trekken 
van de huidige huurinkomsten. De exploitatiekosten warden naar inzicht van de 
belegger bepaald. Deze kosten warden in tegenstelling tot bij de exploitatieberekening 
slechts globaal geschat. Het percentage ligt voor kantoorgebouwen over het algemeen 
tussen de 1 O en 15%. afhankelijk van ouderdom en onderhoudsstaat van een pond 
[Vastgoedmonitor. 2007]. Voor de variabelen geldt dat kan worden uitgegaan van de 
huidige opbrengsten en kosten per jaar. mits deze representatief warden geacht voor 
de verwachte exploitatiegegevens voor de beschouwde beleggingsperiode. Over het 
algemeen wordt hier voor beleggers met een lange termijn visie een periode van tien 
jaar aangehouden. lndien noodzakelijk kunnen er correcties worden toegepast voor 
verwachte leegstand. een verschil in huurwaarde en huurprijs of kosten voor verwacht 
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groot onderhoud. Deze correcties moeten dan wet worden teruggerekend naar 
jaargemiddelden. 

Bij acquisities kan worden aangenomen dat de waarde van een object gelijk is aan de 
verkoopprijs waarvoor het object wordt verkocht. In een steeds transparanter wordende 
vastgoedmarkt zullen prijs en waarde steeds minder van elkaar afwijken [Langbroek, 
2003). Een belegger zal ook niet snel een object acquireren dat ver boven de marktprijs 
verworven kan worden. Het verwachte rendement voor de beschouwde 
beleggingsperiode is voor een groot gedeelte afhankelijk van de prijs. Het rendement 
wordt immers berekend door de inkomsten en de verwachte waardestijging te delen 
door de actuele waarde. Wanneer een pond ver boven de marktwaarde wordt 
aangekocht betekent dit dot er in de eerste jaren flink op het pond afgeboekt zal 
worden. Een belegger zal een dergelijke afboeking niet accepteren. 

Bovendien zal bijna iedere acquisitie voor een groat gedeelte gefinancierd warden met 
vreemd vermogen geleend bij een hypotheekverstrekker. Voor nagenoeg iedere 
acquisitie is een financieringstaxatie benodigd. Een hypotheekverstrekker (bank) wil 
"zekerheid" hebben over het feit of een te financieren pond ook daadwerkelijk de 
aankoopprijs waard is. De bank zal een externe taxateur vragen het pond te waarderen. 
Als het pand lager wordt gewaardeerd don dot een belegger ervoor heeft betaald, zal 
de bank niet of een kleiner gedeelte willen financieren. Over het algemeen kan de koop 
don niet doorgaan. In dit onderzoek wordt er vanaf nu vanuit gegaan dot de betaalde 
prijs voor een object gelijk is aan de marktwaarde. Voor de formule van de TRR betekent 
dit dat W(t-1) de gerealiseerde prijs beschrijft. Om verwarring te voorkomen wordt in de 
formule de letter "P" van prijs gebruikt. 

De laatste onbekende variabele in de formule is W(t). W(t) - W(t-1) geeft in de formule de 
waardestijging in een jaar weer. Zoals in het begin van deze paragraaf is uitgelegd, kan 
de waardestijging in de loop der jaren sterk vaneren door wisselde 
marktomstandigheden. Voor beleggers met een lange beleggingshorizon kan hiervoor 
een gemiddelde worden genomen. In eerder stadium is reeds besproken dot er in dit 
onderzoek wordt uitgegaan van een gemiddeld indirect rendement van 2,40% voor de 
kantorensector. Dit gemiddelde wordt beschreven met de letter "W" . 

Alle factoren van de formule om het verwachte rendement te berekenen zijn nu 
bekend. De formule wordt nu geschreven als: 

TRR= [NI+W] xlOO (%) 
[P+INV] 

De uiteindelijke theoretische beoordeling van een belegging kan nu plaatsvinden door 
het verwachte rendement (TRR) te vergelijken met het minimale vereiste rendement 
(T(Ri)). De belegger krijgt nu inzicht of de acquisitie voldoet aan de gestelde 
rendementseis. Ook laten de berekende TRR en T(Ri) zien of een belegging past binnen 
het risico rendementsprofiel van de belegger. Als laatste kan worden geanalyseerd of de 
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ene te verwerven acquisitie naar verwachting een gunstiger risico rendementsprofiel 
heeft don de andere. Wanneer wordt berekend dot het verwachte rendement 
bijvoorbeeld 10% boven het minimale vereiste rendement ligt, terwijl bij een andere 
acquisitie de waarden van de TRR en T{Ri) nagenoeg gelijk zijn. kan worden gesteld dot 
de eerste acquisitiemogelijkheid een betere prijs-kwaliteitverhouding heeft. 

In deze paragraaf is gebleken dot het nooit geheel mogelijk is een zuiver theoretische 
beoordeling van beleggingsobjecten te maken. Een praktische subjectieve beoordeling 
van de "vastgoedexpert" blijft altijd {voor een gedeelte) bepalend voor de uiteindelijke 
theoretische beoordeling. Het blijft wel het doel om de benodigde beoordelingen van 
de vastgoedexpert zo veel mogelijk te objectiveren en uniformeren. 

5.3 irn,esteringsbeoordehng de praktijk 
De manier van beoordelen. zoals in paragraaf 5.2 is omschreven, is een methode, 
waarmee acquisities op een theoretische manier kunnen worden beoordeeld. De beta 
blijkt een essentiele rol te spelen bij het maken van een beoordeling. Net deze variabele 
kan niet op objectieve gronden worden vastgesteld. De betrouwbaarheid van de 
"theoretische" benadering komt volgens experts in het geding. In de praktijk blijkt men 
don ook geheel andere, subjectieve, werkwijzen voor het beoordelen van acquisities toe 
te passen. In deze paragraaf wordt omschreven hoe acquisitiebeoordelingen op dit 
moment plaatsvinden. Ook wordt besproken wat de voor- en nadelen van de 
verschillende beoordelingsmogelijkheden zijn. De input voor deze paragraaf is verkregen 
door de afname van verschillende interviews met vastgoedexperts. 

Fmonc1eet qeareven ._ 

Er zijn globaal twee manieren van acquisitiebeoordeling aan te geven: de financieel 
gedreven lange termijn beoordeling en ten tweede de "subjectieve quickscan 
beoordeling". De financieel gedreven beoordeling is een praktische vertaling van de 
besproken theoretische methode. waarbij het verwachte rendement vast wordt gesteld 
met behulp van een exploitatieberekening. In tegenstelling tot de beoordeling volgens 
de theorie, wordt er in de praktijk slechts gekeken naar het verwachte rendement {TRR). 
De vergelijking met het minimale vereiste rendement {T{Ri)) wordt buiten beschouwing 
gelaten. 

In de praktijk blijkt men de financieel gedreven methode te verkiezen boven de 
quickscan beoordelingen. Financieel gedreven beoordelingen gaan uit van meerdere 
parameters en zijn daardoor verfijnder dan quickscan beoordelingen. Hierdoor lijken de 
financieel gedreven beoordelingen nauwkeuriger te zijn. Voorwaarde om tot een 
betrouwbare beoordeling te komen, is wel dat de exploitatiegegevens van een object 
beschikbaar zijn. Zeals in de vorige paragraaf is aangegeven, zijn dergelijke gegevens in 
de acquisitiefase niet beschikbaar voor een koper. Orn tot financiele 
acquisitiebeoordelingen te komen meet een belegger vele subjectieve aannames 
doen. Hierdoor ontstaat schijnnauwkeurigheid. Beleggers die in de acquisitiefase gebruik 
maken van financiele modellen, blijken deze slechts te gebruiken als ondersteuning van 
andere meer pragmatische beoordelingsmethodieken. 
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Het financieel beoordelen van vastgoedobjecten heeft wel een grote meerwaarde in 
de exploitatiefase. Analyses van de historische data (ender andere exploitatiegegevens) 
kunnen de belegger inzicht verschaffen in hoe ze hef rendement van een object kunnen 
optimaliseren. Ook kan worden bekeken of objecfen wellicht beter kunnen worden 
afgestoten, omdat deze op termijn nief meer hef gewenste rendement zullen opleveren. 
In de acquisitiefase zijn dergelijke analyses helaas niet mogelijk. Daarom zijn beleggers 
genoodzaakt uit te gaan van minder nauwkeurige beoordelingmethodieken, zoals 
bijvoorbeeld de quickscan beoordeling. 

De term "quickscan beoordelingen" kan worden gezien als een verzamelnaam voor 
verschillende beoordelingsmethodieken, die per belegger sterk kunnen verschillen. Een 
quickscan beoordeling kan worden gedefinieerd als: "Een snelle methode waarmee, op 
basis van een beperkt aantal objectspecifieke eigenschappen, marktkennis en ervaring 
van de vastgoedexpert, een beoordeling van een potentiele acquisitie tot stand komt". 

Quickscan beoordelingen geven een indicatie van het verwachte risico en rendement. 
Ook quickscan beoordelingen goon niet in op het minimale vereiste rendement (T(Ri). 
Zoals uit de definitie volt of te lezen, is de kwaliteit van de beoordeling voor een groat 
deel afhankelijk van de actuele marktkennis en de kunde van een vastgoedexpert die 
een acquisitie beoordeelt. Vaak is de beoordeling voor een groot gedeelte gebaseerd 
op subjectieve gronden. Beleggers komen tot een positief of negatief advies. De 
ondertiggende onderbouwing en rapportage voor deze adviezen zijn nief eenduidig 
opgesteld en onvoldoende transparent. Niet alleen de manier van rapporteren verschilf 
sterk per belegger. De beoordeling hangt ook sterk of van de visie van een belegger. 
Een belegger die een bepaald risico rendementsprofiel nastreeft, zal een acquisitie 
negafief beoordelen, ferwijl een belegger met een ander risico rendementsprofiel hier 
juist kansen in ziet en met een positieve beoordeling komt. Een objectieve beoordeling 
komt niet tot stand. 

Zeals is gebleken, zijn quickscan beoordelingen niet eenvoudig te definieren en kunnen 
ze per belegger sferk varieren. Zeer beperkte en niet onderbouwde beoordelingen 
kunnen ten grondslag liggen aan acquisities. Summiere quickscan beoordelingen 
kunnen leiden tot het aankopen van vastgoed waarop een fors lager dan verwacht 
rendement wordt behaald. Kenmerkend voor quickscan beoordelingen is dot er vaak 
rendementsbepalende aspecten niet of onvoldoende warden meegenomen. In het 
volgende kader zijn enkele voorbeelden van deze tekortkomingen beschreven. De 
genoemde voorbeelden komen volgens verschillende experts geregeld voor, 
voornamelijk bij de minder professionele vastgoedpartijen. In het kader is uitgewerkt wat 
de gevolgen kunnen zijn voor het risico en rendement in de toekomst, wanneer er op 
een dergelijke manier wordt beoordeeld. 
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De beoordeling vindt plaats door de huidige huurprijs te vermenigvuldigen met een 
kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor wordt berekend door het aanvangsrendement 
te delen door 100. De berekende waarde wordt vergeleken met de vraagprijs. De 
huidige huurprijs kan fors boven de actuele markthuurwaarde liggen. Na afloop van de 
nu lopende huurcontracten zal het huurniveau terugzakken naar de markthuurwaarde. 
Wanneer hier geen rekening mee wordt gehouden, wordt een te hoge waarde van een 
pand berekend. Een te hoge aankoopwaarde heeft aanzienlijke gevolgen voor het 
rendement op de lange termijn. 
Een goede analyse van de markthuurwaarde in een gebied ontbreekt. Markthuren van 
kantoorlocaties die zelfs erg dicht bij elkaar liggen kunnen stark uiteenlopen. Als er 
een te hoge markthuur wordt aangenomen, kan er wederom een te hoge waarde van 
een pand warden berekend. 

• Veranderende macro economische omstandigheden warden niet meegenomen. 
Beoordelingen warden uitgevoerd op basis van actuele rentestanden en 
marktrendementen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige 
ontwikkelingen. Wanneer de rente op de lange termijn bijvoorbeeld stijgt, kan dit grote 
gevolgen hebben voor het vereiste rendement. 

• Veranderende regionale marktomstandigheden worden niet in de analyse van een 
acquisitie meegenomen. Deze veranderingen kunnen onder andere worden 
veroorzaakt door overheidsbeslissingen. Wanneer een gemeente besluit een nieuwe 
kantorenlocatie aan te wijzen, heeft dit tot gevolg dat bedrijven uit bestaande oudere 
kantorenlocaties wegtrekken. Op deze locaties ontstaat vervolgens structurele 
leegstand. Uiteindelijk kunnen gebieden verloederen, komen huurprijzen onder druk te 
staan en zijn met name oudere kantoorpanden lastig te verhuren. Dit alles heeft grate 
gevolgen voor het rendement. 
Bij het vaststellen van de kapitalisatiefactor wordt geen rekening gehouden met de 
verwachte risico's. Panden met een hoog risico moeten een lage factor (oftewel hoog 
aanvangsrendement) toebedeeld krijgen. In de huidige aanbiedersmarkt wordt vaak 
weinig rekening gehouden met potentiele risico·s. Vaak warden factoren als 
verwachte leegstand, de wederverhuurbaarheid, de alternatieve aanwendbaarheid 
van een object en de verdiencapaciteit van de huidige huurder niet in de risico-opslag 
verwerkt. Dit heeft hoge aankoopprijzen tot gevolg. 

S.4 01screpantie theone en praldijk 
Uit onderzoek blijkt dat beoordelingen in praktijk en in theorie sterk van elkaar verschillen. 
Praktische beoordelingen komen over het algemeen tot stand door zeer uiteenlopende 
subjectieve criteria. Deze criteria verschillen per belegger en zijn soms lastig te 
categoriseren. Wei blijkt dot steeds meer beleggers dezelfde aspecten gebruiken 
waarop een acquisitie wordt beoordeeld [DTZ. 2007] . Meer hierover is te lezen in 
hoofdstuk 6. Het is in ieder geval duidelijk geworden dot acquisitiebeoordelingen vaak 
niet op objectieve, maar op subjectieve gronden plaatsvinden. De kennis en kunde van 
de vastgoedexpert en het sentiment van de markt speelt een belangrijke rol. In 
hoofdstuk 8 worden de resultaten van het onderzoek besproken. Hierbij komt naar voren 
of en in hoeverre de vastgoedexpert in staat is alle verschillende aspecten bij het 
beoordelen van een acquisitie mee te nemen. 

Theoretische beoordelingen vinden vaak plaats op basis van financiele aspecten. 
Historische data vormt de basis voor deze beoordelingen. Nadeel van deze zuiver 
financiele benadering, is dat er voorbij wordt gegaan aan de specifieke aspecten van 
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de assetclass vastgoed. Vastgoed is in tegenstelling tot andere assetclasses niet zuiver 
financieel en analytisch te beoordelen. Sentiment, marktkennis en expertise zijn 
essentieel bij de beoordeling van acquisities. Het blijft de vraag of huidige praktische 
investeringsbeslissingen voldoen of dat er meer volgens de theorie gehandeld zou 
moeten worden. De waarheid zal naar verwachting tussen de theorie en de praktijk in 
liggen. 

k'esurne 

Theoretische en praktische beoordelingen kennen beide voor- en nadelen. Door de 
specifieke karakteristieken van vastgoed, is het niet realistisch op zuiver financiele 
gronden investeringsbeslissingen te nemen. Ook puur praktische beoordelingen geven 
over het algemeen geen nauwkeurig beeld van de kwaliteit van een belegging. Veelal 
wordt slechts het verwachte rendement berekend en wordt er geen rekening gehouden 
met het minimale vereiste rendement. 

Bij acquisitiebeoordelingen zal zowel de kennis en kunde van de vastgoedexpert, als een 
financiele analyse gebruikt moeten worden, om tot een betrouwbare beoordeling te 
komen. Het is de vraag of en in hoeverre deze twee beoordelingsmethodieken kunnen 
worden geobjectiveerd en met elkaar kunnen worden gecombineerd. De volgende 
hoofdstukken moeten hier duidelijkheid in verschaffen. 
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Kwalitatief "meten" van vastgoed 

I 1n1e1dmg 
Analyses van de kwaliteit van beleggingen vormen een essentiele schakel tijdens het 
proces van investeringsbeoordeling. De kwaliteit van een belegging is bepalend voor 
het risico. Hoe hoger de kwaliteit van een object is, hoe kleiner het risico dat wordt 
gelopen. Niet alleen tijdens het acquisitieproces kunnen dergelijke analyses van grate 
meerwaarde zijn. Ook tijdens de exploitatiefase van een belegging, kunnen deze 
analyses de belegger helpen bij het optimaliseren van het rendement binnen de 
portefeuille. Voor panden die al in portefeuille zijn, kan een belegger met behulp van de 
analyses, vaststellen of en hoe de kwaliteit van een object kan worden verbeterd 
(ge0pdate). Bij het updaten van een gebouw valt te denken aan het verfraaien van de 
entree of het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Deze ingrepen leiden ertoe dat een 
pand aantrekkelijk blijft voor zittende huurders, waardoor zij minder snel geneigd zijn om 
te verhuizen. De huurstroom van een pond blijft hierdoor gewaarborgd en leegstand 
wordt voorkomen. Ook kan voor een gebouw van een hogere kwaliteit een hogere 
huurprijs warden gevraagd. Het verhogen van de kwaliteit van een gebouw zorgt ervoor 
dot het risico van de belegging zal afnemen en er een rendementsverbetering behaald 
kanworden. 

Het updaten van het gebouw kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van het 
gebouw. Het heeft slechts een beperkte invloed op de totale kwaliteit van een 
belegging. De kwaliteit van een belegging wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit 
van het gebouw zelf. Andere kenmerken van een object, zoals de locatie, grootte en 
verhuursituatie, hebben minimaal net zo veel invloed op de kwaliteit van een belegging 
[Overbeeke e.a., 2005). Belangrijk hierbij is dat sommige factoren veranderbaar zijn, 
terwijl andere factoren van een object nooit meer aan te passen zijn. De genoemde 
entree kan bijvoorbeeld worden aangepast aan de veranderende eisen van huurders. 
De locatie van een object daarentegen is onveranderbaar. Orn de kwaliteit van een 
object te bepalen moet niet alleen gekeken worden welke factoren van invloed zijn. Er 
moet ook gekeken worden hoe groot de invloed van deze factoren op de kwaliteit is. 
Over het algemeen geldt hierbij dot onveranderbare factoren, bijvoorbeeld locatie, 
zwaarder meewegen dan veranderbare factoren. In dit hoofdstuk wordt besproken 
welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van beleggingen en hoe zwaar deze 
meewegen. 
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6.2 i<walire1t vrn1 beleggingen 
Het vaststellen van de kwaliteit van beleggingen blijkt niet zo eenvoudig te zijn. leder 
vastgoedobject is uniek en daardoor moeilijk vergelijkbaar. Om meer inzicht te verkrijgen 
in de kwaliteitsbepalende factoren van vastgoedbeleggingen, is er in de afgelopen 
jaren veel onderzoek verricht [o.a. De Kroon. 2002. Langbroek, 2003. DTZ Zadelhoff e.a .. 
2006, Overbeeke e.a., 2005). De meeste onderzoeken goon in op de 
kwaliteitsbepalende factoren van kantoren. Dit is te verklaren, door het feit dot kantoren 
de meest homogene categorie binnen de commerciele vastgoedmarkt is. De kwaliteit. 
waarde en het verwachte rendement zijn meer objectief in te schatten, don dot dit 
mogelijk is voor andere vastgoedbeleggingscategorieen. 

De onderzoeken benoemen verschillende factoren die van invloed zijn op de kwaliteit 
van beleggingsobjecten. Sommige factoren. zoals locatie, komen in alle onderzoeken 
naar voren als belangrijke kwaliteitsbepalende factoren. Voor welk gedeelte deze 
factoren invloed hebben op de kwaliteit van een belegging, wordt niet eenduidig 
beschreven. Opvallend is dot in sommige onderzoeken factoren naar voren komen die 
in andere onderzoeken niet warden genoemd, of anders zijn geformuleerd. Op basis van 
onderzoeken is het niet mogelijk een uniforme lijst van kwaliteitsbepalende factoren voor 
vastgoedbeleggingen op te stellen. 

In hoofdstuk 5 is aangehaald dat de beoordeling van objecten in de praktijk vaak op 
subjectieve gronden plaatsvindt. De factoren, die beleggers meenemen in hun 
beoordeling. zijn niet eenduidig beschreven en kunnen per belegger sterk verschillen. De 
laatste jaren wordt er wel steeds uniformiteit nagestreefd. Verschillende bedrijven 
hebben hierop ingespeeld. Commerciele partijen, zoals Yastgoedmarkt, PropertyNL en 
Dynamis, onderhouden databases waarin beleggings- en verhuurtransacties zijn 
opgenomen. In de databases wordt een registratie bijgehouden van de 
aanvangsrendementen en verhuurprijzen van gedane transacties. Per transactie is 
globale pandinformatie bijgevoegd. Door de registratie van deze transacties verkrijgt de 
belegger enig inzicht in de kwaliteit van een belegging, gerelateerd aan de betaalde 
prijs en het verwachte rendement. Ook kunnen gedane transacties als referentiekader 
voor de beoordeling van toekomstige acquisities dienen. De databases zorgen ervoor 
dot de markt transparanter wordt en het onderling vergelijken van objecten 
vergemakkelijkt wordt. Het vaststellen van de kwaliteit van een belegging door 
onderlinge vergelijking, blijkt niet altijd even nauwkeurig te zijn. 

Een globale omschrijving maakt het lastig in te schatten of het ene pond daadwerkelijk 
vergelijkbaar is met het andere pond. Twee panden kunnen op elkaar lijken, terwijl ze op 
detailniveau sterk van elkaar verschillen. De verschillende specifieke kenmerken van de 
twee objecten kunnen er voor zorgen dot het risico rendementsprofiel van het ene 
object sterk afwijkt van dot van het andere object. Gevolg is dat er dan appels met 
peren warden vergeleken. Ook is de beoordeling van de kwaliteit erg subjectief. Deze 
hangt sterk af van de interpretatie van de kenmerken door een vastgoedexpert. Als 
laatste is het lastig in te schatten hoe groat de invloed van bepaalde karakteristieken op 
de kwaliteit van een belegging is. Onderling vergelijken wordt hierdoor onmogelijk. De 
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databases dragen dus slechts bij aan het transparanter maken van de vastgoedmarkt. 
Ze verschaffen geen inzicht in kwaliteitsbepalende factoren van vastgoedbeleggingen. 

Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk ondervindt men dus problemen bij het 
vaststellen van de kwaliteit. In de volgende paragraaf wordt getracht in kaart te 
brengen welke factoren volgens vastgoedexperts en onderzoekers bepalend zijn voor 
de kwaliteit van beleggingsobjecten. Vervolgens kan hiermee de kwaliteit van 
vastgoedbeleggingen worden vastgesteld. 

r,wolitaneve oeooraelingscritena 
Zoals eerder gemeld, zijn verschillende factoren bepalend voor de kwaliteit van 
kantoorobjecten. Al aan het einde van de jaren tachtig heeft de Rijksgebouwendienst 
(RGD) onderzoek gedaan naar deze factoren. Dit onderzoek heeft geleid tot een 
normering, waarmee het mogelijk is de gebruikskwaliteit van kantoorpanden vast te 
kunnen stellen. Deze normering, de Real Estate Norm (REN) genaamd, moest inzicht 
verschaffen in de geboden kwaliteit van een gebouw. De geboden kwaliteit kon 
vervolgens worden vergeleken met de behoeften van de gebruikers [RGD, 2006]. De 
REN is erg specifiek en verschaft alleen inzicht in de gebruikskwaliteit en niet in de 
beleggingskwaliteit van kantoorobjecten. Daarom kan de REN in dit onderzoek niet 
gebruikt worden. 

Rt:N quickscan 
De REN van de RGD heeft uiteindelijk wel geleid tot de ontwikkeling van een Real Estate 
Norm voor beleggers, ook wel de REN quickscan genoemd. De REN quickscan is zeer 
recentelijk (eind 2006) ontwikkeld door DTZ Zadelhoff, Nyerode Business Universiteit en de 
Universiteit van Tilburg. De quickscan geeft de kwaliteitsbepalende factoren voor 
beleggingen aan. Deze factoren zijn onderverdeeld in drie categorieen, te weten: 
gebouw, huurders en locatie. Onder de categorie gebouw zijn ender meer factoren als 
functionaliteit en beveiliging ingedeeld. Onder de categorie locatie zijn bijvoorbeeld het 
imago en bereikbaarheid opgenomen. Voor een overzicht van de complete REN 
quickscan wordt verwezen naar bijlage 2. De quickscan geeft een helder beeld van 
kwaliteitsbepalende factoren van vastgoedobjecten. De norm geeft helaas niet aan 
hoe zwaar de verschillende factoren meewegen bij de be paling van de kwaliteit. Er 
wordt dus geen weging toegekend aan genoemde factoren. Hierdoor wordt het 
onmogelijk de totale kwaliteit van een object vast te stellen. Bovendien is er vanuit de 
vastgoedmarkt enige kritiek op de REN quickscan te horen. De scan zou sommige 
factoren erg specifiek benoemen, waardoor de scan praktisch niet werkbaar is. Andere 
factoren, bijvoorbeeld de indeelbaarheid, zouden niet worden meegenomen in de 
scan, terwijl deze wel invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een belegging. Door 
de recente ontwikkeling van de REN quickscan heeft er nog geen evaluatie en bijstelling 
van de scan kunnen plaatsvinden. 

6 . .J.2 Kwahteitsbepaiende factoren in de praktijk 
De REN qucikscan is in de praktijk nog niet voldoende beproefd. Er moeten waarschijnlijk 
nog verbeteringen worden aangebracht om de scan optimaal te laten functioneren. In 
dit onderzoek is er daarom voor gekozen de kwaliteitsbepalende factoren niet met 
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behulp van REN quickscan, maar met behulp van een meer beproefde praktische 
methode vast te stellen. Basis hiervoor vormt het Portefeuille Analyse Model (PAM) dot 
het Kantoren Fonds Nederland (KFN) al jaren gebruikt om de kwaliteit van individuele 
objecten binnen hoar portefeuille mee vast te stellen. Uitkomsten van het model geven 
aan of een object in portefeuille gehouden moet worden, of dat een object beter kan 
worden afgestoten. 

Het PAM stelt de kwaliteit van kantoorbeleggingen vast aan de hand van vijf 
hoofdcategorieen: locatie, huurder, gebouw, verhuurstatus en marktdynamiek. Deze vijf 
hoofdcategorieen zijn onderverdeeld in verschillende subcategorieen. In tabel 6.1 is een 
overzicht gegeven van alle hoofd- en subcategorieen die in het PAM word en 
beschreven. 

~ b I 6 I K rt ·tsb I d f t a e wa1e1 eoa en e ac oren mnen e o e eu, e na,vse o e h t P rt f ·11 A I M d I 

· Hoofdcateaorleln Subcateaorlein 

Locatie Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

Bereikbaarheid per auto 

Representativiteit van de locatie 

Voorzieninoenniveau 

Huurder -
Gebouw lndeelbaarheid 

Uitstraling 

Onderhoudsstaat 

Verhuurstatus Leegstand 

Percentage van ender- of oververhuur 

Lenate huurcontract 

Marktdvnamiek -

Nadeel van dit model is dot het specifiek voor en door KFN is ontwikkeld en dus niet door 
andere beleggers is beproefd. Uit afgenomen interviews onder verschillende beleggers 
blijkt. dot bij hen veelal dezelfde factoren worden geanalyseerd bij de beoordeling van 
kantoorobjecten. De factoren die in het PAM naar voren komen, kunnen dus in dit 
onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van kantoorobjecten vast te stellen. Binnen 
dit onderzoek wordt het PAM op een punt aangepast. De factor marktdynamiek wordt 
buiten beschouwing gelaten. Reden hiervoor is dot er binnen dit onderzoekskader wordt 
gekeken naar de kwaliteit van vastgoedbeleggingen op een bepaald moment. De 
marktdynamiek zal voor al deze panden op een moment hetzelfde zijn. 

Weging van i<waliteitsbepalende tactoren 
Het PAM benoemt niet alleen de factoren, maar kent ook wegingsfactoren toe aan alle 
(sub)categorieen. Verschillende vastgoedexperts binnen KFN kennen jaarlijks een score 
toe aan de kwaliteit van de specifieke kenmerken van een kantoorobject. Deze scores 
leiden samen met de wegingsfactoren tot een gemiddelde totale kwaliteitsscore op 
pandniveau. 

Pagina 56 



De wegingspercentages zijn vastgesteld op basis van de ervaring van verschillende 
experts binnen KFN. leder jaar vindt er een evaluatie plaats over de percentages die zijn 
toegekend. De afgelopen vijf jaar heeft KFN het nooit noodzakelijk gevonden de 
percentages bij te stellen. In dif onderzoek warden de percentages die KFN gebruikt don 
ook aangehouden. Enige uitzondering hierop vormt het percentage dat aan de 
wegingsfactor marktdynamiek is toegekend. Omdat deze factor binnen dit onderzoek 
buiten beschouwing wordt gelaten, is het percentage op 0% gesteld. Het door KFN 
toegekende percentage wordt evenredig over de andere categorieen verdeeld. In 
tabel 6.2 is een overzicht te vinden van wegingspercentages die in dit onderzoek 
warden gebruikt. 

Tobe/ 6.2 Kwo/ifeitsbeoa/ende foctoren in dit onderzoek met biibehorende weqinosfacforen per coteoorie ,.. - 1, 

Weglnpflctcnn 
,-

Weglngsfaotoren 
Hoofdcateaorleln hoofdcilteaorleln - -

__ , .:. 

rleln 
Locatie 39% Bereikbaarheid per openbaar vervoer 8% 

Bereikbaarheid per auto 18% 

Representativiteit van de locatie 12% 

Voorzieninaenniveau 2% 

Huurder 11% . 11% 

Gebouw 17% lndeelbaarheid 2% 

Uitstraling 4% 

Onderhoudsstaat 11% 

Verhuurstatus 33% Leegstand 10% 

Percentage van onder- of oververhuur 3% 

Lengte huurcontract 20% 

Marktdvnamiek 0% - 0% 

Aon drie verschillende beleggers is gevraagd welke wegingspercentages zij toekennen 
aan de verschillende (sub)categorieen. Een overzicht van deze percentages is te vinden 
in bijlage 3. De toegekende percentages wijken incidenteel af, maar liggen gemiddeld 
gezien redelijk in lijn met de factoren zoals deze door KFN zijn toegekend. Orn de 
betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, is het wel wenselijk te bekijken wat de 
invloed van veranderde wegingspercentages op de kwalitatieve score van een object 
is. 

I kwa!ite1tsbepa1cnde facroren 
Met behulp van het Portefeuille Analyse Model is het mogelijk op een vastgesteld aantal 
factoren de kwaliteit van kantoorobjecten te bepalen. In het model wordt rekening 
gehouden met de belangrijkste rendementsbepalende factoren. Zowel uit interviews als 
uit eerdere onderzoeken, bijvoorbeeld de REN quickscan, is gebleken dot er factoren 
van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, die niet in het PAM terug zijn te vinden. Meest 
genoemde factoren zijn: 

• Kredietwaardigheid en verdiencapaciteit van de huurder; 
• Alternatieve aanwendbaarheid van een object; 
• De wederverhuurbaarheid van een object; 
• De parkeermogelijkheden en 
• Het unieke karakter van een object. 
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Onderzoeken tonen aan dat bovenstaande factoren van invloed kunnen zijn op 
kwaliteit van beleggingen. Dit zou kunnen betekenen dat het PAM niet de volledige 
kwaliteit van beleggingen beschrijft. Dit lijkt voor het grootste gedeelte wel het geval te 
zijn. Zo zijn de genoemde factoren eenvoudig in te delen bij factoren die in het PAM 
worden genoemd. De kredietwaardigheid en verdiencapaciteit van de huurder worden 
meegenomen bij de beoordeling van de huurder. Verder kan de wederverhuurbaarheid 
worden meegenomen bij de beoordeling van de indeelbaarheid, de 
parkeermogelijkheden bij de categorie bereikbaarheid per auto en het unieke karakter 
van een object bij de beoordeling van de uitstraling. Met behulp van het PAM, zal naar 
verwachting mogelijk zijn 99% van de totale kwaliteit van een belegging te kunnen 
beschrijven. Er zullen altijd factoren zijn die niet mee (kunnen) worden genomen bij de 
bepaling van de kwaliteit. Het streven naar een 100% kwalitatieve beoordeling is ook niet 
gewenst. Hiervoor zou een onuitputtelijke lijst van kwaliteitsbepalende factoren moeten 
worden gemaakt. Wanneer al deze factoren in een model worden verwerkt, wordt het 
model praktisch onwerkbaar. Bovendien is het niet mogelijk vast te stellen welke invloed 
allerlei deelfactoren hebben op de kwaliteit van beleggingen. Verschillende factoren 
hebben een sterke invloed op elkaar en zullen elkaar overlappen. De totale 
kwaliteitsscore wordt hierdoor minder in plaats van meer betrouwbaar. Het voordeel van 
het PAM is dat factoren zo zijn opgesteld dat ze weinig overlap kennen en eenduidig te 
interpreteren zijn. De keuze voor het PAM binnen dit onderzoek is dan ook te 
rechtvaardigen. 

i<e"iurne 
Vele factoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van beleggingen. In verschillende 
onderzoeken is getracht kwaliteitsbepalende factoren voor beleggingsobjecten vast te 
stellen. De onderzoeken komen niet tot een eenduidige lijst van kwaliteitsbepalende 
factoren met bijbehorende wegingspercentages. Wei is er met de ontwikkeling van REN 
quickscan een stap in de goede richting gezet. Deze quickscan geeft de belangrijkste 
kwaliteitsbepalende factoren voor kantoorbeleggingen aan. De quickscan is helaas in 
de praktijk nog niet beproefd en zal verder uitgewerkt moeten warden. In dit onderzoek 
wordt de kwaliteit van belegging vastgesteld met behulp van het Portefeuille Analyse 
Model (PAM) van het Kantoren Fends Nederland (KFN). Dit model beschrijft de kwaliteit 
op basis van verschillende factoren met bijbehorende wegingspercentages. Het model 
wordt al enkele jaren gebruikt en geevalueerd. Er wordt vanuit gegaan dat dit model 
een betrouwbare indicatie geeft van de kwaliteit van beleggingen. Navraag bij 
verschillende beleggers leert dat de factoren die in het PAM worden gebruikt, goed 
aansluiten bij de factoren die, volgens beleggers, voor 99% de kwaliteit van 
kantoorobjecten bepalen. 
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Het onderzoek - Dataverzameling en verwerking 

In een transparante markt is er tussen prijs en kwaliteit een lineair verband. Bij 
beleggingen geldt ditzelfde principe voor de verhouding tussen risico en rendement. 
Beleggers die bereid zijn grote risico 's te lopen, eisen hier een hoge vergoeding voor. 
Beleggers die een klein risico willen lopen, kunnen een beperkter rendement eisen. Het 
risico van een belegging wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van het object. 
Hoe hoger de kwaliteit van een beleggingsobject, hoe kleiner het risico. Dit verband 
wordt ook wel negatieve correlatie genoemd. Volgens deze theorie bestaat er dus een 
direct verband tussen de kwaliteit en het risico van beleggingsobjecten. Het doel van dit 
afstudeeronderzoek is om deze verhouding te analyseren. Verder wordt er ingezoomd 
op de specifieke eigenschappen die de kwaliteit van beleggingsobjecten bepalen. 

Alvorens in te goon op het onderzoek zelf, worden in de volgende paragraaf de 
hypothesen voor dit onderzoek vastgesteld. Deze hypothesen geven weer welke 
verwachtingen er zijn met betrekking tot de relatie tussen kwaliteit en risico en met 
betrekking tot het vaststellen van de kwaliteit van individuele beleggingsobjecten. In de 
daarop volgende paragrafen is terug te vinden hoe onderzoek gedaan is naar de 
relatie tussen risico en kwaliteit. Vervolgens wordt het onderzoek verder uitgewerkt en zijn 
randvoorwaarden voor het onderzoek gesteld. In hoofdstuk 8 worden de resultaten 
besproken en worden deze vergeleken met de opgestelde hypothesen. 

\ 

Aon het begin van het onderzoek zijn er enkele hypothesen opgesteld. Deze zijn in dit 
hoofdstuk aangegeven in de verschillende kaders. Er zijn onder andere 
veronderstellingen gedaan over de samenhang tussen het risico en de kwaliteit van 
kantoorobjecten. Orn deze kwaliteit te kunnen bepalen, wordt er in dit onderzoek 
gebruik gemaakt van het in hoofdstuk 6 besproken Portefeuille Analyse Model (PAM). De 
kwaliteit wordt bepaald op basis van individuele beoordelingen van vastgoedexperts 
met verschillende disciplines en visies. Deze beoordelingen kunnen van elkaar 
verschillen. Dit onderzoek richt zich niet alleen op de samenhang tussen kwaliteit en 
risico, moor ook op het vaststellen van de kwaliteit en de factoren die deze kwaliteit 
bepalen. Ook met betrekking tot individuele beoordelingen en de kwaliteitsbepalende 
factoren van kantoorobjecten zijn verschillende hypothesen opgesteld. 

------------·.--~--
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7.2. spre1d1ng tussen ae 1ndiv1dueie beoordelingsscores 
Verschillende experts beoordelen beleggingsobjecten vanuit een andere visie. Hierdoor 
kunnen experts voor een individueel object tot een verschillende kwaliteitsscore komen. 
Een expert die bijvoorbeeld werkt bij een bedrijf dot alleen belegt in hoogwaardig 
vastgoed, zal een pand van een mindere kwaliteit een loge beoordeling geven. Dit 
terwijl een andere belegger in ditzelfde pond kansen kan zien en tot een hogere score 
komt. Ook kunnen afwijkende beoordelingen voorkomen doordat de ene expert 
marktinformatie heeft waarover een andere expert niet beschikt. 

Hypothese 1 
Als verschillende experts een individuele kwaliteitsscore toekennen aan beleggingsobjecten, 
is te verwachten dat er een spreiding in daze scores aanwezig zal zijn. Extreme uitschieters 
worden slechts incidenteel verwacht. De meeste toegekende scores zullen zich rond het 
gemiddelde begeven. 

Als er enkel professionele partijen aan dit onderzoek deelnemen zullen afwijkingen, 
veroorzaakt door een verschillende kennis van de marktomstandigheden van een 
beleggingsobject, naar verwachting tot een minimum worden beperkt. Uitschieters van 
extreem afwijkende scores zullen bij analyse van een selectie van voldoende omvang 
nagenoeg geen effect hebben op het gemiddelde. 

wssen kwalite1t vostgesteld op totaal- en 1sub)catego11eniveau 
Het PAM beschrijft de kwaliteit van beleggingsobjecten op basis van 
kwaliteitsbepalende factoren. Deze zijn ingedeeld in categorieen en subcategorieen. 
Het is interessant om te bekijken of deze (sub)categorieen volgens vastgoedexperts ook 
daadwerkelijk de kwaliteit van beleggingen beschrijven. Het PAM is al jaren 
operationeel, wordt jaarlijks geevalueerd en is nog nooit bijgesteld. In dit model zijn naar 
verwachting de meeste kwaliteitsbepalende factoren meegenomen. De keuze voor 
deze (sub)categorieen wordt bevestigd door interviews, afgenomen onder experts (zie 
hoofdstuk 6). 

Hypothese2 
Het is te verwachten dat zowel de kwaliteitsbepalende factoren van hat PAM (ingedeeld in 
categorieen en subcategorieen) voor 99% de kwaliteit van een object beschrijven. 

Verwachte somennang russen kwalite1t en ris1co 
Uitgaande van een transparante markt, kennen kwaliteit en risico een negatieve lineaire 
verhouding; hoe hoger de kwaliteit, hoe lager het risico. Aangezien de vastgoedmarkt 
niet geheel transparant is, kan deze stelling niet zomaar worden aangenomen. In de 
vastgoedmarkt zijn er op objectniveau zowel positieve als negatieve uitschieters in de 
verhouding tussen kwaliteit en risico te verwachten. Bij analyse van een representatieve 
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steekproef zullen deze uitschieters een minimale invloed hebben op de gemiddelde 
verhouding. 

Hypothese3 
De kwaliteit van een object correleert negatief met het risico. Wanneer men van meerdere 
objecten de verhouding tussen kwaliteit en risico analyseert en uitzet in een grafiek, kan men 
de volgende grafiek verwachten (zie figuur 7.1 } . 

• • • 

•-...;; . . . -. .._ • 
0 • ' · ~ .. _g ________ __.,______. ___ ----=--~ ......... ---------------
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Figuur 7. I Grofische weergove van de hypothese van de verhouding tussen de kwaliteit en het risico 

In figuur 7.1 is de kwaliteit (x-as) afgezet tegen het risico (y-as). Een punt in de grafiek 
geeft de verhouding tussen de kwaliteit en het risico van een object weer. De oranje lijn 
in de grafiek is de regressielijn. Deze lijn geeft de gemiddelde verwachte verhouding 
aan. 

· t een direct een indirect gedeeife 
Het risico van een belegging is te splitsen in een risico met betrekking tot het directe 
rendement en een risico met betrekking tot het indirecte rendement. Het risico met 
betrekking tot het directe rendement betreft het risico op het wegvallen van inkomsten 
of het toenemen van de uitgaven. Het risico met betrekking tot het indirecte rendement 
betreft het risico op het verminderen van de waarde of waardestijging van een object. 
In het vervolg van dit rapport wordt voor het risico met betrekking tot het directe 
rendement de term "direct risico" gebruikt en voor het risico met betrekking tot het 
indirecte rendement de term "indirect risico". 

In figuur 7.2 is de verwachte verhouding tussen het totale risico en de kwaliteit 
weergegeven, opgesplitst naar een direct en een indirect deel. Evenals bij de 
verhouding tussen het totale risico en de kwaliteit, is er een negatieve samenhang tussen 

__________ ,.,,. ... ___._..,, .. , ______________ _ 
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het directe risico en de kwaliteit te verwachten. lmmers als de kwaliteit van een 
beleggingsobject hoog is, zullen huurders kwalitatief goed zijn en waarschijnlijk niet snel 
failliet goon. Als een huurder wel failliet goat, zal een kwalitatief hoogwaardig pond over 
het algemeen zo weer verhuurd zijn, dit in tegenstelling tot objecten van een lagere 
kwaliteit. Met betrekking tot de uitgaven geldt hetzelfde: het risico op extreme uitgaven 
is bij een kwalitatief hoogwaardig pond kleiner, don bij een object van een lagere 
kwaliteit. Het directe risico van een kwalitatief hoogwaardig object is naar verwachting 
dus laag, terwijl een object van een loge kwaliteit een hoog risico kent. 

Voor de samenhang tussen het indirecte risico en de kwaliteit mag een positieve 
correlatie worden verwacht. Van een kwalitatief hoogwaardig pond is een belegger 
voor een veel groter deel van het rendement afhankelijk van de waardestijging. De 
waardestijging en daarmee het indirecte rendement wordt voor een groot gedeelte 
bepaald door actuele marktsituatie van de vastgoedbeleggingsmarkt. De toekomstige 
marktsituatie is moeilijk in te schatten. De belegger loopt dus een groter risico en zal 
hiervoor een hoger rendement eisen. Bij een object van een lagere kwaliteit is de 
belegger over het algemeen minder afhankelijk van de waardestijging. Het risico op het 
mislopen van dit indirecte rendement is dus kleiner. Het risico op een tegenvallende 
waardestijging voor een object van een hogere kwaliteit is dus groter dan voor een 
object van een lagere kwaliteit . 
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Figuur 7.2 Grafische weergave van de hypothese van de verhouding tussen de kwaliteit en het risico /direct en 
indirect} 

.3 .., t onderzoei< 

In hoofdstuk 4 is uitgewerkt dot het risico van een beleggingsobject kan worden 
uitgedrukt door de beta. De beta kan niet zo maar worden vastgesteld. De beta is wet te 
berekenen voor objecten waarvan langdurige rendementsreeksen beschikbaar zijn. Met 
behulp van de CAPM-formule kan, op basis van behaalde rendementen, het gelopen 
risico per object warden berekend. Deze beta per object kan worden afgezet tegen de 
kwaliteit van een object. In hoofdstuk 6 is beschreven hoe de kwaliteit van een 
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belegging met behulp van het Portefeuille Analyse Model (PAM) kan worden 
vastgesteld. Het PAM stelt de kwaliteit van een object vast op basis van scores die door 
meerdere vastgoedexperts zijn toegekend. Uit deze beoordelingen is een gemiddelde 
kwaliteitsscore te berekenen. In dit rapport wordt ervan uit gegaan dot een groep 
vastgoedexperts in stoat is de kwaliteit van een beleggingsobject correct in te kunnen 
schatten. Als dit daadwerkelijk zo is, don meet er een lineair verband bestaan tussen de 
beoordeelde kwaliteit en de risico-opslag beta van verschillende objecten. 

Dotoverzameling en verwerking - H1storische rendernentsreeKsen 
Met behulp van de CAPM-fomule zijn de gelopen risico's berekend uit historische 
rendementsreeksen. Korte rendementsreeksen kunnen een negatieve invloed hebben 
op de betrouwbaarheid van het onderzoek. Orn tot betrouwbare data te komen, is het 
vereist de rendementsreeksen van een representatieve periode te analyseren. Probleem 
hierbij is dot de rendementen pas sinds de oprichting van de ROZindex, twaalf jaar 
geleden, uniform zijn geregistreerd. Orn de betrouwbaarheid van dit onderzoek te 
waarborgen, is ervoor gekozen alleen objecten te analyseren waarvan een reeks van 
minimaal tien jaar beschikbaar is. 

Ondanks het feit dot de vastgoedwereld steeds transparanter is geworden, past men 
nog steeds verschillende methodieken toe om het rendement te bepalen. Als deze 
methodieken door elkaar worden gebruikt, ontstaat "vervuilde data". De ROZindex heeft 
sinds hoar oprichting eisen gesteld aan de manier van data-aanlevering, maar ook aan 
de methodieken waarmee deze gegevens worden vastgesteld (ender andere 
taxatierichtlijnen). Dit betekent dat partijen die deelnemen aan de ROZindex volgens 
dezelfde richtlijnen de gegevens berekenen. In dit onderzoek is ervoor gekozen alleen 
data van deelnemers aan de ROZindex te gebruiken. Op deze manier ontstaat een 
uniforme dataset van historische rendementen. Uiteindelijk zijn er vier partijen bereid 
gevonden om de rendementsreeksen van in totaal zevenentwintig objecten aan te 
leveren. De partijen hebben per object zowel de indirecte als de directe 
rendementsreeksen aangeleverd. 

Orn tot een risico-opslag te kunnen komen, zijn echter niet alleen historische 
rendementen benodigd. Ook historische marktrendementen en rendementen van 
risicovrije beleggingen moeten worden vastgesteld. De marktrendementen zijn de 
laatste twaalf jaar door de ROZindex per categorie berekend. Voor de risicovrije 
rendementen is uitgegaan van tienjarige staatsobligaties. Deze reeks is door De 
Neder1andse Bank (DNB) gepubliceerd. 

Met behulp van de bovenstaande gegevens is het mogelijk per jaar het gelopen risico 
weer te geven. Vervolgens is de gemiddelde beta voor de beschouwde periode 
vastgesteld. Door de aanlevering van direct en indirecte rendement is het zowel 
mogelijk het risico met betrekking tot het directe, als indirecte rendement te berekenen. 
Er is bewust niet gekozen om eerst het jaargemiddelde van de verschillende variabelen 
vast te stellen en vervolgens daaruit de beta van de beschouwde periode te berekenen 
met behulp van de CAPM-formule. Op deze wijze wordt er onvoldoende rekening 
gehouden de verschillende variabelen die per joar sterk kunnen verschillen. Als het 
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rendement op staatsobligaties bijvoorbeeld erg hoog is geweest in een jaar. betekent dit 
dat er in theorie in dat jaar ook een hoog rendement op vastgoed behaald zou moeten 
worden (zie CAPM-formule in paragraaf 4.4.1). Door per jaar de beta vast te stellen en 
hieruit de gemiddelde beta te berekenen, is dit probleem voorkomen. 

Datavetzcmeling en verwerk1ng - Kwaliteitsscore /Kil 
Buiten de objectspecifieke risico-opslag, is er binnen dit onderzoek ook een 
kwaliteitsscore per object benodigd. In een eerder stadium is aangegeven hoe tot een 
kwaliteitsscore kan worden gekomen met behulp van het PAM. De benodigde 
beoordelingen zijn verkregen uit enquetes. In dit onderzoek is ervoor gekozen de 
enquetes telefonisch af te nemen. Enerzijds is de kans op respons groter dan wanneer de 
enquetes bijvoorbeeld schriftelijk worden afgenomen. Anderzijds kan er tijdens een 
telefonische enquete op een uniforme manier worden uitgelegd wat de bedoeling is, 
zodat er op een objectieve manier wordt beoordeeld. Bijkomend voordeel van de 
telefonische enquete is dat respondenten niet alleen de benodigde kwaliteitsscores 
doorgeven, maar vaak ook uitleggen waarom zij een bepaalde score toekennen. Deze 
uitleg kan later worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten (zie hoofdstuk 8). 

Orn tot een objectspecifieke kwaliteitsscore te komen. is er aan meerdere personen 
gevraagd om de deelnemende objecten te beoordelen. In totaal zijn er bij ruim zeventig 
vastgoedexperts enquetes afgenomen. ledere respondent heeft ongeveer tien 
objecten beoordeeld. Op deze manier is ieder object door tenminste vijfentwintig 
experts beoordeeld. Statistisch gezien moet een steekproef een omvang hebben van 
minimaal twintig respondenten om tot een betrouwbaar gemiddelde te komen [De Heus 
e.a .. 2003). Aan deze statistische eis wordt in dit onderzoek voldaan. 

In het volgende kader is een overzicht t zien van de bedrijven waar de respondenten, 
die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, werkzaam zijn. Per bedrijf hebben er 
gemiddeld twee a drie mensen deelgenomen aan dit onderzoek. 

De respondenten van dit onderzoek zijn werkzaam bij de volgende bedrijven: 
Goodman Property Investors FGH Vastgoedbank Ooms Makelaars 
Annexum Redevco VastNed 
CB Richard Ellis 3 Stone Wereldhave 
Troostwijk Taxaties Achmea Vastgoed BPF Bouwinvest 
Jones Lang LaSalle Corio Trimp & Van Tartwijk 
DTZ Altera Colliers 
Cortona TON T axaties MN Services 
Kantoren Fonds Nederland Boer Hartog Hoof Cushman & Wakefield 
ROZ Vastgoedindex SPF Beheer Van der Reijd PO 

In het kader valt op dater experts van verschillende disciplines hebben meegewerkt. Zo 
zijn er taxateurs, beleggers. ontwikkelaars, makelaars, beheerders, bankmedewerkers en 
andere adviseurs bereid gevonden om deel te nemen aan dit onderzoek. Hierdoor 
ontstaat een breed gedragen gemiddelde kwaliteitsscore. ledere expert zal met een 
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eigen visie tot een beoordeling komen, die kan afwijken van de beoordelingen van 
andere experts. Wanneer er bijvoorbeeld alleen beleggers gevraagd worden, zouden 
de beoordelingen plaatsvinden vanuit het perspectief van een vastgoeddiscipline. Door 
experts met verschillende achtergronden te laten beoordelen, zal gemiddeld gezien, de 
visie geen rol spelen bij de uiteindelijk bepaalde totale kwaliteitsscore. De kwaliteit van 
de objecten wordt vastgesteld, bekeken vanuit verschillende disciplines binnen de 
vastgoedmarkt. 

Kenmerken oer ot:J1ect 

Orn tot een beoordeling te kunnen komen, heeft iedere expert toegang gekregen tot 
een internetsite. Voordeel hiervan is dot iedereen over dezelfde informatie kon 
beschikken. Op deze site was de objectinformatie ingedeeld op basis van de volgende 
categorieen: 

• Foto en plattegrond; 
• Oppervlakte: 
• Bereikbaarheid en voorzieningen; 
• Onderhouds- en exploitatiekosten: 
• Huurder en huurcontract: 
• Overige informatie. 

Deze informatie is voor ieder object uniform weergegeven. Een voorbeeld van de op de 
website verstrekte informatie is te vinden in bijlage 4. Voor een overzicht van de 
verstrekte informatie van alle panden, wordt verwezen naar bijlage X.2 van de 
geanonimiseerde bijlagenbundel. De informatie van de objecten is verstrekt door de 
partijen die ook de datareeksen hebben aangeleverd. De exploitatiegegevens en 
oppervlakten zijn door deze partijen sinds 1995 ieder jaar aan de ROZindex 
gerapporteerd en door de ROZindex verwerkt. Deze verwerkte data is voor dit onderzoek 
gebruikt. Ook zijn er taxatierapporten verstrekt, waaruit aanvullende informatie over 
huurders en huurcontracten is gehaald. Alle gegevens zijn teruggerekend naar 
gemiddelden over de beschouwde periode. De beoordelingen, die de totale kwaliteit 
bepalen, mogen niet plaatsvinden op basis van informatie over de huidige situatie van 
een beleggingsobject. De risico-opslag is immers voor een langdurige periode van tien 
tot twaalf jaar bepaald. Wanneer men deze huidige kwaliteit vergelijkt met de risico
opslag gedurende een historische periode ontstaat er een scheve vergelijking. De 
beoordelingen moeten dus plaatsvinden op basis van de informatie over de 
gemiddelde situatie van een object gedurende dezelfde beschouwde periode als die 
van de historische rendementsreeks. 

Op basis van de op de internetsite verstrekte gegevens, hebben de experts cijfers 
toegekend op een schaal van een tot tien. Naast een cijfer voor de kwaliteit op het 
niveau van de categorieen en subcategorieen (van het PAM), is er ook een cijfer 
toegekend aan de totale kwaliteit van het beleggingsobject. De telefonische enquete is 
steeds afgenomen volgens het format dat terug te vinden is in bijlage 5. Wei zijn de 
vragen tijdens de enquete steeds in een willekeurige volgorde gesteld. De 
vastgoedexperts hebben tijdens de enquete dus geen inzicht verkregen in de 
categorieen, subcategorieen en de wegingsfactoren die volgens het PAM de kwaliteit 
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beschrijven. De totale kwaliteitsscore per expert is berekend door de scores van de 
{sub)categorieen te vermenigvuldigen met de in tabel 6.2 vastgestelde 
wegingsfactoren. Vervolgens kon de gemiddelde kwaliteitsscore {Ki) op totaal-, 
categorie- en subcategorieniveau per object worden bepaald. 

1.3.3 De n1atcning 
Met de verzamelde data kan worden geanalyseerd of er een samenhang bestaat 
tussen de kwaliteit en het risico van beleggingsobjecten. Wanner deze samenhang 
wordt aangetoond, kan er worden bekeken wat voor samenhang het betreft. Buiten 
deze samenhang zijn ook analyses uitgevoerd naar de verschillen tussen 
beoordelingsscores van de afzonderlijke experts. De afwijkingen tussen de gemiddelde 
kwaliteitsscore, berekend op totaal-, categorie-, en subcategorieniveau geven aan of 
het daadwerkelijk mogelijk is met behulp van deze factoren de kwaliteit van objecten 
vast te stellen. Deze analyses tonen enerzijds aan of de totale kwaliteit kan worden 
bepaald met de omschreven factoren van het PAM. Anderzijds wordt er bekeken of 
vastgoedexperts dezelfde beoordelingsscores toekennen. Ze beoordelen de objecten 
immers op basis van dezelfde informatie. 

4 11 J• r representat1viteir 
In eerdere paragrafen is besproken hoe de data voor dit onderzoek verzameld is. Hierbij 
is deels ingegaan op hoe er tot een zo betrouwbaar mogelijke "dataset" is gekomen. 
Betrouwbare en uniforme data verhoogt de kwaliteit van het onderzoek. Niet alleen een 
omvangrijke steekproef en een uniforme data-aanlevering dragen positief bij aan de 
betrouwbaarheid. Er zijn ook andere maatregelen getroffen die bijdragen aan de 
betrouwbaarheid van het onderzoek. Orn de betrouwbaarheid te kunnen waarborgen is 
de beschikbaar gestelde data uitvoerig gecontroleerd. Tijdens deze controle kwam 
ender andere naar voren dat een aanleverende partij erg hoge onderhoudskosten had 
gerapporteerd, terwijl de overige exploitatiekosten extreem laag waren. Later bleek dot 
een deel van de exploitatiekosten als onderhoudskosten waren meegenomen. De 
foutieve cijfers zijn gecorrigeerd. 

Ook zijn er drie aangeleverde objecten uiteindelijk niet in het onderzoek meegenomen. 
Van twee objecten waren er niet voldoende gegevens bekend over de huurders uit het 
verleden. Er kon geen goed beeld worden gegeven van de situatie zoals deze de 
afgelopen jaren is geweest. Het andere object is buiten het onderzoek gelaten omdat 
het betreffende object in de laatste jaren grondig is verbouwd en zelfs is uitgebreid. 
Beoordelingen op basis van actueel beeldmateriaal zou geen reeel beeld opleveren 
van de kwaliteit gedurende de beschouwde periode. 

de se1ecne 
Het doel van het onderzoek is {om) uitspraken te {kunnen) doen over de Nederlandse 
kantorenmarkt. Orn tot een representatieve groep van de Nederlandse kantorenmarkt 
te komen, zijn er objecten met verschillende eigenschappen geselecteerd. De 
vierentwintig panden bevinden zich verspreid over Nederland en de omvang varieert 
van enkele honderden tot enkele tienduizenden vierkante meters. Ook de huurders en 
huurtermijnen zijn divers. Sommige panden worden gehuurd door lokale partijen terwijl 
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andere objecten door internationale partijen worden gehuurd. De huurtermijnen 
varieren van enkele jaren tot termijnen van meer dan tien jaar. 

Er wordt dus aangenomen dat deze steekproef van de vierentwintig objecten 
representatief is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Hierbij moeten wel enkele 
kanttekeningen worden geplaatst. Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen alleen 
objecten te selecteren waarvan een rendementsreeks beschikbaar is van minimaal tien 
jaar. Dit betekent dat alle deelnemende panden tenminste tien jaar oud zijn. Omwille 
van de betrouwbaarheid van de data zijn panden die jonger zijn dan tien jaar 
uitgesloten. 

Tenslotte meet worden opgemerkt dot de spreiding op het gebied van ender andere de 
locatie en huurders nog groter had kunnen zijn. Het was niet mogelijk data van een 
grote hoeveelheid objecten aangeleverd te krijgen en daaruit een selectie te maken. 
De beschikbaar gestelde data is immers van externe partijen afkomstig. Deze partijen 
hadden niet de beschikking over de gewenste informatie en langdurig 
rendementsreeksen van een grote hoeveelheid aan panden of zij wilden deze niet prijs 
geven. Uit de resultaten van hoofdstuk 8 moet blijken of de geselecteerde objecten ook 
daadwerkelijk een representatieve selectie vormen voor de Nederlandse kantorenmarkt. 

Het risico van een beleggingsobject is uit te drukken met behulp van de beta (8). De 
kwaliteit van een object kan warden uitgedrukt door een gemiddelde kwaliteitsscore (Ki) 
bepaald met behulp van het Portefeuille Analyse Model. In een transparante markt mag 
warden verondersteld dat de beta's en de kwaliteitsscores van verschillende 
beleggingsobjecten een lineair verband kennen. Aangezien de vastgoedmarkt niet 
geheel transparant is, kunnen voor individuele objecten afwijkingen in de verhouding 
tussen kwaliteit en risico voorkomen. Gemiddeld gezien mag worden verwacht dat het 
risico en de kwaliteit negatief met elkaar correleren. Het risico is in te delen in een risico 
met betrekking tot het directe en het indirecte rendement. Evenals het totale risico zal 
het "directe risico" negatief correleren met de kwaliteitsscore. Dit in tegenstelling tot het 
indirecte risico. Dit zal naar verwachting positief correleren met de kwaliteitsscore. 

De kwaliteitsscore per object wordt in dit onderzoek vastgesteld aan de hand van 
beoordeling van vastgoedexperts die werkzaam zijn bij verschillende bedrijven met 
verschillende visies. De scores per expert kunnen hierdoor van elkaar afwijken. Doordat 
enkel professionals aan dit onderzoek hebben meegewerkt, is te verwachten dat de 
scores niet extreem van elkaar verschillen. Ten slotte valt te verwachten dat de kwaliteit 
van een beleggingsobject wordt bepaald door een aantal vaststaande factoren. Het 
Portefeuille Analyse Model (PAM) benoemt deze factoren. Aangezien het PAM al jaren 
wordt toegepast, mag worden verondersteld dot deze factoren ook daadwerkelijk de 
kwaliteit beschrijven. In het volgende hoofdstuk wordt bekeken of de verwachtingen 
overeenkomen met de werkelijkheid. 
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Matching en toetsing van de resultaten 

In dit onderzoek is gepoogd op een objectieve manier de kwaliteit van de beschouwde 
kantoorobjecten vast te stellen. De kwaliteit is vastgesteld aan de hand van enquetes, 
die zijn afgenomen ender een groep vastgoedexperts. Ook is het gelopen risico per 
belegging berekend uit historische rendementsreeksen. Beide gegevens zijn vervolgens 
met elkaar in verband gebracht. De resultaten van deze matching worden in dit 
hoofdstuk uiteengezet. Ook wordt ingegaan op de individuele en de totale 
kwaliteitsscores die de vastgoedexperts hebben toegekend. In dit hoofdstuk wordt 
bekeken of er conclusies er uit deze resultaten kunnen worden getrokken en zo ja welke 
dit don zijn. Tenslotte worden er verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd en 
wordt er een terugkoppeling gemaakt naar de in hoofdstuk 7 opgestelde hypothesen. 

In paragraaf 8.2 zijn de resultaten te vinden, waaruit conclusies kunnen worden 
getrokken over het al don niet aannemen van de eerste hypothese. Paragraaf 8.3 en 8.4 
bespreken de resultaten met betrekking tot hypothese 2 en hypothese 2. Bij het 
bespreken van de resultaten worden steeds objectnummers genoemd in plaats van de 
namen en adressen van de deelnemende objecten. Omwille van de vertrouwelijkheid 
van de gebruikte gegevens, zijn alleen de objectnummers weergegeven. De specifieke 
gegevens van de objecten zijn terug te vinden in bijlage X.2 van de geanonimiseerde 
bijlagenbundel. Deze bundel is op te vragen bij de leden van de afstudeercommissie. 

Na het bespreken van de resultaten wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe de 
resultaten kunnen worden verklaard. Tijdens de enquetes is steeds doorgevraagd 
waarom een bepaalde score is toegekend. Ook zijn er na afloop van het onderzoek 
verschillende interviews afgenomen. Hierbij is aan verschillende vastgoedexperts 
gevraagd of zij de resultaten van dit onderzoek vanuit de praktijk konden verklaren. Op 
basis van de enquetes en deze interviews zijn de onderzoeksresultaten ge'interpreteerd 
en verklaard. 

8.2 De - Overzicht spreiding van de kwaliteitsscores 
De beoordelingsscores van de verschillende experts hebben niet allemaal dezelfde 
waarden. De vijfentwintig experts die eenzelfde pond hebben beoordeeld, zullen 
verschillende meningen hebben over de kwaliteit van een bepaald object en kunnen 
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per object don ook tot een andere score komen. Dit onderzoek goat uit van 
gemiddelde kwaliteitsscores. De individuele scores per vastgoedexpert bepalen de 
gemiddelde kwaliteitsscore per object. De spreiding van de scores geeft onder andere 
aan hoe betrouwbaar dit gemiddelde is. Wanneer de individuele scores een grote 
spreiding hebben, is het gemiddelde minder betrouwbaar don wanneer de individuele 
scores een kleinere spreiding hebben [Huizingh, 2006]. Het is dus interessant om te 
bekijken of de experts het grotendeels met elkaar eens zijn of dot de onder1inge 
verschillen groot zijn. De spreiding van scores kan grafisch worden weergegeven met 
behulp van een zogenaamde "boxplot". In figuur 8.1 is een voorbeeld van een boxplot 
weergegeven. 

8.2. ' De ooxplot 
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Figuur B. 1 Voorbeeld boxplot 

In het figuur is de boxplot van een willekeurig object te vinden. Op de y-as van de 
boxplot worden de toegekende scores weergegeven. Bij een boxplot heeft de x-as 
geen functie. De hoogte van de box (het vierkante gekleurde gedeelte) geeft aan dat 
tenminste 50% van de ondervraagden aan de kwaliteit van dit object een score toekent 
van tussen de 5 en de 6. Ook ligt het gemiddelde van alle scores tussen deze twee 
waarden. De spreiding van de scores van de meerderheid van de ondervraagden is 
slechts een en dus redelijk beperkt. De lijnstukken die vanaf de box verticaal naar boven 

-------------------------~--~·~.,,.._"""'~"""--
Pagina 70 



en beneden lopen. geven aan welke andere scores er door de totale groep 
ondervraagden zijn toegekend. In het figuur is te zien dot de laagste score 4 en de 
hoogste score 7 is. Uitzondering hierop vormen de extreem afwijkende scores die slechts 
beperkt voorkomen. Deze scores worden als losse punten in de boxplot aangegeven 
met een stervormig of een rond icoontje. De getallen die bij deze afwijkende scores 
worden weergegeven. representeren nummers van de deelnemende respondenten. 
Aangezien we in dit onderzoek uitgaan van de gemiddelde score, zijn deze individuele 
nummers niet van belong. In het geschetste voorbeeld is er dus een expert geweest die 
dit object met een acht heeft beoordeeld [Huizingh, 2006]. Voor alle objecten is de 
spreiding van de kwaliteitsscores bekeken met behulp van boxplots. 

sprE;1ding van de 1<wa111eitsscore~ 
In figuur 8.2 is een overzicht van al deze boxplots te vinden. In het overzicht volt op dot 
de spreiding van de toegekende scores relatief beperkt is. Bij tweeentwintig van de 
vierentwintig objecten ligt minimaal 50% van de beoordelingen om de gemiddelde 
score heen. De meerderheid van deze scores kent, evenals bij de boxplot in figuur 8.1, 
een spreiding van 1. Voor drie van deze tweeentwintig objecten is de spreiding van de 
meerderheid van de scores zelfs nihil. Dit is het geval bij de objecten 6, 1 en 22. Hiervoor 
heeft de meerderheid van de experts eenzelfde beoordelingsscore gegeven. Voor twee 
objecten. te weten object 1 en object 4, zijn de experts het minder met elkaar eens. 
Voor deze objecten liggen de toegekende scores wel verder uit elkaar. De meerderheid 
van de scores heeft hierbij een spreiding van 2. 
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Een zekere spreiding in de scores is bij ieder object aanwezig. Dit kan onder andere 
worden verklaard door het verschillend interpreteren van de hoogte van de cijfers. De 
ene persoon kent aan een ruime voldoende een acht toe. terwijl de andere persoon hier 
een zeven voor geeft. Hierdoor krijg je altijd een zekere spreiding van beoordelingsscores 
rondom het gemiddelde. Ook is er bij het geven van cijfers voor de kwaliteit. evenals bij 
het taxeren van objecten. een zekere bandbreedte in scores te verwachten. lmmers de 
ene partij ziet het wel in een object zitten en kent hier een relatief hoge score aan toe. 
terwijl de andere partij tot een iets lagere score komt. De visie van de verschillende 
partijen kan hierbij een grote rol spelen. Praktische verklaringen verkregen uit interviews 
kunnen helpen bij het analyseren van de afwijkende scores. Voor twee objecten is de 
spreiding in scores bekeken. te weten object 1 en object 8. Dit zijn voorbeelden van 
objecten met een opvallende spreiding van de individuele kwaliteitsscores. 

8.2.3 Prokt1sche verklanngen van opvallende spreidingen van kwaliteitsscores 
Figuur 8.3 laat zien dot er aan object 1 scores zijn toegekend die varieren van vier tot 
acht Het object is een markant gebouw. gelegen in een kantorendistrict dot een 
bovengemiddeld leegstandspercentage kent. Het heeft een omvang van ruim 
tienduizend vierkante meter en de huurcontracten lopen gemiddeld nog twee jaar. 
Verschillende experts schatten het risico van dit object erg hoog in. Zij hebben voor dit 
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object een score toegekend van tussen de vier en de zes. Als reden hiervoor wordt de 
omvang van het object in combinatie met de leegstand in het gebied aangemerkt. Een 
andere deel van de ondervraagden kent scores toe van tussen de zes en de acht. Zij 
geven aan dot voor dit markante gebouw altijd wel huurders gevonden zullen worden. 
Ook hebben zij de verwachting dot door het aantrekken van de markt de leegstand in 
dit gebied sterk zal verminderen. 

•.oo T.00 

.... 

1.00 

. ..,. 

5.00 

4.00 --
Figuur 8.3 Boxp/ots van de objecten 1 en 8 

Object 8 is bijna twintig jaar oud wordt gezien als een courant kantoorgebouw gelegen 
op een goede locatie van een kleine kantorenstad. Er heerst structurele leegstand en er 
is een overschot aan kantoorgebouwen van vijftien jaar en ouder. Voor dit object kent 
de meerderheid van de experts scores toe van tussen de zes en de zeven (zie figuur 8.3). 
Als reden voor deze ruime voldoende wordt met name de courantheid van het gebouw 
aangegeven. Bovendien wordt aangegeven dot er een blijvende vraag is naar 
kantoorpanden op goede locaties. Dit geldt volgens hen ook voor kleinere 
kantoorsteden. Opvallend is dot drie experts een score van vier hebben toegekend. Zij 
geven aan het risico van de moeilijke lokale markt in combinatie met de leeftijd van het 
object zwaar mee te laten wegen in hun beoordeling. 

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dot experts een verschillende visie over een 
object kunnen hebben. De experts kennen met name andere scores toe doordat zij de 
kansen van een pond of een gebied anders inschatten. Vaak zijn deze kansen gelieerd 
aan de toekomstige marktomstandigheden. Door het ontransparante karakter van de 
vastgoedmarkt en verschillende visies van beleggers, zullen verschillen bij het inschatten 
van kansen en risico 's altijd blijven voorkomen. Uit figuur 8.2 blijkt dot per pond steeds de 
meerderheid van de ondervraagde vastgoedexperts tot een eenduidige beoordeling 
komt die rand de gemiddelde score ligt. Over het algemeen is de spreiding van de 
scores is dus beperkt. Uitgaande van een groep vastgoedexperts, geeft de gemiddelde 
kwaliteitsscore een representatief beeld van de kwaliteit van een object. In het vervolg 
van dit onderzoek wordt duidelijk of er tussen de kwaliteit en het gelopen risico een 
verhouding bestaat. 
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8.3 De 1esuItaren Overzicht van de verklaring door gestelde fsub)categorieen de 
kwahte1t van belegg1ngen 
Voor het bepalen van de kwaliteit van een object wordt in dit onderzoek het PAM 
gebruikt (zie hoofdstuk 6). Het belangrijkste uitgangspunt van het PAM is dot de 99% van 
de kwaliteit van beleggingsobjecten wordt bepaald door een beperkt aantal factoren. 
Deze factoren kennen ieder een wegingsfactor en zijn in te delen in categorieen en 
subcategorieen jzie tabel 6.2). In dit onderzoek is steeds per object gevraagd een score 
toe te kennen voor de totale kwaliteit, moor ook voor de kwaliteit van de afzonderlijke 
kwaliteitsbepalende factoren. Door deze afzonderlijke scores te vermenigvuldigen met 
de wegingsfactoren kan ook de totale kwaliteit worden vastgesteld op categorie- en 
subcategorieniveau. 

In tabel 8.1 zijn per object de gemiddeld toegekende kwaliteitsscores te vinden. In de 
tweede kolom is de gemiddelde kwaliteitsscore, berekend op basis van de totale 
kwaliteit, weergegeven. In de derde en de vijfde kolom zijn de kwaliteitsscores 
weergegeven die zijn berekend op categorie- en subcategorieniveau. Per object is 
aangegeven wat de procentuele afwijking tussen de scores op totaalniveau en op 
(sub)categorieniveau is (zie kolommen vier en zes). Zo wijkt bijvoorbeeld voor object l de 

score bepaald op totaolniveou (6,00) slechts l, 14% of van de score van de kwaliteit 
bepaold op cotegorieniveau 15,93). Deze beperkte afwijking komt bij nogenoeg alle 
objecten voor. Slechts bij een object is de afwijking groter don 5% {zie oronje getollen). 
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Tobe/ 8. 1 OveTZicht gem,ddelde kwallte,tsscores 

Totale Totale 
kwalltelt kwalltelt 

Totale gemeten per AfwlJklng tov de score op gemetan per AfwlJklng tov de acore 
Oblect kwalltalt cataaorle totaalnlveau subcataaorte op totaalnlveau 

1 6,00 5,93 1,14% 7,14 -15,97% 

2 6,88 6,76 1,71% 6,44 6,83% 

3 5,40 5,47 -1,24% 5,18 4.25%, 

4 3,72 3,60 3,44% 4,52 -26. 6 7'3/,, 

5 7,48 7,44 0,58% 7,09 s.so<· ... 
6 5,80 5,98 -2,93% 6,53 -11, 18-l, 

7 7,08 7,13 -0,67% 7,76 -8.7$-. , 

8 6,04 6,12 -1,38% 6,87 -12,08% 

9 7,44 7,48 -0,55% 7,66 -2,93% 

10 6,60 6,64 -0,67% 7,47 1.64°., 

11 7,00 6,99 0,19% X X 

12 7,00 6,88 1,72% X X 

13 7,88 7,87 0,15% X X 

14 6,12 6, 11 0,24% X X 

15 6,96 6,53 6,54°,Q X X 

16 7,00 7,07 -0,92% X X 

17 6,60 6,65 -0,77% X X 

18 6,20 6,33 -2,12% X X 

19 5,88 5,92 -0,74% X X 

20 7,40 7,41 -0,13% X X 

21 7,85 7,86 -0,18% X X 

22 7,00 6,98 0,27% X X 

23 7,30 7,27 0,45% X X 

24 6,55 6,43 1,81% X X 

De kwaliteitsscores op totaalniveau en de score op subcategorieniveau, wijken wel 
structureel van elkaar af. Van de eerste tien geanalyseerde objecten wijken de scores 
van acht object en meer don 5% van elkaar of. Aangezien er bij deze eerste tien 
objecten op subcategorieniveau al veel afwijkingen te ontdekken waren, is een analyse 
van overige objecten buiten wegen gelaten. Een verklaring voor de afwijkingen zou 
kunnen zijn dot een afzonderlijk kenmerk van een object een grote invloed heeft op de 
kwaliteitsscore op totaalniveau. Voor een object dot bijvoorbeeld op een 
centrumlocatie is gelegen, wordt geaccepteerd dot deze moeilijk per auto bereikbaar 
is. Deze factor heeft weinig tot geen invloed op de beoordeling op totaalniveau. 
Wanneer er specifiek gevraagd wordt wat voor een cijfer men voor de kwaliteit van de 
bereikbaarheid per auto toekent, zal men waarschijnlijk een zeer loge score toekennen. 
Als de totale score wordt berekend op subcategorieniveau, heeft deze ene factor dus 
wel invloed en wordt de totale kwaliteit op subcategorieniveau sterk naar beneden 
gehaald. Opvallend is dot voor sommige objecten scores, berekend op 
subcategorieniveau, hoger liggen don de scores berekend op totaalniveau. Dit terwijl 
scores voor andere objecten net lager liggen. Uit dit onderzoek blijkt dus niet dot de 
kwaliteitsscore op subcategorieniveau altijd een onder- of net een overweging heeft ten 
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opzichte van de scores berekend op totaalniveau. Nader onderzoek kan wellicht 
duidelijkheid verschaffen in de verschillen in scores op totaal- en subcategorieniveau. 

In dit onderzoek wordt het vaststellen van de kwaliteit op subcategorieniveau 
uitgesloten. De afwijkingen ten opzichte van de scores op totaalniveau zijn erg groat. 
Wanneer de kwaliteit van objecten wordt vastgesteld op basis van de scores op 
subcategorieniveau, zou dit de betrouwbaarheid van het onderzoek in gevaar kunnen 
brengen. In dit onderzoek komt naar voren dat de kwaliteitsscore, bepaald op 
categorieniveau slechts beperkt afwijkt van de kwaliteit bepaald op totaalniveau. In het 
vervolg van dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat het mogelijk is met behulp van de 
factoren huurder, verhuurstatus, gebouw en locatie de totale kwaliteit van 
beleggingsobjecten te beschrijven. 

8.4 De resultafen Overzicht relotie tussen risico en kwaliteit 
Door de kwaliteitsscore en de risico-opslag per project tegen elkaar of te zetten, ontstaat 
een beeld van de samenhang tussen het risico en de kwaliteit. In figuur 8.4 is voor ieder 
geanalyseerd object de beoordeelde kwaliteit (kwaliteitsscore Ki) afgezet tegen het 
gelopen risico (beta [)). De kwaliteitsscore is steeds bepaald op categorieniveau. 
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Figuur 8.4 Risico-ops/ag beta {{3) vs kwaliteitsscore {Ki} 

Wanneer de kwaliteitsscore wordt bepaald op totaalniveau ziet de figuur er nagenoeg 
hetzelfde uit. Deze figuur is opgenomen in bijlage 6. De uitgezette coordinaten vormen 
een puntenwolk die zich concentreert tussen de kwaliteitsscores zes en acht. Dit is logisch 
aangezien er in dit onderzoek enkel objecten meedoen die tenminste tien jaar oud zijn. 
Extreem hoge kwaliteitsscores zijn hierdoor niet te verwachten. Doordat het niet mogelijk 
was zelf een selectie van objecten te maken (zie paragraaf 7.4), zijn er weinig kwalitatief 
"mindere" objecten in dit onderzoek meegenomen. De scores liggen daardoor 
voornamelijk boven de zes. Omdat de spreiding van de kwaliteit van de geanalyseerde 
objecten slechts beperkt is, is het moeilijk te bepalen of er een samenhang is tussen 
kwaliteit en risico. Het toevoegen van een regressielijn biedt uitkomst (zie figuur 8.5). Deze 
lijn berekent de gemiddelde verhouding tussen de coordinaten en dus de gemiddelde 
samenhang. De regressielijn loot zien dot er gemiddeld gezien een negatieve 
verhouding bestaat tussen het gelopen risico en de beoordeelde kwaliteit. 
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Figuur 8.5 Risico-ops/ag beta (f',) vs kwaliteitsscore (Ki) inclusief regressielijn 

De samenhang tussen het risico en de kwaliteit per object wijkt wel af van de 
gemiddelde samenhang. De coordinaten, die de verschillende objecten representeren, 
liggen immers niet op de regressielijn. In het figuur is te zien dat ongeveer de helft van de 
punten boven en de helft onder de regessielijn ligt. Het feit dat de samenhang van de 
individuele objecten niet overeenkomt met de gemiddelde samenhang, wordt nader 
geanalyseerd door het risico te splitsen. Het risico (het mislopen van rendement) is 
gesplitst naar een risico op het directe rendement (directe risico) en een risico op het 
indirecte rendement (indirecte risico). 

4,0 -u 
3,0 I!! 

• 
;; 

2,0 cc. 
a, 
Ill 1,0 "iii 
0. 
9 0,0 
0 

....... + 
y = -0,567x + 4,7454 ::--,~, ._::,. 1.-: .~,~--

•· +•· -~ -
u 

-1,00,0 'iii 
a: 

·-=----____;1...!,,;,o'-----------'2=,0~_~3·=0 __ _c4"""'0'---------__ 5c...,_,o,c____ _ _____c;_6,=o ___ 7--'-',o'----__ a_,,,o-'--_---'--9,o 

-2,0 

Kwallteltsscore Kl 

Figuur 8.6 Risico-opslag beta (f',) voor het directe rendement vs kwaliteitsscore (Ki) 

In figuur 8.6 is samenhang weergegeven van de kwaliteit en het directe risico. In het 
figuur is te zien dat de coordinaten nu dichter bij of zelfs op de regressielijn liggen. De 
verhouding tussen de kwaliteit en het directe risico per object benadert dus beter de 
gemiddelde verhouding dan bij het totale risico. De afwijkingen tussen de gemiddelde 
verhouding (de regressielijn) en de verhoudingen van de individuele objecten (de 
coordinaten) in figuur 8.5, zouden dus verklaard moeten warden door de verhoudingen 
tussen de kwaliteit en het indirecte risico per object. 
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Figuur 8.7 Risico-opslag beta (/3) voor het indirecte rendement vs kwaliteitsscore (Ki) 

In figuur 8.7 is deze samenhang weergegeven. De regressielijn van deze figuur laat zien 
dat er een positief verband bestaat tussen de kwaliteit en het risico op het indirecte 
rendement. Verder valt op dat de coordinaten van de individuele objecten meer 
gespreid van de regressielijn liggen dan de coordinaten in figuur 8.6. Hiermee wordt het 
vermoeden bevestigd dat de afwijkingen van de individuele coordinaten ten opzichte 
van de regressielijn van het totale risico en de kwaliteit (zie figuur 8.5), grotendeels 
worden veroorzaakt door afwijkingen van individuele coordinaten ten opzichte van de 
regressielijn van het indirecte risico en de kwaliteit {zie figuur 8.7). Hierbij meet wel 
worden opgemerkt dat een optelling van het directe en het indirecte risico niet 
overeenkomt met het bepaalde totale risico. Dit blijkt ook uit de figuren 8.5, 8.6 en 8.7. 
De som van de richtingscoefficienten uit de vergelijkingen van de figuren 8.6 en 8.7 komt 
niet overeen met de richtingscoefficient van figuur 8.5. Dit komt doordat het berekende 
gesplitste risico ook afhankelijk is van het behaalde directe of indirecte marktrendement 
per jaar (zie CAPM-formule in hoofdstuk 4). Afwijkende rendementen tussen object en de 
markt zorgen voor verschillende risico-opslagen, die afwijken van het bepaalde totale 
risico. Het gesplitste risico kan wel inzicht verschaffen bij het verklaren van de samenhang 
tussen het totale risico en de kwaliteit, maar het totale risico kan er niet mee berekend 
worden. 

De gevonden verhoudingen tussen risico en rendement zijn als volgt uit te leggen. De 
groep vastgoedexperts heeft kwaliteitsscores toegekend aan de kenmerken van de 
verschillende objecten. Hiermee zijn de gemiddelde kwaliteitsscores en vervolgens de 
gemiddelde verhouding tussen kwaliteit en risico vastgesteld. lndividueel kunnen de 
scores per object afwijken van deze gemiddelde verhouding. De afwijkingen van de 
individuele scores voor het directe risico ten opzichte van de gemiddelde verhouding zijn 
minimaal. Dit betekent dot de experts in staat zijn gebleken in te schatten wat de invloed 
van de kwaliteit van de beoordeelde kenmerken is geweest op het directe rendement. 
De invloed van de kwaliteit van een object op het indirecte rendement is minder 
nauwkeurig beoordeeld. Dit is eenvoudig te verklaren. Enerzijds is het directe rendement 
stabieler en daarmee beter in te schatten dan het indirecte rendement {zie figuur 3. 1). 
Onvoorziene (markt)omstandigheden bepalen veelal het indirecte rendement. Dit in 
tegenstelling tot het directe rendement, dat uitsluitend afhankelijk is van continuiteit en 
de hoogte van de huurstroom. Het inschatten van de stabiliteit van huurders en de 
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mogelijkheden om deze contracten te verlengen is eenvoudiger don het inschatten van 
(toekomstige) marktomstandigheden. Anderzijds komen in de datareeksen van de 
indirecte rendementen per object, die in dit onderzoek zijn geanalyseerd, extreme 
waarden voor. Deze waarden kunnen zijn ontstaan door het smoothing- en 
laggingeffect van taxaties. Dit effect en de invloed ervan op het indirecte rendement is 
reeds uitgewerkt in paragraaf 3.5.2 Ook kan een object incidenteel ender of boven de 
marktprijs zijn aangekocht. Het gevolg hiervan is dot er in de jaren no de aankoop 
extreme positieve of negatieve indirecte rendementen zijn behaald. Deze extreme 
waarden zorgen ervoor dot voor een bepaald object een te hoog of te laag gelopen 
risico is berekend. 

Zowel het verkeerd inschatten van de marktsituatie, als het gebruiken van datareeksen 
waarin extreme indirecte rendementen voorkomen, heeft de ene keer een positief en 
de andere keer een negatief effect. Dit blijkt onder andere uit figuur 8.5. Er bevinden zich 
ongeveer evenveel coordinaten boven als ender de regressielijn. Ook bevinden zich aan 
beide kanten van de lijn "extreme pun ten". Dit zijn coordinaten met een grate afstand 
tot de regressielijn. Deze punten geven aan dot er incidenteel extreem hoge, maar ook 
extreem lagere rendementen zijn behaald. Orn in dit onderzoek een onderlinge 
vergelijking te maken tussen verschillende objecten, wordt er vanaf nu uitgegaan van 
de gemiddelde verhouding tussen de kwaliteit en het totale risico. De onderstaande 
vergelijking beschrijft deze verhouding (zie figuur 8.5). Door het invoeren van de 
kwaliteitsscore (X), kan de risico-opslag beta (Y) warden berekend. 

Y = -0,5369 X + 4,6988 

Gevoeligheidsanalyse 
De vergelijking uit de vorige paragraaf komt tot stand door individuele kwaliteitsscores 
en het gelopen risico per object tegen elkaar af te zetten. In hoofdstuk 7 is reeds 
besproken dot de totale kwaliteitsscore per object onder andere wordt bepaald door 
de gebruikte wegingsfactoren. In hoofdstuk 6 is uitgewerkt waarom er voor welke 
wegingsfactoren is gekozen. Hierbij is de opmerking geplaatst dot deze wegingsfactoren 
niet geheel objectief vast te stellen zijn en per belegger kunnen verschillen. Verandering 
van inzicht van de hoogte van deze wegingsfactoren hebben een directe invloed op de 
berekende totale kwaliteitsscore en daarmee op de vastgestelde vergelijking. Het 
aanpassen van de wegingsfactoren geeft onder andere de gevoeligheid van deze 
vergelijking aan. 

In een eerder stadium hebben drie verschillende experts aangegeven welke wegingen 
zij aan de kwaliteitsbepalende factoren toekennen (zie paragraaf 6.4). Een overzicht van 
de genoemde wegingsfactoren is te vinden in bijlage 3. In de onderstaande figuren 8.8, 
8.9 en 8.10 is te zien hoe de verhouding tussen risico en kwaliteit er door aanpassing van 
de wegingsfactoren uit komt te zien. 

'-----~·~"-·--___,-... ,~,-------------------
Pagina 79 



4,0 

3,0 

ea. 
01 2,0 
.!I 
8. i 1,0 
(.) 

in 0,0 

• 
._ - • ------------------"""----~re,---.... • -~·~'------ . .., ---:,_ • . 

---------------------"----..,~ --,~------
... •· -:--- ._ 
~ •· •· 

y = -0,5756x + 4,9922 

re o o s,i go _
1
,
0 

• ___ 1_,0 ___ 2_,0 ___ 3_,o ___ 4,_o ___ s_,o ____ .... _ _ 7_,o __ __,,a ...... o ___ • 

• 
-2,0 

Kwallteltsscore Kl 

Figuur 8.8 Risico-opstag beta (13) vs kwaliteitsscore {Ki) berekend met wegingsfactoren vastgoedexpert 1 

De figuren 8.8, 8.9 en 8.10 laten de verhouding zien, wanneer de wegingsfactoren van 
de vastgoedexperts l, 2 en 3 worden gebruikt. De puntenwolk lijkt slechts beperkt af te 
wijken van de puntenwolk van de eerder vastgestelde verhouding (zie figuur 8.4). De 
grafieken verschillen optisch gezien weinig van elkaar. Dit zou betekenen dot ook de 
verhouding van het risico en de kwaliteit door aanpassing van de wegingsfactoren 
nauwelijks verandert. Dit laatste is niet geheel met zekerheid te zeggen. De afzonderlijke 
regressielijnen met bijbehorende vergelijkingen van de figuren 8.8, 8.9 en 8.10 moeten 
hier duidelijkheid in verschaffen. 
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Figuur 8. 9 Risico-opstag beta (13) vs kwaliteitsscore (Ki) berel<end met wegingsfactoren vastgoedexpert 2 

In de verschillende figuren wordt steeds de regressielijn met bijbehorende vergelijking 
aangegeven. Hierbij volt op dat het veranderen van de wegingsfactoren invloed heeft 
op de richtingcoefficient en het "basisgetal" van de regressielijn. Het basisgetal is het 
tweede getal in de formule en geeft het snijpunt van de lijn met de y-as aan. Doordat 
zowel het basisgetal als de richtingscoefficient steeds iets veranderen, lijkt ook hier de 
invloed op de totale verhouding en op de individuele punten slecht zeer beperkt. 

----------------------------
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Figuur 8. 10 Risico-opslag beta (/3) vs kwaliteitsscore (Ki) berekend met wegingsfactoren vastgoedexpert 3 

De vastgestelde verhouding lijkt weinig gevoelig voor een verandering van de 
wegingsfactoren. In hoofdstuk 9 wordt de verhouding tussen risico en kwaliteit gebruikt 
voor de ontwikkeling van een beslissend ondersteunend model. De verandering van de 
wegingen kan wel invloed hebben op de uitkomsten van een dergelijk model. Bij de 
ontwikkeling van het model moet nogmaals de invloed van het aanpassen van de 
wegingen op de uiteindelijke uitkomsten worden bekeken. 

Gevoe1igneid door , verminderen van het aantal respondenten 
In het onderzoek is de kwaliteit van objecten bepaald door uit scores van vijfentwintig 
respondenten de gemiddelde kwaliteitsscore te berekenen. Bij een dergelijk omvang 
van het aantal respondenten, mag men aannemen dot dit gemiddelde een 
representatief beeld geeft van de daadwerkelijke kwaliteit van een object. Veelal vindt 
de beoordeling omtrent acquisities slechts plaats door een of enkele personen binnen 
een bedrijf. Het is interessant om te bekijken wat de invloed hiervan op de verhouding 
tussen kwaliteit en risico kan zijn. 
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Figuur 8. 11 Risico-opslag beta (/3) vs kwaliteitsscore (Ki) van een willekeurige respondent 
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Figuur 8.11 representeert de verhouding tussen het risico en de kwaliteit. In plaats van de 
gemiddelde kwaliteitsscore van vijfentwintig respondenten is nu de kwaliteitsscore van 
een willekeurige respondent gebruikt. De coordinaten en de regressielijn laten nu een 
geheel ander beeld zien. De coordinaten van de objecten liggen meer gespreid en de 
steilheid van de regressielijn is in vergelijking met de regressielijn van figuur 8.4 met de 
helft afgenomen. 
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Figuur 8. 12 Risico-opslag beta (131 vs kwaliteitsscore (Ki/ van vijf willekeurige respondenten 

Figuur 8. 12 laat ook de verhouding tussen kwaliteit en risico zien. Voor de kwaliteitsscore 
zijn nu de beoordelingen van vijf willekeurige respondenten gebruikt. Zowel de 
individuele coordinaten als de regressielijn vertonen nu grote overeenkomsten met die 
van figuur 8.5. Deze vijf respondenten zijn dus tot nagenoeg dezelfde kwaliteitsscores 
gekomen, als de totale groep van alle experts. De figuren 8.11 en 8. 12 laten zien dat een 
grotere groep van vijf willekeurige experts de vastgestelde kwaliteit beter benadert, dan 
een willekeurige respondent. De resultaten van dit onderzoek zijn wel gevoelig voor het 
veranderen van de omvang van de respondentengroep. In de praktijk zou dit 
betekenen dat acquisitiebeslissingen beter kunnen worden genomen door een zo groat 
mogelijke groep experts. Zij kunnen over het algemeen gezamenlijk een beter 
betrouwbare waarde voor de kwaliteitsscore van een object vaststellen, dan dat een 
expert dot kan. In dit onderzoek wordt het vaststellen van de kwaliteit door een expert 
niet betrouwbaar geacht, gezien de afwijkingen van figuur 8.1 l ten opzichte van figuur 
8.5. 

LJgkoppehng op de nypotnesen 
In hoofdstuk 7 zijn drie hypothesen gepresenteerd. Het onderzoek heeft tot doel de 
gestelde hypothesen te verwerpen dan wel aan te nemen. De gepresenteerde 
resultaten laten zien dat twee hypothesen juist zijn gebleken. De resultaten uit paragraaf 
8.2 komen exact overeen met hypothese l. Ditzelfde geldt voor de resultaten uit 
paragraaf 8.4 en hypothese 3. In het onderzoek is niet alleen een negatief verband 
aangetoond tussen de kwaliteit en het totale risico. Er is een splitsing gemaakt tussen het 
risico op het directe en op het indirecte rendement. De verwachtingen voor een positief 
verband tussen het indirecte risico en de kwaliteit en een negatief verband tussen het 
directe risico en de kwaliteit, zijn ook aangetoond. 
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Hypothese 2 moet worden verworpen. De resultaten in paragraaf 8.3 laten zien dot de 
totaalscores bepaald op totaal- en categorieniveau slechts beperkt van elkaar afwijken. 
Echter, er is wel een grote afwijking tussen de totaalscores bepaald op totaal- en 
subcategorieniveau te ontdekken. Het blijkt dus niet mogelijk de totale kwaliteit van een 
beleggingsobject op basis van alle beschreven factoren uit het PAM vast te stellen. 

De gepresteerde resultaten blijken nagenoeg overeen te komen met de opgestelde 
hypothesen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is de verhouding tussen 
kwaliteit en totale risico van Nederlandse kantoorobjecten vastgesteld. In dit hoofdstuk is 
gebleken dot de resultaten uit dit onderzoek voomamelijk zijn gebaseerd op objecten 
met een gemiddelde kwaliteitsscore van tussen de vijf en acht. Nader onderzoek moet 
uitwijzen of de bepaalde verhouding ook geldt voor kantoren met een kwaliteitsscore 
die lager don vijf of hoger don acht ligt. Ook moet er worden opgemerkt dot de 
bepaalde verhouding een gemiddelde verhouding betreft. De verhouding per object 
tussen kwaliteit en risico kan hiervan afwijken. leder object is immers natuurlijk uniek. 
Ondanks de steeds transparanter wordende vastgoedmarkt zullen verschillen in 
meningen over de hoogte van de kwaliteit en van het risico van een bepaald 
vastgoedobject altijd blijven voorkomen. In dit onderzoek wordt de gemiddelde 
verhouding als basis gebruikt voor het opstellen van een investeringsmodel, dat in het 
volgende hoofdstuk wordt toegelicht. 

Pagina 83 



Pogina 84 



lnvesteringsmodel en case studie 

In hoofdstuk 8 is besproken dot men op basis van historische rendementsreeksen en 
kwaliteitsscores de samenhang tussen het risico en de kwaliteit van Nederlandse 
kantoorpanden kan schatten. Op basis van de resultaten is het mogelijk potentiele 
acquisities met elkaar te vergelijken. Het model kan beleggers in de toekomst helpen om 
hun investeringsbeslissingen te onderbouwen. Alvorens het model is ontwikkeld, zijn eerst 
de uitgangspunten vastgesteld. Vervolgens is er een casestudie uitgewerkt. Tijdens de 
casestudie zijn twee potentiele acquisities met elkaar vergeleken met behulp van het 
ontwikkelde model. T enslotte wordt bekeken of het model gevoelig is voor 
veranderingen van de variabelen . 

. 2 Uitgo,1gspunten van het investeringsmodel 
In hoofdstuk 5 is uitvoerig ingegaan op investeringssectie in theorie en in praktijk. In dit 
hoofdstuk is geconcludeerd dat zowel zuiver theoretische, als zuiver praktische 
beoordelingen niet wenselijk zijn. Een tussenvorm tussen een beoordeling in theorie en 
praktijk kan uitkomst bieden. In paragraaf 5.2.1 is een aanzet gemaakt tot het opzetten 
van zo' n tussenvorm. De basis hiervoor wordt gevormd door de financiele theoretische 
beoordeling. Deze besproken aanzet dient als uitgangspunt voor het ontwikkelde model. 

In paragraaf 5.2.1 blijkt dot een vergelijking van het verwachte en het minimale vereiste 
rendement tot een weloverwogen en onderbouwde beoordeling leidt. Orn de waarden 
voor het minimale vereiste en het verwachte rendement te kunnen bepalen zijn 
verschillende inputvariabelen benodigd. Op basis van de gegevens van een potentiele 
acquisitiemogelijkheid, kan het verwachte rendement (TRR) worden bepaald. De 
verkoper zal verkoopinformatie beschikbaar stellen aan een potentiele koper, waarin 
onder andere gegevens over de huurinkomsten en de prijs van het object zijn vermeld. 

In paragraaf 5.2. 1 is uitgelegd dot een waarde voor het minimale vereiste rendement 
(T{Ri)) minder objectief is vast te stellen. Voor het bepalen van het minimale vereiste 
rendement zijn de gegevens voor het verwachte marktrendement, het verwachte 
risicovrije rendement en de benodigde risico-opslag beta ([)) nodig. Voor het verwachte 
markt- en risicovrije rendement zijn forecasts opgesteld en onderbouwd. Bij de uitwerking 
van dit model gaan we uit van deze forecasts. Ze zijn gebaseerd op behaalde 
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rendementsreeksen en op de kennis en kunde van de vastgoedexpert. De enige 
variabele die niet vast is te stellen, is de risico-opslag beta. Deze beta speelt een 
essentiele rol bij het bepalen van het minimale vereiste rendement met behulp van de 
CAPM-formule. 

De resultaten van dit onderzoek warden gebruikt voor het schatten van de benodigde 
risico-opslag per project. Dit onderzoek heeft immers een gemiddelde verhouding tussen 
risico en kwaliteit vastgesteld (zie figuur 9.1 en hoofdstuk 8). Voor potentiele 
investeringsmogelijkheden kan de kwaliteit warden vastgesteld door enquetes of te 
nemen onder een aantal vastgoedexperts. De gemiddelde kwaliteitsscore (X) kan men 
vervolgens invoeren in de formule van de onderstaande grafiek. Hieruit volgt de 
benodigde beta (Y). 
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Figuur 9. I Vastgestelde gemiddelde vemouding tussen de risico-opslag beta //3) en de kwaliteitsscore /Ki) 

Samenvattend is het model gebaseerd op: 
• Een vergelijking van het verwachte en het minimale vereiste rendement; 
• De theoretische manier van beoordelen, zoals besproken in paragraaf 5.2. l ; 
• De vastgestelde verhouding tussen risico en kwaliteit vastgesteld in hoofdstuk 8; 
• Forecasts voor markt- en risicovrije rendementen die in hoofdstuk 5 zijn uitgewerkt; 
• De kennis en kunde van de beoordelende vastgoedexpert. 

u1twerk1ng van het investeringsmodel 
In de vorige paragraaf zijn de uitgangspunten van het investeringsmodel besproken. In 
deze paragraaf wordt het investeringsmodel (cijfermatig) uitgewerkt. De formules van 
het verwachte rendement (TRR) en het minimale vereiste rendement (T(Ri)) vormen de 
basis van het model. Het verwachte rendement wordt bepaald met behulp van de 
volgende formule: 

TRR = [NI+ w] xlOO (%) 
[P+INV] 
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De inputgegevens voor de netto huurinkomsten (NI), de prijs (P) en de investeringen 
(INV) volgen uit de acquisitieaanbieding. De vastgoedexpert meet er in de beoordeling 
wel rekening mee houden dat de gegevens representatief dienen te zijn voor een 
periode van tien jaar (de gekozen beleggingshorizon in dit onderzoek) . Naar inzicht van 
de expert kunnen de gegevens worden gecorrigeerd. Wanneer er bijvoorbeeld een 
verschil bestaat tussen markthuur en huurprijs, dan meet er correctie worden toegepast. 
De W uit bovenstaande formule van de TRR is in hoofdstuk 5 vastgesteld op 2,40% (het 
indirecte marktrendement). Het indirecte marktrendement meet ook in de formule van 
het minimale vereiste rendement (T(Ri)) worden ingevoerd. Het verwachte indirecte 
marktrendement vormt samen met het verwachte directe morktrendement het 
R(kantoren). In hoofdstuk 5 is het directe marktrendement voor kantoren vastgesteld op 
7,23%. Voor het risicovrije rendement is een waarde van 5,00% aangenomen. 

T(Ri) = R(rv) + P(tot) x [R(kantoren) - R(rv)] (%) 
T(Ri) = 5 + P(tot) x [7,23 + 2,40-5)] 
T(Ri) = 5 + P(tot) x [4,63] ~~----------~--~---

De laatste onbekende waarde in de formule van het T(Ri) is de beta. De vastgestelde 
verhouding (zie figuur 9 .1) wordt gebruikt voor de bepaling van deze beta. In de formule 
van figuur 9. 1 representeert Y de beta (B{tot)) en X de kwalitatieve score van een object 
(Ki). 

Y = -0,5369 X + 4,6988 is dus: P(tot) = -0,5369 x Ki + 4,6988 

De formule van de risico-opslag beta wordt verwerkt in de formule van het minimale 
vereiste rendement (T(Ri). 

T(Ri) = 5 + [-0,5369 x Ki + 4,6988 ]x (4,63] (%) 
T(Ri) = 5 + [-2,485847x Ki]+ [21,755444] 
T(Ri) = 26,755444 - 2,485847xKi 

De vergslijking 
De twee individuele waarden van het verwachte en van het minimale vereiste 
rendement zeggen onafhankelijk van elkaar weinig over de kwaliteit van een potentiele 
belegging. De haalbaarheid van een acquisitie wordt in dit onderzoek eenvoudig 
vastgesteld door het berekenen van het "beleggingskengetal" (8KG). Dit getal wordt 
berekend door het verwachte rendement te delen door het minimale vereiste 
rendement. Hierdoor ontstaat de volgende formule: 

BKG= 
[ [NI] xl00+2,40] 

P+INV 
[26,755444-2,485847 X Ki] 
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De hoogte van het getal geeft de kwaliteit aan van een belegging, waarbij rekening 
wordt gehouden met het verwachte en het minimale vereiste rendement. Voor het 
beleggingskengetal geldt dat: 

• Als BKG < 1: Het is niet interessant een belegging te acquireren. Het minimale 
vereiste rendement ligt hoger dan het verwachte rendement. 

• Als BKG > of = 1: Het is wel interessant een belegging te acquireren. Het minimale 
vereiste rendement ligt lager don het verwachte rendement. 

·11 van porentiefe acquisities 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model dot het mogelijk maakt 
verschillende potentiele acquisities met elkaar te vergelijken. Orn de kwaliteit van twee 
beleggingen met elkaar te vergelijken, moet voor beide acquisities een 
beleggingskengetal worden berekend. Als geldt dat BKG van acquisitie 1 (BKG( 1)) 
kleiner is dan BKG van acquisitie 2 (BKG(2)), dan geeft het model aan dat object 2 een 
betere belegging is don object 1. Als BKG(l) en BKG(2) beide kleiner zijn dan l, wordt 
geadviseerd geen van beide objecten te acquireren. Als voor beide acquisities geldt 
dat 8KG groter is dan 1 dan betekent dit dat beide acquisities interessant kunnen zijn om 
te verwerven. De acquisitie met het hoogste BKG geeft wederom de beste acquisitie 
van beiden aan. In de volgende paragraaf wordt een voorbeeld gegeven hoe het 
model in de praktijk kan functioneren. 

9 Case studie 
In deze paragraaf worden met behulp van het model twee acquisitiemogelijkheden 
vergeleken. Seide objecten zijn in de afgelopen periode te koop aangeboden. De 
verkoopinformatie van beide objecten is vertrouwelijk. De informatie is daarom terug te 
vinden in bijlage X.3 van de geanonimiseerde bijlagenbundel. Orn tot waarden voor het 
BKG te komen, zijn in de eerste plaats gegevens van huurinkomsten, prijs en 
investeringen vastgesteld. Deze volgen uit de verstrekte verkoopinformatie. Vervolgens is 
de kwaliteitsscore (Ki) vastgesteld. De kwaliteitsscore per object is op eenzelfde manier 
bepaald als tijdens het onderzoek is gedaan. 

Uit de verstrekte informatie zijn de belangrijkste gegevens gehaald. De gegevens zijn in 
hetzelfde format weergegeven als de objectinformatie van panden die aan het 
onderzoek hebben meegedaan (zie hoofdstuk 7). Voor de exploitatie- en 
onderhoudskosten is door vastgoedexperts een schatting gemaakt op basis van het 
bouwjaar en de technische gegevens. Ook de markthuur is door verschillende 
vastgoedexperts vastgesteld. Met deze waarde heeft men het percentage onder- of 
oververhuur bepaald. Op basis van de verstrekte gegevens hebben verschillende 
vastgoedexperts een beoordeling voor de kwaliteit van het pond gegeven. Hierbij 
hebben zij in eerste instantie een beoordeling op totaalniveau en vervolgens een 
beoordeling op categorieniveau gegeven. Met deze beoordelingen en de 
wegingsfactoren is de gewogen kwaliteitsscore (Ki) berekend. 

---------------------x..~-..,-.1c;,,;:1",;:.u 
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Analyse acquisitie 1 
In tabel 9. 1 zijn de scores te vinden die vijf vastgoedexperts toe hebben gekend aan de 
kwaliteit van acquisitie 1. 

Tobe/ 9. 1 Kwaliteitsscores acquisitie I van vijf vastgoedexperts 

Expert Expert Expert Expert Expert Weglna-
1 2 3 4 5 Gemlddelde factoren OewoaenKJ 

Totaal 4 6 7 6 6 5,8 100% 5,8 

Locatie 3 5 7 5 5 5 39% 1,95 

Huurder 7 8 7 7 7 7,2 11% 0,792 

Gebouw 7 7 7 7 7 7 17% 1 19 

Verhuurstatus 6 6 6 7 5 6 33% 1,98 

Totaal aewoaen 5,912 

Met deze beoordelingen en de wegingsfactoren is de gewogen kwaliteitsscore (Ki) 
berekend. Bij dit object wijkt de kwaliteitsscore op categorieniveau (5,912) slechts 1,5% af 
van de beoordeling toegekend op totaalniveau (5,8). Aangezien de afwijking minimaal 
is, wordt de waarde van 5,912 nu ingevoerd in de formule van het beleggingskengetal. 
Wanneer de afwijking tussen beide scores groter dan 5% is, meet worden bekeken of dit 
bijvoorbeeld aan het aantal respondenten ligt. Het vergroten van het aantal 
respondenten kan ervoor zorgen dot de afwijking beduidend kleiner wordt. Verder zijn 
de waarden voor de overige onbekende variabelen vastgesteld. Uit de 
verkoopinformatie blijkt dat de bruto huurinkomsten op dit moment 326.192 EUR 
bedragen. De exploitatiekosten zijn door de vastgoedexperts geschat op 12%. De netto 
huurinkomsten komen hiermee op 287.049 EUR. Voor de prijs is de vraagprijs 
aangenomen. In dit geval bedraagt deze 4.200.000 EUR. Omdat het pond nog geen tien 
jaar oud is, verwachten de vastgoedexperts geen noemenswaardige investeringen te 
hoeven uitvoeren: INV is dus 0. Op basis van de bovenstaande gegevens is het BKG van 
acquisitie l (BKG(l)) vastgesteld. BKG(l) is 0,76. De volledige berekening van dit getal is 
te vinden in bijlage 7. 

9 .4.2 Analyse acquisitle 2 
label 9.2 geeft een overzicht van de toegekende kwaliteitsscores voor acquisitie 2. 

Tobe/ 9.2 Kwaliteitsscores acquisitie 2 door vijf vastgoedexperts 

Expert Expert Expert Expert Expert Weglna-
1 2 3 4 5 Gemlddelde factoren Gewoaan Km 

Totaal 8 7 7 7 6 7 100% 7 

Locatie 8 7 6 6 7 6,8 39% 2,652 

Huurder 7 6 6 7 6 6,4 11% 0,704 

Gebouw 7 6 6 6 5 6 17% 1,02 

Verhuurstatus 8 8 8 9 8 8,2 33% 2,706 

Totaal aewoaen 7,082 

Met deze beoordelingen en de wegingsfactoren is wederom de gewogen 
kwaliteitsscore (Ki) berekend. Bij dit object wijkt de score op categorieniveau (7,082) 
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slechts 1% af van de beoordeling toegekend op totaalniveau (7). De waarde van 7,082 
kan nu wordt ingevoerd in de formule van het beleggingskengetal. De overige 
onbekende variabelen zijn wederom vastgesteld. De brute huurinkomsten bedragen op 
dit moment: 364.374 EUR. Dit pond is vijf jaar ouder dan het vorige object. De 
exploitatiekosten zijn daarom door de vastgoedexperts geschat op 14%. De netto 
huurinkomsten komen hiermee op 313.362 EUR. Het object is voor een periode van elf 
jaar 17% boven de markt verhuurd. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een 
beleggingshorizon van tien jaar. Er kan worden gesteld dat er gedurende de gehele 
beschouwde periode 17% meer huur wordt ontvangen. In dit geval hoeft er voor de 
lagere markthuur geen correctie te worden toegepast op de netto huurinkomsten (NI). 
Voor de prijs is de vraagprijs aangenomen. In dit geval bedraagt deze 5.100.000 EUR. Dit 
pond is ruim vijftien jaar cud, moor verkeert afgaande op de technische beschrijving in 
goede stoat. Er wordt daarom verwacht dat er geen grote investeringen in het object 
hoeven te worden gedaan: INV is dus 0. Op basis van de bovenstaande gegevens is het 
BKG van acquisitie 2 (BKG(2)) vastgesteld op 0,93. Voor de volledige berekening van dit 
get al wordt verwezen naar bijlage 7. 

Uitkomsten van r casestudie 
In de vorige paragraaf zijn de beleggingskengetallen van beide potentiele acquisities 
bepaald. Beide berekende beleggingskengetallen hebben een lagere waarde dan 1. 
Dit betekent dat ze beiden, afgaande op de uitkomsten van dit model, op dit moment 
niet interessant zijn om te acquireren. Wei kan worden gesteld dat de tweede 
acquisitiemogelijkheid een betere investering is, don de eerste. Het BKG van acquisitie 2 
ligt namelijk hoger dan het BKG van acquisitie 1 . Nadat aan de experts is gevraagd om 
de kwaliteit van het object vast te stellen, is ook aan ze gevraagd aan te geven welke 
van de twee acquisities in hun ogen het beste is. De vijf ondervraagde experts kwamen 
unaniem tot het oordeel dat acquisitie 2 kwalitatief beter is don acquisitie 1 . Dit oordeel 
sluit aan bij de uitkomst van het model. 

9.5 Gevoeligheden van het model 
De hoogte van een beleggingskengetal geeft een representatief beeld van de kwaliteit 
van een belegging. Bovendien maakt een vergelijking van twee beleggingskengetallen 
het mogelijk twee potentiele acquisities met elkaar te vergelijken. Het is wel belangrijk 
om te analyseren wat de gevoeligheid van het model is. In deze paragraaf worden de 
belangrijkste gevoeligheden van het model onderzocht. 

Voor bepaalde variabelen zijn er in het model aannames gedaan. Wanneer deze 
variabelen (onder andere voor het markt- en het risicovrije rendement) anders uitvallen 
don verwacht, zal het beleggingskengetal ook een andere waarde aannemen. Orn de 
gevoeligheid van het model te testen, worden in deze paragraaf opnieuw de BKG's van 
acquisitie 1 en 2 uitgewerkt, maar nu met het aangepaste marktrendement. 

Stel dat het indirecte marktrendement voor de kantorensector de komende tien jaar 
geen 2,40%, maar 1,40% bedraagt, dan moet de formule voor het minimale vereiste 
rendement worden bijgesteld. Het minimale vereiste rendement volt hierdoor lager uit. 
Als het rendement voor de totale markt lager uitvalt, kunnen individuele beleggers ook 
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een minder hoog rendement eisen. Na het aanpassen van het geforecaste 
marktrendement, ziet de formule voor de T(Ri) er als volgt uit: 

T(Ri) = 5 + 1-0,5369 x Ki + 4,6988 ]x [3,63] (%) 
T(Ri) =5+ -1,948947xKi]+[17,056644J 
T(Ri) = 22,056644-l,948947xKi 

De aangepaste formule is verwerkt in de formule van het 8KG. Met behulp van deze 
gewijzigde formule is opnieuw het BKG voor acquisitie 1 en 2 berekend, op basis van de 
aangepaste waarde voor het marktrendement. De waarde voor BKG(l) is nu berekend 
op 0,87 en voor BKG(2) op 1,04. De volledige berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 
8. 

Beide beleggingskengetallen komen nu hoger uit, dan bij de eerdere berekening. Het 
BKG van acquisitie 1 (BKG{l) ligt nog steeds wel lager dan dat van acquisitie 2 (BKG(2). 
Dit voorbeeld laat zien dat de conclusie dat acquisitie 2 beter is don acquisitie l, 
onveranderd blijft bij het aanpassen van de variabele van het marktrendement. 
Opvallend is, dat het BKG(2) nu wel een waarde boven de 1 aanneemt. Het minimale 
vereiste rendement is nu lager don het verwachte rendement. Volgens de in paragraaf 
9 .3 gegeven uitleg, betekent dit dot het nu wel aantrekkelijk kan zijn het object aan te 
kopen. Het aanpassen van het verwachte marktrendement kan dus wel van invloed zijn 
op de conclusies die worden getrokken met betrekking tot de hoogte van een 8KG. Het 
heeft geen invloed op de conclusie met betrekking tot de onderlinge vergelijking van 
acquisities. Het onderlinge vergelijken van objecten door middel van de vergelijking van 
BKG's is dus (op basis van deze gevoeligheidsanalyse) niet gevoelig voor veranderende 
marktomstandigheden. Het beoordelen van een acquisitie op basis van de hoogte van 
een BKG is niet betrouwbaar. 

Gevoeligneden door veranderingen van de wegingsfactoren 
In hoofdstuk 8 is reeds uitgewerkt dat het aanpassen van de wegingsfactoren invloed 
heeft op de trendlijn die de verhouding tussen beta en kwaliteitsscore weergeeft. Op 
basis van de wegingsfactoren die drie vastgoedexperts hebben aangegeven, zijn er in 
hoofdstuk 8 drie trendlijnen berekend. Deze trendlijnen weken optisch gezien weinig van 
elkaar af. De veranderde verhouding kan wel van invloed zijn op het in dit hoofdstuk 
uitgewerkte model. 

Door het aanpassen van de wegingsfactoren verandert de formule voor het minimale 
vereiste rendement (T(R(i)). Deze veranderde formules zijn ingevoerd in de formule van 
het beleggingskengetal. De aangepaste formules zijn te vinden in bijlage 9. Niet alleen 
de formule van het beleggingskengetal verandert door het aanpassen van de 
wegingsfactoren. Ook de totale kwaliteitsscores, van objecten die in de case zijn 
gebruikt, veranderen. In bijlage 10 en 12 is een overzicht te vinden van de 
kwaliteitsscores voor acquisitie 1 en 2, indien de wegingsfactoren van de drie 
vastgoedexperts worden gebruikt. Met behulp van de kwaliteitsscores en de 
aangepaste formules is per expert een beleggingskengetal berekend. De complete 
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berekeningen van het beleggingskengetal van beide acquisities zijn te vinden in bijlage 
11 en 13. 

Tobe/ 9.3 Overzicht Bele in skenaetallen berekend met behul van verschillende we in sfactoren 

Eerder be aalde BKG 

BKG berekend mbv de wegingsfactoren van: 

Vastgoedexpert 1 

Vastgoedexpert 2 

rt 3 

llltle1 ul8tle2 

0,76 

0,70 

0,74 

0,71 

0,93 

0,89 

0,87 

0 85 

In tabel 9.3 is een overzicht gegeven van de verschillende berekende BKG's. In de tabel 
is te zien dot ook wanneer wegingsfactoren worden aangepast. het model steeds 
aangeeft dot acquisitie 2. beter is dan acquisitie 1. Het aanpassen van de 
wegingsfactoren heeft dus geen invloed op de uiteindelijke besluitvorming welke 
acquisitie het meest gunstig is. Het heeft wederom wel invloed op de hoogte van het 
beleggingskengetal en daarmee op de beoordeling van een individuele acquisitie. 

De gevoeli9t,eden 
De belangrijkste gevoeligheden van het model zijn nu in kaart gebracht. De belangrijkste 
conclusie is dot het model voor de onderlinge vergelijking van 1wee acquisities kan 
worden gebruikt. Wei moet men rekening houden met een aantal aspecten: 

• De onderlinge vergelijking van acquisities is goed mogelijk. Hierbij moeten de 
variabelen voor het geforecaste markt- en risicovrije rendement voor beide 
acquisities gelijk worden gehouden. Als het marktrendement en het risicovrije 
rendement anders uitvallen don geforecast, heeft dit wel invloed op de 
vergelijking tussen de TRR en de T{Ri) . Het beoordelen van een acquisitie op basis 
van een BKG is niet wenselijk; 

• Omdat ieder object uniek is. blijft de kennis en kunde van een expert leidend. Dit 
model kan wel dienen ter ondersteuning bij het nemen van 
investeringenbeslissingen: 

• De correcties die worden toegepast op de netto huurinkomsten kunnen van 
grote invloed zijn op het resultaat. Enige voorzichtigheid is geboden: 

• De kennis en kunde van de vastgoedexpert blijven essentieel. Hij of zij zal immers 
de kwaliteitsscore vaststellen en een inschatting moeten maken voor 
toekomstige marktrendementen. 

Rr:::surne 
Op basis van de in dit onderzoek vastgestelde verhouding tussen risico en kwaliteit, is het 
mogelijk voor potentiele acquisities een beleggingskengetal {BKG) vast te stellen. Dit 
getal geeft aan of het interessant kan zijn een bepaalde acquisitie te verwerven. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het verwachte en het minimale vereiste rendement. Ook 
is het met behulp van het BKG mogelijk om 1wee acquisities objectief met elkaar te 
vergelijken. 
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Een gevoeligheidsanalyse toont aan dat het model ender andere gevoelig is voor 
veranderende marktomstandigheden en voor het gebruiken van andere 
wegingsfactoren. Het beoordelen van een acquisitie puur op basis van de hoogte van 
een BKG is daarom niet wenselijk. Veranderingen van de genoemde variabelen. kunnen 
zorgen voor hogere of lagere waarden van het 8KG. Dit heeft op het onderlinge 
vergelijken van acquisitie geen invloed. Als marktrendementen of wegingsfactoren 
anders worden ingevoerd. verandert weliswaar de hoogte van de BKG's, de onderlinge 
verhouding tussen twee getallen blijft nagenoeg onveranderd. Het model kan dus als 
beslissingsondersteunend model warden gebruikt en kan helpen acquisitiebeslissingen te 
onderbouwen. 

Pagina 93 



----------------------------\·,-" •e,oe ,-, -~~-

Pogino 94 



Conclusies en aanbevelingen 

10. lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de conclusies die kunnen worden getrokken uit dit 
onderzoek. In de eerste plaats wordt bekeken of doelstelling die aan het begin van dit 
onderzoek is vastgesteld is behaald. Vervolgens worden de belangrijkste conclusies 
besproken. Het onderzoek wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen. Deze 
aanbevelingen kunnen een beginpunt zijn voor vervolgonderzoek. 

10.2 -
In hoofdstuk 1 is de doelstelling van dit onderzoek geformuleerd. Deze is omschreven als: 

Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend investeringsmodel voor partijen die willen 
investeren in direct vastgoed, waarmee potenti~le beleggingsabjecten kunnen warden 
beaardeeld en met elkaar kunnen warden vergeleken op basis van een afgekaderd aantal 
(kwalitatieve) aspecten. 

In dit rapport is beschreven op welke wijze de doelstelling van het onderzoek is bereikt. 
Op basis van de in dit onderzoek vastgestelde formule, gegevens van een potentiele 
acquisitie en de kwaliteitsscore, is een model ontwikkeld om een beleggingskengetal te 
berekenen. Dit BKG houdt rekening met het verwachte en het minimale vereiste 
rendement. De hoogte van het BKG geeft aan of het aantrekkelijk kan zijn een bepaald 
object te acquireren. Hierbij geldt, hoe hoger het BKG, hoe aantrekkelijker het is tot 
acquisitie over te gaan. Deze hoogte kan sterk worden beTnvloed door veranderingen 
van de marktsituatie of het aanpassen van de wegingsfactoren en moet dus met enige 
voorzichtigheid worden geTnterpreteerd. Wanneer van twee potentiele acquisities twee 
BKG' s worden berekend zal de onderlinge verhouding van de twee BKG's bij 
veranderende marktomstandigheden nauwelijks worden beTnvloed. Hierdoor is een 
onderlinge objectieve vergelijking van acquisities met behulp van 
beleggingskengetallen wel mogelijk. 

Het ontwikkelde model kan beleggers helpen bij het onderbouwen van hun 
investeringsbeslissingen. Met name het eenduidig vaststellen van de kwaliteit van een 
object kan bijdragen aan het professionaliseren en uniformeren van het 
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investeringsproces. De rol van de vastgoedexpert in dit proces blijft toonaangevend. Het 
ontwikkelde model kan ter ondersteuning worden gebruikt en geeft een indicatie of het 
voor een belegger interessant kan zijn tot acquisitie van een object over te gaan. Tijdens 
dit onderzoek zijn objecten geanalyseerd die nagenoeg allemaal een kwaliteitsscore 
hebben van tussen de vijf en de acht. De conclusies die uit dit onderzoek en model 
worden getrokken zijn slechts bewezen voor kantoorobjecten met een dergelijke 
kwaliteitsscore. Ook goat het model uit van gemiddelden en van behaalde resultaten. 
Op basis van de resultaten van het onderzoek en model mogen dus niet zomaar 
conclusies worden getrokken voor ieder willekeurig kantoorobject. leder vastgoedobject 
blijft immers uniek. 

Het ontwikkelen van het model was een onderdeel van het onderzoek. Het totale 
onderzoek heeft eveneens tot enkele conclusies geleid. De belangrijkste conclusies 
worden hieronder genoemd: 

• De kwaliteit van een kantoorobject wordt voor 99% bepaald door de kwaliteit 
van de factoren huurder, locatie, gebouw en verhuurstatus: 

• Meningen over de kwaliteit van een object kunnen sterk verschillen. De visie van 
een expert speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de kwaliteit van een 
kantoorobject: 

• Op basis van beknopte informatie over de genoemde factoren blijkt een groep 
vastgoedexperts in stoat te zijn de kwaliteit van kantoorobject "correct" te 
kunnen vaststellen: 

• Met behulp van deze vastgestelde kwaliteit is het mogelijk een gemiddelde 
verhouding tussen risico en kwaliteit vast te stellen: 

• Met een vastgestelde kwaliteitsscore kan de benodigde risico-opslag worden 
bepaald: 

• Het risico is te splitsen naar een risico op het directe en een risico op het indirecte 
rendement. Het risico dot wordt gelopen op het indirecte rendement is moeilijker 
te voorspellen don het risico dot wordt gelopen op het directe rendement: 

• Het totale risico en de kwaliteit van kantoorobjecten correleren negatief met 
elkaar. Dit in tegenstelling tot het risico dot wordt gelopen op het indirecte 
rendement. Dit correleert positief met de kwaliteit: 

• De verhouding tussen kwaliteit en risico van individuele objecten kan afwijken 
van dit gemiddelde. Deze afwijkingen zijn ender andere te verklaren door het 
ontransparante karakter van de vastgoedmarkt. het onvoorspelbare karakter van 
de markt en het smoothing- en laggingeffect van taxaties. Deze laatste twee 
factoren zorgen met name voor extreme indirecte rendementen. 

Aanbevelingen 
Tijdens het onderzoek zijn verschillende knelpunten aan het licht gekomen. Deze 
knelpunten hebben ervoor gezorgd dot er aannames moesten worden gedaan die van 
invloed kunnen zijn geweest op de resultaten. Er worden verschillende aanbevelingen 
gedaan om de betrouwbaarheid van de resultaten verder te vergroten en het model te 
verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek: 

• In dit onderzoek is de relatie tussen risico en rendement geanalyseerd met behulp 
van het klassieke CAPM-model. Het gebruik van alternatieve modellen was niet 
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mogelijk, terwijl deze als meer nauwkeurig worden gezien. Orn in de toekomst 
gebruik te kunnen maken van deze altematieve modellen, is het vaststellen van 
een Minimal Acceptable Return (MAR) per object voorafgaand aan een 
acquisitie noodzakelijk. Het analyseren van risico ·s met behulp van altematieve 
modellen kan wellicht tot nieuwe inzichten leiden; 

• De kwaliteit van beleggingsobjecten is in dit onderzoek vastgesteld met behulp 
van het Portefeuille Analyse Model (PAM). De kwaliteitsbepalende factoren op 
categorieniveau, die in dit model worden genoemd, lijken de totale kwaliteit van 
beleggingsobjecten te beschrijven. De factoren die op subcategorieniveau 
worden genoemd, beschrijven de kwaliteit niet. Nader onderzoek naar 
kwaliteitsbepalende factoren van kantoren en een categorisering daarvan is 
gewenst. Het beschrijven van de kwaliteit van beleggingsobjecten is essentieel 
voor het vaststellen van de benodigde risico-opslag; 

• Per object zijn de datareeksen van tien tot twaalf jaar geanalyseerd. Als in de 
toekomst langere datareeksen beschikbaar komen, kunnen deze worden mee 
genomen in een soortgelijk onderzoek. Het analyseren van langere datareeksen 
vergroot de betrouwbaarheid van de resultaten: 

• De vierentwintig geanalyseerde objecten zijn zeer divers, qua locatie. huurder, 
verhuurstatus en gebouw. In het begin van dit onderzoek is daarom 
aangenomen dot deze groep objecten een representatief beeld geeft voor de 
Nedertandse kantorenmarkt. Uit de resultaten blijkt dot dit is niet helemaal het 
geval is. De geanalyseerde objecten hebben een kwaliteitsscore van tussen de 
vijf en de acht. De conclusies uit dit onderzoek zijn te verdedigen voor objecten 
met een dergelijke score. Vervolg onderzoek moet aantonen of deze conclusies 
ook voor objecten met een loge kwaliteitsscore don vijf of een hogere 
kwaliteitsscore don acht kunnen worden getrokken; 

• De gebruikte variabelen voor ender andere het risicovrije en het marktrendement 
zijn gebaseerd op forecasts. Op termijn kan worden geanalyseerd of deze 
forecasts ook daadwerkelijk zijn uitgekomen. Op basis van deze analyse kunnen 
toekomstige forecasts nauwkeuriger worden vastgesteld; 

• Het uitbreiden van het model met een normal-. best- en worst-case scenario. 
geeft nog meer inzicht in de gevoeligheden van het model; 

• Het model is toegepast op twee potentiele acquisities. Door het analyseren en 
vervolgens toetsen van de resultaten van het model voor meerdere acquisities 
zal de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het model verder onderzocht 
kunnen worden.; 

• Na een termijn van tien jaar kunnen de vastgestelde BKG's worden vergeleken 
met de daadwerkelijk behaalde resultaten. Hieruit kunnen conclusies worden 
getrokken die tot bijstelling van het model kunnen leiden. 
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Bi1loge Overz1cnt van rendementsreeksen voor ti1storische marktrendementen en 
ris1covrije rendementen 

Alndelen 
ObllaatlN V - . 

IAEX\ 

1995 6,90% 10,77% 21 ,17% 

1996 6,15% 11,88% 37,78% 

1997 5,58% 12,66% 44,34% 

1998 4,63% 13,68% 32,32% 

1999 4,63% 15,76% 27,34% 

2000 5,40% 16,07% -3,35% 

2001 4,96% 11,45% -18,33% 

2002 4,89% 8,78% -34,80% 

2003 4,12% 7,14% 8,44% 

2004 4,09% 7,76% 6,76% 

2005 3,37% 10,24% 30,56% 

2006 3,78% 12,50% 1719% 

Total~t 1995 1896 199'7 1896 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Winkels 9,4% 8,7% 10,6% 12,7% 13,3% 12,0% 9,9% 9,8% 9,2% 10,3% 

Kantoren 8,6% 8,8% 12,0% 14,4% 15,5% 15,1% 12,0% 8,3% 5,2% 5,5% 

Woningen 12,3% 14,3% 13,7% 13,7% 16,9% 18,5% 12,1% 8,4% 7,1% 7,6% 

Bedrijfsruimten 10,0% 11 ,3% 12,1% 13,7% 17,1% 13,1% 10,5% 9,5% 6,4% 8,5% 
Gemengd gebruik & 
Overig 10,4% 9,8% 11 ,3% 15,3% 15,9% 17,2% 11 ,1% 10,5% 10,1% 8,6% 

Alie standina investments 10,8% 11,9% 12,7% 13,7% 15,8% 16,1% 11,4% 8,8% 7,1% 7,8% 
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2005 2006 
13,5% 14,9% 

7,0% 11 ,5% 

10,1% 13,0% 

11,1% 11,4% 

11 ,9% 13,2% 

10,2% 12,5% 



Bl11oge L REN ()uickscan 
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tl11lac J Overztcht van weg1ngsractoren door verschillende vastgoedexoerts 

Vastgoedexpert 1: 

- Weglnpfllctoren Weglnpfactoren 
Hoofdca hoot~orlain Su rlein IUbcateaorlein 
Locatie 60% Bereikbaarheid per openbaar vervoer 24% 

Bereikbaarheid per auto 18% 

Representativiteit van de locatie 12% 
Voorzieninaenniveau 6% 

Huurder 10% - 10% 
Gebouw 10% lndeelbaarheid 5% 

Uitstraling 3% 
Onderhoudsstaat 2% 

Verhuurstatus 20% Leegstand 6% 
Percentage van onder- of oververhuur 0% 
Lenate huurcontract 14% 

Marktdynamiek 0% - 0% 

Vastgoedexpert 2: 

Weglngsfactoren Weglngsfactoren 
Hoofdcalaaorleln hoofdcnaaorlein Subcataaorlein IUbcataaorleln _ 

Locatie 45% Bereikbaarheid per openbaar vervoer 5% 
Bereikbaarheid per auto 9% 
Representaliviteit van de locatie 16% 
Voorzieninaenniveau 16% 

Huurder 20% - 20% 
Gebouw 15% lndeelbaarheid 6% 

Uitstraling 6% 
Onderhoudsstaat 3% 

Verhuurstatus 20% Leegstand 7% 
Percentage van onder- of oververhuur 4% 

Lengte huurcontract 9% 

Marktdynamiek 0% - 0% 
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Vastgoedexpert 3: 

Hoofdcat orleln 
Locatie 50% Bereikbaarheid per openbaar vervoer 15% 

Bereikbaarheid per auto 20% 

Representativiteit van de locatie 8% 

Voorzienin enniveau 8% 

Huurder 15% 15% 

Gebouw 20% lndeelbaarheid 10% 

Uitstraling 6% 

Onderhoudsstaat 4% 

Verhuurstatus 15% Leegstand 3% 

Percentage van onder- of oververhuur 8% 

Len te huurcontract 5% 

Marktd namiek 0% 0% 

---------------------------,..,-~•~----------
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B11luqe 4 Voomfa:la verst,ekte ob1ect1ntorrnat1e op de website 
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6itloge :, Enauete 

De tota/e enquete neemt 10 tot 15 minuten in beslag en kan telefonisch worden 
afgenomen. 

Deel 1 
Naam: 
Bedrijfsnaam: 

Onder welke categorie volt het bedrijf of de instelling waarvoor u werkzaam bent? 
Taxateur 
(Eind) belegger 
Projectontwikkelaar 
Vermogensbeheerder 
Onderzoeksinstelling 
Anders, namelijk ........................ . 

Deel2 
Op de webpagina http://www.ehproperties.nl/jordy/site/index.html vindt u informatie 
over de pan den, waarover ik u enkele vragen wil stellen. lk zal u over 1 O tot 15 
panden een beoordeling vragen op pandniveau. De informatie van de door u te 
beoordelen panden zijn op pandnummer terug te vinden. Het is de bedoeling dot u 
de panden beoordeelt op basis van de gegeven informatie op de website en 
eventueel op basis van uw eigen marktkennis. Verder wordt u gevraagd de kwaliteit 
van het gebouw als belegging te beoordelen en niet alleen de kwaliteit van het 
gebouw zelf. Er wordt dus vanuit een beleggersvisie naar de panden gekeken. De 
beoordelingen worden gegeven op een 1 O puntsschaal. De cijfers kunnen worden 
gezien als rapportcijfers en komen overeen met de onderstaande termen: 
1-2 = Slecht 
3-4 = Matig 
5-6 = Redelijk 
7-8 = Geed 
9-10 = Uitstekend 

Totale kwallteit van de belegging 
Score: .. 

Kwalltelt huurder 
Welke score wilt u toekennen aan de kwaliteit van de huurder? 
Score: .. 

Kwaliteit locatle 
Hoe beoordeelt u de totale kwaliteit en potentie van de locatie? 
Score: .. 

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de 
1: Bereikbaarheid met de auto en de parkeermoge/ijkheden (afstand tot aan de 
sne/weg, doorstroming, zichtbaarheid en parkeren) 
Score: .. 
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2: Bereikbaarheid met openbaar vervoer (afstand tot aan openbaarvervoer 
knooppunt en frequentie) 
Score: .. 

3: Representativiteit (imago en uitstraling} 
Score: .. 

4: Voorzieningen (nabijheid van) 
Score: .. 

Kwalltelt gebouw 
Hoe beoordeelt u de kwaliteit en de potentie van het gebouw als belegging in het 
algemeen? 
Score: .. 

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de 
1: lnde/ing en daarmee de (weder)verhuurbaarheid van het gebouw 
Score: .. 

2: Uitstraling (esthetiek) 
Score: .. 

3: Onderhoudsstaat en de hiermee gemoeide gemiddelde onderhoudskosten 
Score: .. 

Verhuurstatus 
Hoe omschrijft u de totale kwaliteit van de genoemde verhuurstatus? 
Score: .. 

1: Met welk cijfer beoordeelt u de gemiddelde gegeven lengte van het 
huurcontract? 
Score: .. 

2: Met welk cijfer beoordeelt u de gemiddelde gegeven leegstand? 
Score: .. 

3: Met we/k cijfer beoordeelt u de gegeven onderverhuur en over verhuur?) 
Score: .. 

Dank voor de medewerking! 
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B11l' -~ Somennang tussen de kwaliteitsscore bepaald op totaalniveau en de het 
geiopen 

m. 
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BiJ!age Berekening van de beleggingskengetallen van acquisitie l en 2 

BKG(1) = 

BKG(2) = 

[ 
[2s7.049] xlOO+ 2,4o] 
4.200.000 

[26,755444-2,485847x5,912] 

[ 
[313.362] xlOO+ 2,4o] 
5.100.000 

[26,755444-2,485847 x7,082] 

( 1 

B J 
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811' ti t5Grekening van de belegg1ngskengetallen van acquisitie 1 en 2 b1j 
aor1gepaste rnarktomstandigheden 

BKG(1) = 

BKG(2) = 

[ 
[2s7.049] xlOO+ 2,40] 
4.200.000 

[22,056644-l,948947x5,912] 

[ 
[313.362] xlOO+ 2,40] 
5.100.000 

[22,056644-1,948947 X 7,082] 
K (:l 
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B11ta~e 1 Aangepaste tormules voor het BKG door verancterde weg1ngstactoren door 
vostgoedexo0rt l. 2 3 

BKG1= 

BKG2= 

BKG3= 

[ [NI] x100+2,40] 
P+INV 

[28,13886- 2,665028 x Ki] 

[ [NI] x100+2,40] 
P+INV 

[29,293147 -2,834486x Ki] 

[ [NI] x 100 + 2,40] 
P+INV 

[30,92337-3,07432xKi] 

Pagina 124 



811logl I O Ovemcnt van de ,nvloed van de veranderde weg1ngstactoren op de 
k'·1alite1tsscore (Kil van ocquis1tie l 

Ki volgens vastgoedexpert 1: 

Expert Expert Expert Expert Expert WeglM- Qewogen 
1 2 3 4 5 Gemlddeldt factoren Kl 

Totaal 4 6 7 6 6 5,8 100% 5,8 

Locatie 3 5 7 5 5 5 60% 3 

Huurder 7 8 7 7 7 7,2 10% 0,72 

Gebouw 7 7 7 7 7 7 10% 0,7 

Verhuurstatus 6 6 6 7 5 6 20% 1,2 

Totaal gewogen 5,62 

Ki volgens vastgoedexpert 2: 

Expert Expert Expert Expert Expert Weglu- Gewogen 
1 2 3 4 5 Gemlddlldt factoren Kl 

Totaal 4 6 7 6 6 5,8 100% 5,8 

Locatie 3 5 7 5 5 5 45% 225 

Huurder 7 8 7 7 7 7,2 20% 1,44 

Gebouw 7 7 7 7 7 7 15% 1 05 

Verhuurstatus 6 6 6 7 5 6 20% 1,2 

Totaal gewogen 5,94 

Ki volgens vastgoedexpert 3: 

Expert Expert Expert Expert Expert Weglns- Gewogen 
~ 

1 2 3 - 4 5 Gemlddelde factoren Kl 

Totaal 4 6 7 6 6 5,8 100% 5,8 

Locatie 3 5 7 5 5 5 50% 2,5 

Huurder 7 8 7 7 7 7,2 15% 1 08 

Gebouw 7 7 7 7 7 7 20% 1,4 

Verhuurstatus 6 6 6 7 5 6 15% 0,9 

Totaal oewogen 5,88 
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8e1eken1ng van net beleggingskengera! van acquisitie I. bij aangepaste 
wegmgstactoren door vas1goedexper1 1. 2. 3 

BKG(1)1 = 
[ [

287•049] xlOO+ 2,40] 
4.200.000 

[28,13886 - 2,665028 X 5,62] 

[ 
[287.049] xlOO+ 2,40] 

BKG(1 )2=- 4·200.000 
[29,293147 -2,834486x5,94] 

BKG1(3) = 
[ [

287
·049] xl00+2,40] 

4.200.000 

[30,92337 - 3,07432 X 5,88] 

B 

G(l l -
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BiJloge 12 Overz1chr van de invloed van de veranderd wegingstactoren op de 
kwoliteitsscore (Ki) vai~ acquisitie 2 

Ki volgens vastgoedexpert 1 : 

Expert Expert Expert Expert Expert Weglns- Gewogen 
1 2 3 4 5 Gemlddllde factoren K(IJ_ ..., 

Totaal B 7 7 7 6 7 100% 7 

Locatie 8 7 6 6 7 6,8 60% 4,08 

Huurder 7 6 6 7 6 6,4 10% 0,64 

Gebouw 7 6 6 6 5 6 10% 0,6 

Verhuurstatus B B 8 9 8 8,2 20% 1,64 

Totaal gewogen 6,96 

Ki volgens vastgoedexpert 2: 

Expert Expert Expert Expert Expert Weglns- Gewogen 
1 2 3 4 5 Gemlddelde factoren K(I) 

Totaal 8 7 7 7 6 7 100% 7 

Locatie B 7 6 6 7 6,8 45% 3,06 

Huurder 7 6 6 7 6 6,4 20% 1,28 

Gebouw 7 6 6 6 5 6 15% 0,9 

Verhuurstatus 8 B 8 9 8 8,2 20% 1,64 

Totaal gewogen 6,88 

Ki volgens vastgoedexpert 3: 

Expert Expert Expert Expert Expert Weglns- Gewogen 
1 2 3 4 5 Gemlddelde factoran 1((1} 

-
Totaal 8 7 7 7 6 7 100% 7 

Locatie 8 7 6 6 7 6,8 50% 3,4 

Huurder 7 6 6 7 6 6,4 15% 0,96 

Gebouw 7 6 6 6 5 6 20% 1,2 

Verhuurstatus 8 8 8 9 8 8,2 15% 1,23 

Totaal gewogen 6,79 
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B11lage i 3 Berekening van het beleggingskengetal van acquisitie 2. bij aangepuste 
wegingstoctoren door vasigoedexpert l, 2, 3 

BK(2)1 = 

BKG(2)2 = 

BKG(2)3 = 

[ 
[313.362] xlOO+ 2,4o] 
5.100.000 

[28,13886- 2,665028 X 6,96] 

[ 
[313.362] xl00+ 2,4o] 
5.100.000 

[29,293147-2,834486x6,88] 

[ 
[313.362] xlOO+ 2,40] 
5.100.000 

(30,92337 -3,07432x6.79] 

-------------:Pi.--~ .... ~""~----, ___ _ 
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Home Overzicht Panden Beoordelingscriteria 

1: Amsterdam Kabelwe 21 

1: Foto en plattegrond 
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2: Oppervlakte(n) vvo 
Totale oppervlakte: 14.499 
Verhuurbaar per: 150 

3: Bereikbaarheid en voorzieningen 
Aantal parkeerplaatsen: 335 
Per auto: Al0 - s110 
Per openbaar vervoer: Station Sloterdijk 
Voorzieningen: -

4: Onderhoud en exploitatie 
Bouwjaar: 1983 

,''." ·.:~~;., ~-••·· 

Exploitatiekosten als percentage van de huurwaarde: 15,2% 
Onderhoudskosten als percentage van de huurwaarde: 8,5% 

5: Huurder en huurcontract 
Huurder(s): Verschillende dienstverlenende huurders 
Resterende lengte van de huurcontract(en): 2,13 
Leegstandspercentage: 17% 
Percentage onder- of oververhuur: +3% 

All Rights Reserved 2007, Jordy Kleemans (0501041) 
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Een ondsrzoek naar de flrn damer.ten var. het BAR I 2006 

Bijlage 

REN OUICKSOAN 

Mlam..blllllil.l[. __ . _ __ ····---·----·•·•--···--·-·· - ~tt/lL.-.. l~.~..I-----····--···-·---·-· 
1 

2---·-·-·-····-----·- ·---~--+---- -----------------·····-···-··-······--
3 

"'~----------------1----------------------··-·-·-····-
5 

R ---·-----+-------,1-------+-----···---···----
7 

1--·--····---········-··-··-··-···-····---· --·-··-·--····- - ---··-·-·--· ·--·--··-···--·--·-·--··-····-"-· •····-···-· 
g 

1.,,._o ________________ +-------+------+---·--····---·----··•-•·· 
L.segst8nd 

L.IU!!lld..c!ij__. _____ ----
Gem. gewqger) lerUI hwcon!ract 1 lnciJllrie, handal an tranaport ····-

2 ICT 

3 Elll1k• en ~ -····-
4 ZalQeliJQI~ 

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



REN QUICKSCAN 

lade.._toecllwtr.w1N#IIINgawl-llM.-ouwf 
jJJ./nee 

SttttoofdNi,i;;r,;.;j,jj_,;;;; .. ;;--------·· la•eenblllle_.rwceplledportlarl1•11lliit .. ,--·•-··•-·-·--···········-··-·-········ 

)I/nee 
, l"alr.Nl_._l1119~t•nalnllllll_NMt _____ ha .. 11- •lllf 

~--~=;.tvr1wi ..... ii1c>eg111;;;;· ~~.-----··--··········· ·-·•· - ··-·· ·· 

3 perkservoorzler op ITllllM!!ld, 8fgiletMll ----·-·········-·-···•·· 
4 park8eldek(get,eel0pe0ot.veldeelllown:lek1) .... _._ •.. ___ ··-····-········--· -· ···•···-·····-··· 
5 ~ ((ylliek gekoppelcl 11111 ~ 

1 ....... la•-----ellot11d111il tgepi1Q1Paart7 
j!l/nee 

,~ 1 Te..,._,__-----,;,.iiaie11:i.••iii~iiai~-----------------•··•-·-·····-··-
1 get'lellgeelotengeyel 

2 ain beplrkt llSUl nman 2tl te ()p8rl8fl ···· ·-· ·--····· . ---·· -········· 
3 In mnder <Wl de hellt van da ~ $ IM'1lll '8 opener, 
4 1n III QIM!II 2t1 l'WTlll1 per 211nm1enen ~.eo ni • opanen 
5 In• gei.-2ti ranen per -...ien (1,80 "1 • openen 

2 Zo1 ..... 1r.iii111-----,--rti--~--iiiiii•iiil111-------'-'--'----'---------·-··-···-·-

~: 
-een eigeo antree 
-eendideljk2khbare 

~ 

SAfwtdllldlr.-Clftlllftfnl 

1 geen w001zlll 1i11gefl 
2 ~ ~of~ 
3 ~beglazlngmet~ 

6 ~ 1111t ua,llitiec:I III rege1ng 
Hlt ...... latNclzlahlbalr__, . 
1 lol<8le slraet 

111111• 1ll;hllld .. lMrtrilnllwhelc 
1 gebruN nlet a lderlldieidei id 111111 sndete l}9bout;en en gebnb(I) nlet herkenbaar 
~~ nlet Oldeiacheldlll id Vllfl aldfn gebouwen an gebrul<er{e) ~ 
3 gebotlwaldenlc:heldaidVWlam.~englbnNr(sl nletherkBnbeer 

5 ln8k gabou,v ~ de gebruM(8I hmkenbllr Is (ztt) 
...tlll1191III•• 
1 esMll.dg ('egels, 1188, gr1nd e.d.) 
2 ll1llndalld (atrulcal, <M1119100r1en Wllheldlngen e.d.) 

3 ~ prrkaamg: apec::lala ~ vt,,e,'!i en W8181partje1~ --··-··-• 
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Ean ondarzosk naar de fundamenten van hat BAR I 2006 

REN QUICKSCAN 

•i lm11go 

I Aallntll 1 · a.flt 
11'111111111•...._ 

4 ca.,11111••···---.................. ·~·· 

··-------------

, .. s., t 1111n•m .... ~caa~-..... - _..., ... _______ ______ n _____ , ____ _ ................. ~ 
1 ooo6.1zzl~,plNiltllllJ(opwaldl~ 
2...,_.enlll,liorNopmNl• ldllledt,wl 
3 l9giorlllll en~ opeNl9l1d9 bed1,ten 
44 "iiiiilll~ldelJ;iiicii.,,.~Uiiiimii111,IIIIIOl~_,iiiope,mi.i-iniir;11:iai~baiti~----·--···--·-·-·---··----··- --
5 hoctii:llaft~....,.,IIIIIOIJIIIMlldlbedriWn 

................... 
~ 1 a..-oudlgfgWlnall...,.,.,g) -- -- ----··· 

10zw.ful 

I ftelltlilltlllclld.._lN ....... ~ .... 
4 Maelnllllltll:.illlllblrtllN 

NIM-Ill__,_..,_.. 
I ,..._ lllttlc,I I .. , ... 

...... ell llligl!IIIIM _....._ ___ _ 

2 NrlYOUdgfgllnpwocnlrilg.~-nlllgontbnlekl) 
3 Aldlllld ~pwocnlrilg. doonnNIICtlect,.u) 
4 ~Cllildll~..,.,.,g, ~ll'Chllectl.u) 
5 \J'lllk (door -~ ... •'hlllcnlc:hl omMd!jMldln t,tw nllt 18 IYllrllW'8n) 

5~ ______________________ , _________ _ .............. .,.,_..-.., 
)I/nee ... .,.._......, 
,,..1 --'Qll'--'1NI--=*----------------------···-· 2 ...__.. 

... .,.._zw.MII 
1 gatllllnllt 

2 ~~~-------

_3_lfPll~--------------------4 op.dlrld 
5 a.op.dlrld 
.......,_ .. -.W ....... 2',...,_•lllli•pga.t 
IIIIIANllllaM .. •llilllllfdl ...... 
1 ocnMa'it tlr.lorri1g ------~--------------~--- --- -
2 lllwrmilgqderw~ 

4meeetaljlM111181Qlll!,gtitllid 
5811td~{jlleQBl.:lllld 
wtal--. ..... bllw ... ...,_ 1klll. (oa,10111111. lopenl 

• ontll)ll••11t en tee1ealle11~ 
- w4m!ls Y00I' dllgellll\8B IIMlolbehodllln 
- ~lboekwtlkel 

--- --------


