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Parliculiere beleggers - De optimale vastgoedportefeuille 

Voorwoord 

Het afstudeerverslag dat hier voor u ligt heeft twee doelen. Enerzijds sluit ik hiermee mijn studie 
Bouwkunde, afstudeerrichting Vastgoedbeheer, aan de Technische Universiteit Eindhoven af. 
Anderzijds hoop ik particuliere beleggers te stimuleren meer gebruik te maken van een theoretische 
onderbouwing bij het samenstellen van hun directe vastgoedportefeuille. Het resultaat van dit 
onderzoek is een instrument, waarmee op vrij eenvoudige wijze inzicht verkregen kan warden in de 
performance van verschillende (vastgoed)portefeuillecombinaties. Met als aanvulling het gevoel en de 
ervaring, die bij particuliere beleggers een grote rol spelen, kan voor elke specifieke belegger de 
optimale vastgoedportefeuille bepaald warden. 

De afgelopen tien maanden hebben in het teken gestaan van mijn afstudeeronderzoek. Allereerst heh 
ik het onderzoek naar het vastgoedbeleggingsbeleid van particuliere beleggers uitgevoerd in opdracht 
van Troostwijk Makelaars O.G. De uitkomsten van dit onderzoek hebben mij een groot inzicht 
gegeven in vastgoedbeleggingen in het algemeen, en particuliere vastgoedbeleggers in het bijzonder. 
Vervolgens ben ik verder de theorie ingedoken, wat heel wat uurtjes in de vastgoedbibliotheek gekost 
heeft. Gelukkig was mijn afstudeeronderwerp dermate interessant, dat ik tot het einde toe met plezier 
aan mijn afstudeeronderzoek gewerkt heb. 

Bijna gedurende mijn hele afstudeeronderzoek heb ik kunnen werken op het kantoor van Troostwijk 
Makelaars O.G. in Amsterdam. Graag wil ik iedereen bedanken voor de altijd prettige werksfeer die 
hier aanwezig was. Ik wil op deze plek met name mijn afstudeerbegeleider van Troostwijk, Jeroen 
Lokerse, bedanken voor de kritische noten op zowel het rapport voor Troostwijk als mijn 
afstudeerverslag. Bovendien heb ik van hem zeer veel bruikbare input gekregen over de economische 
aspecten van het vastgoed. 

Tevens wil ik mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven bedanken: de heer Robert 
Weisz en de heer Kees Kokke. Zij wisten het met hun positieve commentaar en uitstraling beide voor 
elkaar te krijgen, dat ik na elke bespreking alleen maar enthousiaster was over mijn onderzoek. 

Tot slot kan ik niet vergeten mijn ouders te bedanken voor de steun gedurende mijn gehele studie. 
Hoewel we het niet altijd eens waren over het tempo van de studievoortgang, hebben zij altijd achter 
me gestaan en me alle ruimte gegeven om me ook buiten mijn studie te kunnen ontplooien. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit afstudeerverslag. Voor degenen met weinig tijd: aan het 
begin van elk hoofdstuk staat een groen blok met de samenvatting en conclusies van het betreffende 
hoofdstuk. De complete inhoud is vanzelfsprekend in de hoofdstukken zelf te vinden. Voor vragen of 
opmerkingen over de inhoud mag u me altijd benaderen. 

Hilke Nijmeijer 
Hilke.Nijmeijer@gmail.com 

Amsterdam, juni 2005 
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Samenvatting 

Particuliere vastgoedbeleggers spelen een grate rol in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Naar 
schatting is het totaal belegd vermogen in direct Nederlands vastgoed door parti.culiere beleggers 
gelijk aan dat van institutionele beleggers en vastgoedfondsen samen. Orn inzicht te verkrijgen in het 
vastgoedbeleggingsbeleid van deze groep beleggers is een onderzoek uitgevoerd, door middel van 
enquetes, in opdracht van Troostwijk Makelaars O.G., genaamd 'Het vastgoedbeleggingsbeleid van de 
Nederlandse particuliere beleggers 2005'. Opvallend is dat door parti.culiere beleggers op strategisch en 
tactisch niveau slechts in beperkte mate beleid wordt uitgestippeld; gevoel en ervaring spelen een 
belangrijke rol. Op strategisch niveau betreft dit onder andere het samenstellen van de directe 
vastgoedportefeuille. 

Op dit moment warden er door particuliere beleggers geen theoretische modellen gebruikt voor het 
samenstellen van de directe vastgoedportefeuille, terwijl gemiddeld circa 80% van de totale 
beleggingsportefeuille van deze beleggers bestaat uit direct vastgoed. Zij kunnen een redelijke 
inschatting maken van de te behalen rendementen door een grote lokale marktkennis, alleen hebben 
zij weinig zicht op de te lopen risico's. Door als aanvulling op het gevoel en de ervaring ook een 
kwantitatieve analyse op de portefeuille toe te passen, kunnen parti.culiere beleggers hun strategische 
beslissingen beter onderbouwen. Hiertoe zouden de uitgangspunten van de Moderne Portefeuille 
Theorie (MPT) en afgeleide theorieen gebruikt kunnen warden. 

Een hulpmiddel voor een gezonde samenstelling van directe parti.culiere vastgoedportefeuilles is in 
eerste instantie in het belang van de particuliere beleggers zelf en indirect voor een gezonde totale 
Nederlandse vastgoedmarkt. In breder perspectief poogt dit onderzoek bij te dragen aan de 
theorievorming omtrent particuliere vastgoedbeleggingen. Bovenstaande probleemdefiniering heeft 
geleid tot de volgende doelstelling voor dit onderzoek: 
"Het onderzoeken van de mogelijkheden voor particuliere beleggers om een optimale directe vastgoedportefeuille 
samen te stellen, door het maken van een analyse van de Modeme Portefeuille Theorie en het maken van een 
kwalitatieve vergelijking tussen risico's en rendementen van particuliere vastgoedbeleggers en institutionele 
vastgoedlJeleggers. Het omzetten van deze mogelijkheden in een bruikbaar instrument." 

De Moderne Portefeuille Theorie (MPT) is gebaseerd op het Mean Variance Model van Harry 
Markowitz, dat handelt over een optimale portefeuille van risicovolle objecten, zoals aandelen of 
vastgoed. De efficiente grenslijn geeft die portefeuilles weer, waarvoor bij zo min mogelijk risico een 
maximaal rendement wordt behaald. Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een 
vereenvoudiging van de theorieen van Markowitz. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
systematisch risico en specifiek risico. De beta wordt gei'ntroduceerd, welke weergeeft hoe het 
rendement van een individueel beleggingsobject zich ontwikkelt ten opzichte van het rendement van 
de totale marktportefeuille. De portefeuilletheorie gaat uit van een efficiente marktwerking. Uit 
meerdere onderzoeken is gebleken dat de vastgoedmarkt zwak dan wel semi-sterk efficient is. Door 
toenemende concurrenti.e tussen verschillende groepen beleggers in Nederlands direct vastgoed is de 
verwachting dat de efficientie van deze markt toe zal nemen. 

Uit het Troostwijkonderzoek naar parti.culiere beleggers, blijkt dater een aantal noemenswaardige 
verschillen optreden tussen particuliere beleggers enerzijds en institutionele beleggers/ 
vastgoedfondsen anderzijds. Dit betreft zowel de vastgoedportefeuille a1s de beleggingsvisie. Deze 
verschillen zullen invloed hebben op het te lopen risico en het te behalen rendement. Er is een 
kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen de optredende risico' s en rendementen bij particuliere 
beleggers en bij institutionele beleggers. Aan de hand hiervan kan bepaald warden of de bestaande 
langjarige institutionele reeksen bruikbaar zijn voor het beoordelen van particuliere 
vastgoedbeleggingen. 
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S,uncnvalting 

Bet systematische risico geldt voor de Nederlandse vastgoedmarkt als geheel, en zal dus voor 
particuliere en institutionele beleggers gelijk zijn. Beide groepen beleggers staan tevens bloat aan 
specifiek risico, omdat zij te weinig vastgoedobjecten in hun portefeuille hebben om het specifieke 
risico volledig weg te diversificeren. Daar waar institutionele beleggers gebruik maken van spreiding 
over verschillende segmenten en regio' s, maken particuliere beleggers vooral gebruik van een 
ondernemende aanpak en specialisatie in bepaalde segmenten en regio' s. Als particuliere beleggers 
risicoreductie willen realiseren, kunnen zij het best gaan spreiden over meerdere segmenten binnen de 
lokale markten waarin zij reeds actief zijn. De reden hiervoor is het feit dat spreiding over segmenten 
een grotere impact heeft op risicoreductie dan geografische spreiding. Doordat particuliere beleggers 
minder risico-avers zijn dan institutionele beleggers en er minder restricties aan hun 
vastgoedportefeuilles zijn opgelegd, ondervinden zij meer hinder van schattingsrisico. Hierdoor 
zullen particuliere beleggers rendementen te hoog en risico' s te laag inschatten. Dit effect wordt 
gedempt door de kennisvoorsprong die particuliere beleggers hebben in lokale markten. Er wordt 
vanuit gegaan dat er geen grote verschillen in het specifieke risico optreden, onder andere door het 
grate gewicht van de locatie. 

Ondanks de verschillende aanpak in hun vastgoedbeleggingen, treden er in de uiteindelijke 
totaalrendementen op vastgoedobjecten weinig verschillen op tussen particuliere en institutionele 
beleggers. Kennisvoorsprong van particuliere beleggers in lokale vastgoedmarkten kan echter leiden 
tot hogere directe en indirecte rendementen, omdat de vastgoedmarkt een niet-efficiente markt is. De 
hoge transactiekosten van vastgoed zullen dit effect dempen. Door de toenemende concurrentie zal de 
vastgoedmarkt efficienter worden en zal het moeilijker worden uitzonderlijke rendementen te 
behalen. Het efficienter warden van de vastgoedmarkt, samen met het feit dat er slechts kleine 
verschillen optreden tussen particuliere en institutionele beleggers in de risico' s en rendementen, 
maakt het verdedigbaar de bestaande reeksen van institutionele rendementen te gebruiken in het 
instrument voor particuliere beleggers. 

Uit het Troostwijkonderzoek naar particuliere beleggers is gebleken dat zeventig procent van de 
respondenten belegt met een vreemd vermogen in de range van zestig tot negentig procent. Hiermee 
gebruiken zij veel meer vreemd vermogen dan institutionele beleggers, die meer risico-avers zijn en 
vaak gebonden zijn aan leveragenormen. Het gevolg hiervan is dat particuliere beleggers veel hogere 
risico/rendement karakteristieken kennen (op eigen vermogen) dan institutionele beleggers. Het 
effect van de toepassing van vreemd vermogen is gelijk aan dat van de kapitaalmarktlijn, waarbij 
ge'investeerd wordt in zowel risicovrije als risicovolle objecten. Het gebruik van vreemd vermogen 
kan per segment toegepast warden, wat als voordelen heeft dat: 
• per segment het gewenste percentage vreemd vermogen aangegeven kan warden; 
• per segment de rentevoet waartegen geleend kan warden aangegeven kan worden. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van een scheve verdeling in de rendementen van particuliere 
beleggers. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ondernemende aanpak en kennisvoorsprong 
van deze groep beleggers. Dit effect wordt versterkt door de strenge regelgeving en schaarste aan 
grond in Nederland. Bovendien hebben particuliere beleggers de vrijheid vastgoed te verkopen op het 
meest gunstige tijdstip. De scheve verdeling is een van de redenen waarom niet met de 
standaarddeviatie gewerkt zal warden als risicomaatstaf. Als risicomaatstaf wordt de downside 
deviatie toegepast, omdat: 
• deze maatstaf de invloed van een scheve rendementsverdeling meeneemt; 
• deze maatstaf uitgaat van het verwachte rendement voor de toekomst en niet van het gemiddelde 

rendement dat behaald is in het verleden; 
• alleen het risico meegenomen wordt, dat het werkelijke rendement onder het verwachte 

rendement uit zal komen. Dit is het werkelijke beleggingsrisico. 
De downside deviatie geeft een waarde voor de neerwaartse afwijkingen ten opzichte van het 
aangegeven verwachte totaalrendement. Naast deze waarde biedt ook de frequentie van de downside 
deviatie nuttige informatie voor de belegger. 
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Naast het risico en totaalrendement van de portefeuillecombinaties zijn er nog andere performance
indicatoren die als nuttige input kunnen dienen voor de strategische beleggingskeuzes van 
particuliere beleggers. Allereerst is dit de upside potential, de waarde voor het opwaartse potentieel 
ten opzichte van het aangegeven verwachte totaalrendement. Ook bij de upside potential biedt de 
frequentie nuttige informatie voor de belegger (dit is 100% min de frequentie voor de downside 
deviatie). Als laatste resultaatmeting, die de belegger veel inform.atie verschaft over de performance 
van een portefeuille, geldt het rendement per risico-eenheid. Van de verschillende benoemde ratio's 
verdient de Upside Potential ratio (UP ratio) de voorkeur. Deze wordt verkregen door de upside 
potential te delen door de downside deviatie. Daarnaast kan de efficientie van de risico/rendement 
verhouding berekend worden door het verwachte totaalrendement op de portefeuille te delen door de 
downside deviatie. Aan deze ratio is in de literatuur geen naam gegeven. 

In Nederland worden sinds 1995 de rendementen van (institutioneel) direct Nederlands vastgoed 
bijgehouden in de ROZ/IPD Vastgoedindex. Dit is een tijdgewogen index, wat inhoudt dater sprake 
is van een relatieve resultaatmeting van de rendementen ten opzichte van het voorgaande jaar. De 
ROZ/IPD Vastgoedindex is teruggelegd tot 1977 voor de segmenten kantoren, winkels en woningen. 
Deze reeksen zijn bruikbaar voor het bepalen van de downside deviatie, de correlaties, de upside 
potential en de verwachte rendementen. Als historische rendementsreeks voor bedrijfsgebouwen kan 
het best gebruik gemaakt worden van de NCREIF Property Index uit Amerika. Deze langjarige 
bedrijfsgebouwenreeks vertoont vanaf 1995 de grootste overeenkomsten met de Nederlandse 
ROZ/IPD Vastgoedindex. 

Voor de forecasting van invoerparameters in het instrument wordt uitgegaan van een 
exploitatieperiode van zeven jaar. Dit is de meest gangbare duur van de exploitatieperiode bij 
particuliere beleggers. Bovendien zijn voor een periode van zeven jaar redelijke voorspellingen te 
maken. 

Het directe rendement in de vier segmenten vertoont een vrij constant beeld. V oor het directe 
rendement wordt een forecasting gemaakt door middel van simpele regressie, waarmee naar een 
lineair verband gezocht wordt in de historische rendementen. Dit verband wordt doorgetrokken naar 
de komende exploitatieperiode, waarvan vervolgens het gemiddelde wordt genomen. Als de belegger 
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar verwachte directe rendement hiervan zal 
afwijken, moet de mogelijkheid bestaan om een correctie op dere waarde toe te passen. Voor het 
indirecte rendement verdient het de voorkeur dat de belegger gebruik maakt van een 
scenariobenadering, waarbij deze de verwachte indirecte rendementen in de best, normal en worst 
case invoert, inclusief de kans op elk scenario. Indien de belegger hier geen waarden wenst in te 
voeren, zal het instrument uitgaan van het gemiddelde indirecte rendement uit het verleden. Er is 
echter uit verschillende onderzoeken gebleken dat dit geen goede voorspelling voor de toekomst is. 
Per scenario kan het totaalrendement nu bepaald worden door de waarde van het verwachte directe 
rendement bij het verwachte indirecte rendement op te tellen. 

Voor elk scenario zal ook de downside deviatie en de upside potential berekend worden. De waarden 
uit de verschillende scenario's kunnen vervolgens samengevoegd worden tot een verwacht 
totaalrendement per segment, een downside deviatie per segment en een upside potential per 
segment. De correlatiecoefficient wordt berekend aan de hand van het samengevoegde verwachte 
totaalrendement dat uit de scenario-analyse komt en de bijbehorende downside afwijkingen (periode 
1978-2004). Voor de correlatiecoefficient tussen de verschillende segmenten wordt een constante 
waarde verondersteld. Een correlatiecoefficient die op deze manier bepaald is, blijkt een redelijke 
inschatting te zijn voor de toekomst. 

Voor de verwachte rentevoet van een lening kan de particuliere belegger per segment een gemiddelde 
Gaarlijkse) waarde geven voor de komende exploitatieperiode. Hiermee kan de belegger de specifieke 
financieringsconstructie die gehanteerd wordt uitdrukken in de rentevoet. Indien er geen waarde 
ingevoerd wordt, zal het instrument rekenen met de verwachte waarde voor een tienjarige 
staatslening in Nederland. Deze is berekend met behulp van de Moving Weighted Average-methode. 
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Samcnvatting 

Voor het instrument is de volgende doelstelling opgesteld, die volgt uit de doelstelling van het 
onderzoek: 
"Het dienen als hulpmiddel voor particuliere beleggers bij het maken van strategische keuzes met betrekking tot 
de samenstelling van een directe (Nederlandse) vastgoedportefeuille, waarbij voldaan wordt aan de gegeven 
randvoorwaarden van de particuliere belegger." 
De randvoorwaarden, die de particuliere belegger aan kan geven, zijn als volgt: 
• Het minimaal te behalen totaalrendement op eigen vermogen op de vastgoedportefeuille. 
• Het maximaal aanvaardbaar risico op de vastgoedportefeuille (de maximale frequentie). 
• Het voorkeurssegment in de vastgoedportefeuille, welke meer dan 50 procent van de 

vastgoedportefeuille beslaat (kantoren, winkels, woningen of bedrijfsgebouwen). 

Voor het toetsen van deze doelstelling is een eisenpakket opgesteld, waaraan het instrument dient te 
voldoen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar zogenaamde harde en zachte eisen. De zachte 
eisen zijn getest door middel van een interview met een particuliere belegger. Het instrument voldoet 
aan onderstaand eisenpakket, waarmee de doelstelling van het instrument behaald wordt: 

Het instrument 
• dient makkelijk hanteerbaar te zijn; 
• dient voldoende informatie te verstrekken als basis voor strategische keuzes; 
• client begrijpelijke informatie te verstrekken; 
• client de randvoorwaarden van de belegger mee te nemen; 
• dient alle vereiste invoer- en uitvoergegevens te bevatten. 

Het instrument bestaat uit acht werkbladen. Op de eerste twee bladen 'INVOER' en 'UITVOER' is alle 
relevante informatie voor de portefeuillesamenstelling zichtbaar. Op het werkblad 'VERWERKING -
Correlaties' worden ter informatie correlatiecoefficienten gegeven tussen macro-economische factoren 
en vastgoedrendementen. De overige werkbladen worden uitsluitend gebruikt om aan de hand van 
de invoerparameters de uitvoerparameters te berekenen. Op elk werkblad is een kolom 'Toelichting' 
aanwezig, waarin de functie van het werkblad, definities van begrippen en instructies worden 
weergegeven. Met een gevoeligheidsanalyse is de impact van de invoerparameters op de 
uitvoerparameters onderzocht. De waarde van het percentage vreemd vermogen heeft een zeer grote 
invloed op de uitkomst en client nauwkeurig geschat te warden. Het rendement en de rentevoet 
krijgen een grotere impact, naarmate het percentage vreemd vermogen toeneemt. 

De conclusie is dat aan de doelstelling van het onderzoek voldaan wordt. De MPI biedt 
mogelijkheden voor particuliere vastgoedbeleggers tot het samenstellen van een optimale directe 
vastgoedportefeuille, indien de standaarddeviatie aangepast wordt naar de downside deviatie en 
enkele aanvullingen plaatsvinden. Hierbij client de belegger in het achterhoofd te houden dat de 
vastgoedmarkt niet efficient is, terwijl de MPI wel van een efficiente marktwerking uitgaat. Daarnaast 
is het verdecligbaar de rendementsgegevens van institutionele beleggers te gebruiken als 
uitgangspunt voor het beoordelen van particuliere vastgoedbeleggingen. Voor het beoordelen van 
verschillende portefeuilles kunnen verschillende performance-indicatoren van belang zijn, die als 
basis dienen voor strategische keuzes met betrekking tot de samenstelling van de directe 
vastgoedportefeuille. De belegger dient zelf te bepalen waar deze de nadruk op wil leggen. Aan de 
hand van deze gegevens is een bruikbaar instrument opgesteld, dat voldoet aan het gestelde 
eisenpakket. 
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Particuliere beleggers De oplimale vastgoedportefeuille 

1 Inleiding 

1.1 Projectkader 

De Nederlandse beleggingsmarkt is voortdurend in beweging. Een noemenswaardig deel van deze 
markt wordt gevormd door vastgoedbeleggingen. Op de vastgoedbeleggingsmarkt zijn globaal een 
tweetal partijen aan te wijzen. Ten eerste zijn dit de institutionele beleggers (welke kunnen warden 
onderscheiden in pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) en vastgoedfondsen (zowel 
beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd). Deze groep beleggers heeft als doelstelling het beheren van 
vermogen voor de deelnemers om in de toekomst uitkeringen te kunnen verrichten. De tweede groep 
beleggers bestaat uit particuliere vastgoedbeleggers, waaronder in dit onderzoek het volgende wordt 
verstaan: 'Alle beleggers in vastgoed, met uitzondering van pensioenfondsen, verzekerings
maatschappijen en vastgoedfondsen'. De belangrijkste doelstelling van particuliere vastgoedbeleggers 
is het behalen van direct en indirect rendement. 

Naast Nederlandse institutionele beleggers, vastgoedfondsen en particuliere beleggers is oak een 
beperkt aantal buitenlandse beleggers actief in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Het aandeel 
van deze beleggers in de markt is aan het stijgen. Zij vormen vooral concurrentie voor Nederlandse 
institutionele beleggers, omdat zij vaak hoogwaardige kantoorpanden aankopen legen een zeer laag 
Bruto Aanvangsrendement. In dit onderzoek worden buitenlandse beleggers buiten beschouwing 
gelaten en zal verder alleen gesproken warden over Nederlandse beleggers in de vastgoedmarkt. 

Naar schatting is het totaal belegd vermogen in direct Nederlands vastgoed door particuliere 
beleggers gelijk aan dat van institutionele beleggers en vastgoedfondsen samen. De verwachting voor 
de komende jaren is dat het aandeel van particuliere beleggers in de direcle Nederlandse 
vastgoedmarkt zal vergroten Het grootsle deel van de particuliere vastgoedbeleggers belegt 
uitsluitend in direct vastgoed en is van plan dit aandeel in de totale beleggingsportefeuille de 
komende jaren verder uit te breiden. Dit in tegenstelling tot institutionele partijen, die meer en meer 
indirect in vastgoed gaan beleggen. Particuliere beleggers dienen dan ook vaak als afzetkanaal voor 
direct vastgoed dat afgestoten wordt door institutionele beleggers. 

Sb'ategisch 
niveau 

Tactisch 
niveau 

Operationeel 
niveau 

Portefeuillemanagement 

Figuur 1.1 Organisatieniveaus vastgoedorganisatie 

In dit kader is het opvallend dat de particuliere vastgoedbeleggingsmarkt in veel mindere mate 
geprofessionaliseerd is dan de institutionele. Er is bijvoorbeeld geen meerjarige rendementsreeks van 
particuliere vastgoedbeleggingen aanwezig. Daamaast warden beslissingen over (des)investeringen 
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door particuliere beleggers vaak ad hoe genomen en spelen opportunities een grate rol. 
Beleidsplannen worden in beperkte mate gehanteerd en er wordt voornamelijk gewerkt met het Bruto 
Aanvangsrendement (BAR), daar waar de IRR of TRR een completer beeld geeft van een investering. 
Wat tenslotte opvalt aan de groep particuliere vastgoedbeleggers is een gebrek aan degelijke 
investeringsanalysemethoden. De kracht van particuliere vastgoedbeleggers ligt momenteel vooral 
op operationeel niveau. Op strategisch en tactisch niveau legt de particuliere belegger het vaak af 
tegen de institutionele belegger (zie figuur 1.1). 

Een onderdeel van het portefeuillebeleid, op strategisch niveau, is het samenstellen van de optimale 
vastgoedportefeuille. Bij institutionele beleggers is veel onderzoek uitgevoerd naar mogelijke 
toepassingen van de Moderne Portefeuille Theorie (MPI) op de beleggingsportefeuille. Deze theorie 
gaat uit van de reductie van het te lopen risico, door middel van diversificatie binnen de betreffende 
beleggingsportefeuille. De toepasbaarheid van de MPT op vastgoedportefeuilles is in verschillende 
wetenschappelijke onderzoeken getoetst. Hieruit kan echter geen eenduidige conclusies getrokken 
warden. Een extra moeilijkheid bij particuliere beleggers is dat er weinig gegevens over particuliere 
beleggingen voor handen zijn. Duidelijk is echter dat een intu'itieve toepassing van de MPI de 
performance van zowel institutionele als particuliere (vastgoed)beleggingsportefeuilles aanmerkelijk 
kan verbeteren. 

1.2 Probleemdefiniering 

Uit het projectkader komt naar voren dat particuliere vastgoedbeieggers een grate rol spelen in de 
Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Opvallend is dat door deze beleggers op strategisch en 
tactisch niveau slechts in beperkte mate beleid wordt uitgestippeld. Op strategisch niveau betreft dit 
onder andere het samenstellen van de directe vastgoedportefeuille. Uit onderzoek is gebleken dat 
gemiddeld circa 80% van de totale beleggingsportefeuilles van particuliere beleggers uit direct 
vastgoed bestaat (DTZ Zadelhoff, 2004). Het belang van een degelijk opgebouwde directe 
vastgoedportefeuille is dan ook juist voor particuliere beleggers groat. 

Particuliere beleggers gebruiken op dit moment geen theoretische modellen voor de samenstelling 
van de vastgoedportefeuille. Zij gaan ervan uit de beste beleggingsstrategie te volgen, zonder hiervoor 
een theoretische onderbouwing te kunnen geven. Vaak kunnen zij een redelijke inschatting maken 
van de te behalen rendementen, door een grote lokale marktkennis. Zij hebben hierbij echter weinig 
zicht op de te lopen risico's. Door het toepassen van de uitgangspunten van de MPI (en afgeleide 
theorieen) ligt er bij particuliere beleggers de mogelijkheid optimalere vastgoedportefeuilles samen te 
stellen. Door niet alleen van het gevoel en de ervaring uit te gaan, maar ook kwantitatieve analyse op 
de vastgoedportefeuille toe te passen, kunnen betere strategische beslissingen genomen worden. 

Op dit moment is het feit dat veel particuliere beleggers risicovol beleggen geen probleem voor de 
Nederlandse vastgoedmarkt. De rente is laag en overige beleggingscategorieen presteren matig, 
waardoor het gunstig is te investeren in vastgoed. Maar wat gebeurt er als deze omstandigheden 
verslechteren? Door het toepassen van veel vreemd vermogen door particuliere beleggers zijn de 
rendementen die zij behalen veel rentegevoeliger dan de rendementen die door institutionele 
beleggers behaald worden. Bij een stijgende rentevoet zal bij particuliere beleggers een sterkere daling 
in de rendementen optreden dan bij institutionele beleggers, die hun vastgoedbeleggingen 
hoofdzakelijk met eigen vermogen financieren. Verslechterende omstandigheden zullen daarom veel 
invloed hebben op particuliere vastgoedbeleggingen. Indien particuliere beleggers hierdoor in de 
problemen komen, zal dit een negatief effect hebben op de Nederlandse vastgoedmarkt. 

In eerste instantie is een hulpmiddel voor een gezonde samenstelling van particuliere 
vastgoedportefeuilles in het belang van de particuliere beleggers zelf en indirect voor de totale 
Nederlandse vastgoedmarkt. In een breder perspectief poogt dit onderzoek bij te dragen aan de 
theorievorming omtrent particuliere vastgoedbeleggingen, een gebied waarop nag weinig onderzoek 
uitgevoerd is. 

14 



Particuliere beleggers - De optimale vastgoedportefeuille 

1.3 Probleemstelling 

Het projectkader en de probleemdefiniering leiden tot de algemene probleemstelling van dit 
onderzoek. Deze is als volgt geformuleerd: 

Kan een particuliere vastgoedbelegger een optimale directe vastgoedportefeuille samenstellen met de Moderne 
Portefeuille Theorie en rendementsgegevens van institutionele beleggers als uitgangspunt? En zo ja, kan 
hiervoor een bruikbaar instrument worden opgesteld? 

1.4 Doelstelling 

Uit bovenstaande probleemstelling kan nu de doelstelling geformuleerd worden: 

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor particuliere beleggers om een aptimale directe vastgoedportefeuille 
samen te stellen, door het maken van een analyse van de Moderne Portefeuille Theorie en het maken van een 
kwalitatieve vergelijking tussen risico' s en rendementen van particuliere vastgoedbeleggers en institutionele 
vastgoedbeleggers. Het omzetten van deze mogelijkheden in een bruikbaar instrument. 

Aan de hand van de doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
• Hoe wordt een optimale directe vastgoedportefeuille gedefinieerd? Welke performance

indicatoren kunnen het best gebruikt worden voor het samenstellen van een optimale directe 
vastgoedportefeuille? 

• In welke mate zijn de uitgangspunten van de Modeme Portefeuille Theorie en afgeleide theorieen 
bruikbaar voor de (particuliere) vastgoedbeleggingsmarkt? 

• In hoeverre zijn bestaande rendementsreeksen van institutionele beleggers bruikbaar voor het 
beoordelen van particuliere vastgoedbeleggingen? 

• Aan welk eisenpakket dient een bruikbaar instrument te voldoen? Voldoet het opgestelde 
instrument hieraan? 
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1.5 Plan van aanpak 

1.5.1 Onderzoeksmodel 

' -····- .. ··~·- ....................... . 

Vastgoedbeleggingsbeleid I Analyse Modeme 

! particuliere beleggers 

I 
Portefeuille Theorie 

i 
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vergelijking 

' 

~ 
Vastgoedbeleggingsbeleid Beinvloedende aspecteil 
institutionele beleggers rendement en risico 

' 

\, ...... , .......................... ' Fasel ····r· ........ . ............................... 
I 

V -·· -. 
Overeenkomsten en 
verschillen rendement en 
risico (kwalitatief) 

Resultaatmeting: 

Historische 
rendementsreeksen 
(per segment) 

Forecastmethoden 
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Parliculiere beleggers - De optimale vastgoedportefeuille 

1.5.2 Toelichting 

Fase 1 (hoofdstuk 2 en 3) 
Orn inzicht te verkrijgen in de groep particuliere beleggers, wordt allereerst onderzoek gedaan in 
opdracht van Troostwijk Makelaars O.G. naar het vastgoedbeleggingsbeleid van Nederlandse 
particuliere beleggers. In dit verslag zal verder gesproken worden van 'Troostwijkonderzoek', 
waarmee gedoeld wordt op het uitgevoerde onderzoek naar particuliere beleggers (2005). Het 
resultaat van dit onderzoek wordt afgezet tegen het vastgoedbeleggingsbeleid van Nederlandse 
institutionele beleggers, welk onderzoek vanaf 1993 jaarlijks door Troostwijk Makelaars O.G. 
uitgevoerd wordt. 

Daarnaast zal fase 1 bestaan uit een uitgebreide analyse van de Moderne Portefeuille Theorie en 
hiervan afgeleide theorieen. In combinatie met overige literatuur zullen de befuvloedende aspecten op 
rendement en risico in kaart worden gebracht. 

Pase 2 (hoofdstuk 4) 
De gegevens uit fase 1 worden gecombineerd en leiden tot een kwalitatieve beschrijving van de 
overeenkomsten en verschillen in risico en rendement tussen particuliere en institutionele 
vastgoedbeleggers. Hieruit volgt een schatting van risico' s en rendementen voor particuliere beleggers 
en zal bepaald worden in hoeverre bestaande institutionele rendementsreeksen bruikbaar zijn voor 
particuliere beleggers. 

Verder wordt gekeken wat de invloed op het risico en rendement is van het gebruik van vreemd 
vermogen. Daarnaast wordt de rendementsverdeling van particuliere vastgoedbeleggingen 
onderzocht en de invloed hiervan op het risico en rendement. Als laatste deel van fase 2 komt de 
resultaatmeting aan de orde. Er wordt ingegaan op de risicomaatstaf, de upside potential en het 
rendement per risico-eenheid. 

Fase 3 (hoofdstuk 5) 
De uitkomsten van de vorige fase zullen gecombineerd worden en leiden tot de uitgangspunten, 
waarop het instrument gebaseerd wordt. Verder wordt in deze fase vastgesteld welke historische 
rendementsreeksen per segment gebruikt kunnen worden in het instrument. Hierbij wordt zowel naar 
Nederlandse a1s buitenlandse reeksen gekeken. Samen met een aantal forecastmethoden, dan wel 
inzichten van particuliere beleggers, kan een forecasting gemaakt worden voor de benodigde 
invoerparameters van het instrument. 

Daamaast worden mogelijke randvoorwaarden opgesteld, die particuliere beleggers kunnen hebben 
bij het opstellen van de vastgoedportefeuille. Deze randvoorwaarden vallen reeds onder hoofdstuk 6: 
'Het instrument'. 

Pase 4 (hoofdstuk 6) 
De randvoorwaarden vormen in combinatie met de uitgangspunten voor het instrument en de 
forecastgegevens het eisenpakket, waaraan het instrument dient te voldoen. Dit eisenpakket bestaat 
uit een aantal harde en een aantal zachte eisen. Vervolgens wordt het instrument opgesteld, waarna 
deze getoetst wordt aan de gestelde eisen. Als aan deze eisen voldaan wordt, is de doelstelling van het 
instrument behaald. 

Orn het instrument te toetsen aan de zachte eisen, zal het getest worden bij een particuliere belegger 
die voldoet aan de gestelde criteria in de afbakening. Deze test zal in dit afstudeerverslag geevalueerd 
worden. 
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1.6 Afbakening 

De groep particuliere beleggers is zeer divers. Het is niet mogelijk de gehele groep particuliere 
beleggers bij dit onderzoek te betrekken, daarom zal in deze paragraaf een afbakening plaatsvinden. 
Bij deze afbakening is gekeken naar de vastgoedportefeuilles van de particuliere beleggers en niet 
naar de organisaties zelf. Het uitgangspunt voor de afbakening is het Troostwijkonderzoek, ervan 
uitgaande dat dit een goede afspiegeling is van de totale groep particuliere beleggers in Nederland. 
De weergegeven eigenschappen gelden voor tenminste 70% van de respondenten (70%-criterium). 
Afhankelijk van de spreiding en de aard van de betreffende eigenschap kan dit percentage oplopen tot 
100%. 

Eigenschappen vastgoedportefeuille doelgroep 
• De vastgoedportefeuille bestaat voor 100% uit direct vastgoed (76% ). 
• De waarde van de directe vastgoedportefeuille bedraagt minimaal € 5 miljoen (91 % ). 
• De waarde van de directe vastgoedportefeuille bedraagt maximaal € 400 miljoen (92% ). 

• Waarde directe vastgoedportefeuille bedraagt € 5 - € 400 miljoen (83%.) 
• De directe vastgoedportefeuille bestaat uit minimaal 8 objecten (81 % ). 
• De directe vastgoedportefeuille bestaat uit maximaal 300 objecten (89% ). 

• Aantal vastgoedobjecten bedraagt 8 - 300 (70%). 
• De minimale investeringsgrootte per vastgoedobject bedraagt € 150.000 (72% ). 
• De maximale investeringsgrootte per vastgoedobject bedraagt € 50 miljoen (77% ). 

• De investeringsgrootte per vastgoedobject varieert tussen € 150.000 en€ 50 miljoen (75%). 

Het effect van direct vastgoed op het risico van de totale beleggingsportefeuille is een duidelijk 
zichtbare reductie, terwijl het verwachte rendement in stand wordt gehouden. Als uitgegaan wordt 
van verwachte lange termijn rendementen blijkt de maximale optimale allocatie naar direct vastgoed 
in de totale beleggingsportefeuille op ruim 88% te liggen (Van der Geer en Berkhout, 2005). In dit 
onderzoek wordt uitgegaan van directe vastgoedportefeuilles die 80% of meer van de totale 
beleggingsportefeuille beslaan. In overige gevallen is het voor een optimale spreiding van risico' s in 
de totale beleggingsportefeuille noodzakelijk ook de overige assets in de berekeningen mee te nemen. 
Dit onderzoek beperkt zich tot het spreiden van risico's binnen de vastgoedportefeuille. 

Daamaast wordt in het onderzoek alleen Nederlands vastgoed meegenomen van Nederlandse 
beleggers. Dit heeft als reden dat er veel verschillen optreden tussen vastgoedbeleggingen in 
verschillende landen. Doordat de factoren die invloed uitoefenen op de vastgoedbeleggingen van 
elkaar verschillen, zullen ook de rendementen die behaald worden van elkaar verschillen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan de verschillen in regelgeving, belasting of financiering. Door de 
optredende verschillen tussen verschillende landen zijn er geen algemene uitspraken te doen over 
rendementen en risico's in de totale vastgoedmarkt. Bovendien zijn er momenteel alleen 
rendementsindices beschikbaar per land en nog niet voor grotere gebieden (bijvoorbeeld Europa). 
Voor Nederlandse particuliere beleggers zal dit nauwelijks problemen opleveren, gezien het feit dat 
65% van deze groep uitsluitend in Nederlands vastgoed belegt ultimo 2004 (Troostwijkonderzoek). 

Tot slot wordt uitgegaan van vastgoedobjecten in de vier segmenten kantoren, winkels, woningen en 
bedrijfsgebouwen.1 Alle overige vastgoedbeleggingen worden buiten beschouwing gelaten. De 
respondenten uit het Troostwijkonderzoek hebben 98 % van het absoluut belegd vermogen in deze 
vier segmenten belegd. Het spreiden van risico' s binnen deze vier segmenten zal dus voor de meeste 
beleggers tevens zorgen voor een significante spreiding van risico' s binnen de totale 
vastgoedportefeuille. De spreiding over de verschillende segmenten wordt bepaald naar percentage 
geinvesteerd vermogen in een segment ten opzichte van de totale vastgoedportefeuille. 

1 A1s een vastgoedobject functies uit meer dan een segment bezit, zal indien mogelijk elk segment meegenomen worden in het 
bepalen van het risico en het rendement van het vastgoedobject. Het uitgaan van alleen de grootste functie zou een te grote 
afwijking in de resultaten kunnen opleveren. 
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Parhculiere beleggers - De nphmale vastgoedportefeuille 

2 De particuliere belegger 

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit particuliere beleggers, die minimaal 80% van de totale 
beleggingsportefeuille belegd hebben in direct Nederlands vastgoed. In dit hoofdstuk zal dieper 
ingegaan worden op deze doelgroep. Daarnaast zal een vergelijking gemaakt worden tussen het 
vastgoedbeleggingsbeleid van particuliere beleggers en het vastgoedbeleggingsbeleid van de overige 
vastgoedbeleggers in Nederland: institutionele vastgoedbeleggers en vastgoedfondsen. 

Samenvatting en conclusies 
• Een compleet beeld van het vastgoedbeleggingsbeleid van particuliere belcggers is door 

middel van enquetes in kaart gebracht in opdracht van Troostwijk Makelaars O.G. De titel 
luidt 'Het vastgoedbeleggingsbeleid van .de Nederlandse particuliere beleggers 2005'. •· 

• Er ired.en een aantal noemenswaardige verschillen op tussen particuliere beleggers enerzijds en 
institU:lionele beleggers/vastgoedfondsen anderzijds. Dit betreft zowel de vastgoedportefeuille 
als de beleggingsvisie. Deze verschillen zu1Jen invloed hebben op het te lopen risico en het te 
behalen rendement. ·~ .; i:'". '. 

• De\7oornaamste verschillen wat betreft de vastgoedportefeuille zijn: .. , . _., ,; , ,. 
De gemiddelde waarde van de vastgoedportefeuille van particuliere beleggers is grofweg 
tien keer kleiner dan die van institutionele beleggers en vastgoedfondsen. . . , 
Particuliere beleggers hebben met gemiddeld 80% een veel grater deel van de totale 
beleggingsportefeuille in direct Nederlands en builenlands vastgoed belegd dan 
instituti.onele beleggers met gemiddeld 8,5% (per 31 dece.m.ber 2003). ·· , ... - -:·. : · • . -. 
Parbculiere beleggers beleggen relatief meer in bedrijfsgebouwen, institutionele beleggers 
beleggen meer in wonitlgen en vastgoedfondsen beleggen het meest in winkels. .. - · , 
Particuliere beleggers specialiseren zich vaak in een of twee segmenten, institutionele 
beleggers maken meer gebruik van spreiding binnen de vastgoedportefeuille. · · .·: 
De leegstandspercentages in de vastgoedportefeuilles van particuliere beleggers zijn lager, 
behalve in het kantorensegment. Dit heeft le maken met de ondernemende aanpak die in 

. •~·.,' : ,'.· · grotere mate aanwezig is bij particuliere beleggers dan bq institutionele beleggers. :O·- . · 
• · De verschillen in beleggmgsvisie zijµ. als volgt: . · ,: · , , ·, '. · . ,. · . ,, " .: :'. · 

Particuliere beleggei's hebben minder verplichtingen aangaande hun vastgoedbeleggingen 
en zijn over het algemeen minder r:iB:ico-avers. Bovendien zijn zij niet gebonden aan 
norm.en, wat institutionele beleggers en vastgoedfondsen wel zijn. ' · 
Particuliere beleggers hebben een lager minimaal invesleringsbedrag dan institutionele 
beleggers. Hiermee domineren zij de markt voor kleinere vastgoedobjecten. 
lnstitutionele beleggers en vastgoedfondsen werken met analyses en een acquisitie- en 
dispositiebeleid, waar bij particuliere beleggers vooralsnog gevoel en opportunities de 
grootste rol spelen. 
Er wordt door particuliere beleggers ultimo 2004 gewerkt met een veel hoger percentage 
vreemd vermogen. 

• Het marktbeeld dat particuliere beleggers hebben van de Neder!andse vastgoedmarkt (per 
segment) is ongeveer gelijk aan het ma.rktbeeld dat institutionele beleggers en vastgoedfondsen 
hebben. De venvachting van particuliere beleggers voor de ontwikkeling van huurprijzen in 
2005 sluit aan bij dit marktbeeld. 

• Door toenemende concurrentie op de Nederlandse vastgoedmarkt (als gevoJg van 
professionalisering van particuliere beleggers, vermogensgroei van particuliere beleggers en 
dezeHde visie op de vastgoedmarkt) zal deze markt efficienter worden, waardoor het 
moeilijker wordt de markt le 'outperformen'. 
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De particulicrc bclcggcr 

2.1 Onderzoek particulier vastgoedbeleggi.ngsbeleid 

Tot op heden is er in de literatuur weinig geschreven over particuliere beleggers, dan wel particuliere 
beleggingen. Het uitgangspunt voor dit afstudeeronderzoek wordt gevormd door de gegevens die uit 
eigen onderzoek naar voren zijn gekomen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Troostwijk 
Makelaars O.G. en heeft als titel 'Het vastgoedbeleggingsbeleid van de Nederlandse particuliere 
beleggers 2005'. 

Orn een indruk te krijgen van het vastgoedbeleggingsbeleid van particuliere beleggers zijn circa 200 
enquetes verstuurd. Dit heeft in totaal 66 teruggezonden en bruikbare enquetes opgeleverd. De totale 
omvang van de vastgoedportefeuilles van de respondenten bedraagt € 9,4 miljard, wat naar schatting 
een vierde deel bedraagt van de totale Nederlandse particuliere vastgoedbeleggingsmarkt. 

Voor een compleet beeld van het vastgoedbeleggingsbeleid van particuliere beleggers wordt naar het 
gepubliceerde rapport verwezen. Het voert te ver alle resultaten op deze plek te herhalen. Wel zal hier 
een algemeen beeld geschetst worden van de overeenkomsten en verschillen tussen institutionele en 
particuliere beleggers. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat in het rapport vastgoedfondsen niet in 
deze vergelijking meegenomen zijn. In de vergelijking in <lit onderzoek zullen vastgoedfondsen wel 
meegenomen worden, daar zij ook onderdeel uitmaken van de ROZ/IPD Vastgoedindex, die verder 
in het onderzoek gebruikt zal warden. De belangrijkste punten worden in de volgende paragraaf 
behandeld. Overige bruikbare informatie uit het Troostwijkonderzoek zal behandeld worden in de 
hoofdstukken waarop deze informatie van toepassing is. 

2.2 Vergelijking met institutionele beleggers en vastgoedfondsen 

2.2.1 V astgoedportefeuille 

Particuliere beleggers hebben een vergelijkbaar bedrag belegd in de Nederlandse directe 
vastgoedmarkt als de Nederlandse institutionele beleggers en grote vastgoedfondsen samen (circa 
€ 45 miljard). De gemiddelde waarde van de vastgoedportefeuille van particuliere beleggers is 
grofweg tien keer kleiner dan de gemiddelde waarde van de vastgoedportefeuille van institutionele 
beleggers en vastgoedfondsen. Dit duidt erop, dat het aantal particuliere beleggers dat actief is in de 
Nederlandse vastgoedmarkt veel grater is. Als naar de totale beleggingsportefeuille gekeken wordt, 
wordt duidelijk dat particuliere beleggers met gemiddeld 80% een veel grater deel van de totale 
beleggingsportefeuille in direct Nederlands en buitenlands vastgoed belegd hebben dan institutionele 
beleggers met gemiddeld 8,5% (per 31 december 2003). Zowel particuliere beleggers als 
vastgoedfondsen en verzekeraars, richten zich voornamelijk op direct vastgoed. Pensioenfondsen 
richten zich voornamelijk op buitenlands indirect vastgoed. 

Tabel 2.1 

Segmenten 
Kantoren 
Winkels 
Woningen 

De gemiddelde verdeling van de totale vastgoedportefeuille over de verschillende segmenten 
(particuliere beleggers per 31 december 2004, institutionele beleggers en vastgoedfondsen per 
31 december 2003) 

Particuliere belee:e:ers Institutionele belee:e:ers V astgoedfondsen 
26% 31% 15% 
21% 19% 55% 
27% 44% 24% 

Bedrijfsgebouwen 21% 1% 5% 
Grondposities 4% 2% 0% 
Anders 1% 3% 101 )'O 

Totaal 100% 100% 100% 

Bron: eigen b=erking Troostwijkonderzoeken, 2004 en 2005 
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De verdeling van de vastgoedportefeuilles over de verschillende segmenten verschilt per type 
belegger. Particuliere beleggers (als geheel) hebben geen duidelijke voorkeur voor een segment. Zij 
hebben in verhouding tot institutionele beleggers en vastgoedfondsen een veel grater deel belegd in 
het segment bedrijfsgebouwen. Institutionele beleggers onderscheiden zich door gemiddeld 44% van 
de portefeuille in het woningsegment te beleggen. Zij zien woningen als stabiele belegging binnen de 
totale beleggingsportefeuille. Vastgoedfondsen richten zich daarentegen voornamelijk op het 
winkelsegment. Uit tabel 2.1 wordt duidelijk dat verschillende typen beleggers verschillende 
voorkeuren hebben wat betreft de segmenten waarin wordt belegd. Opvallend is dat als elke 
individuele belegger apart beschouwd wordt, particuliere beleggers zich vaak specialiseren in een of 
twee segmenten. 

Tabel 2.2 Schatting van het leegstandspercentage per segment (ultimo 2003) 

Seementen Particuliere bele1?:1?:ers Institutionele belee:1?:ers Vastgoedfondsen 
Kantoren 6,7% 7,4% 5,2% 
Winkels 0,6% 1,4% 1,9% 
Woningen 1,0% 1,2% 1,6% 
Bedriifs~ebouwen 4,1% 6,0% 10,2% 

Bron: eigen bewerking Troostwijkonderzoeken, 2004 

Als laatste warden de leegstandspercentages in de vastgoedportefeuilles bekeken. Hoewel het 
leegstandspercentage in het bedrijfsgebouwensegment bij particuliere beleggers bijna verdubbeld is in 
vergelijking met het jaar daarvoor, is dit aanmerkelijk lager dan bij institutionele beleggers en vooral 
vastgoedfondsen. Hieruit blijkt duidelijk de ondememende aanpak van particuliere beleggers, die 
voor bedrijfsgebouwen vaak nodig is. Deze ondernemende aanpak is in veel mindere mate aanwezig 
bij institutionele beleggers en vastgoedfondsen. lnstitutionele beleggers investeren vaak in courante 
vastgoedobjecten, die deze aanpak niet vereisen. 

2.2.2 Beleggingsvisie 

lnstitutionele beleggers en vastgoedfondsen hebben als doelstelling het beheren van vermogen voor 
de deelnemers, om in de toekomst uitkeringen te kunnen doen. Zij zijn gehouden dat op een solide 
manier te doen, om zo het toekomstige inkomen van de deelnemers veilig te stellen. Beperking van 
het risico is belangrijk, evenals het genereren van stabiele beleggingsopbrengsten. Particuliere 
beleggers hebben daarentegen voornamelijk verplichtingen ten opzichte van zichzelf. Zij zijn hierdoor 
vrijer in hun beleggingen en zijn over het algemeen minder risico-avers. Bovendien zijn particuliere 
beleggers niet gebonden aan spreidingsnormen (zowel qua segment als geografisch), leveragenormen 
en een jaarlijks budget. Particuliere beleggers hebben betere mogelijkheden anti-cyclisch in de 
vastgoedmarkt te opereren. Uit het Troostwijkonderzoek blijkt echter dat zij deze mogelijkheid 
vooralsnog niet uitbuiten. 

lnstitutionele beleggers en vastgoedfondsen begeven zich niet op de markt voor kleinere objecten, 
omdat zij van mening zijn dat kleinere transacties onevenredig hoge overheadkosten hebben. 
Particuliere beleggers hebben een lager minimaal investeringsbedrag dan institutionele beleggers; bij 
81 % van de respondenten uit het Troostwijkonderzoek ligt dit onder € 1 miljoen. Hiermee domineren 
particuliere beleggers de markt voor kleinere objecten. De maximale investeringsgrootte is voor 
particuliere beleggers hoog, waarmee zij in dezelfde markt als institutionele beleggers en 
vastgoedfondsen actief zijn. Daar waar institutionele beleggers en vastgoedfondsen regelmatig 
analyses uitvoeren op de vastgoedportefeuille en werken met een acquisitie- en dispositiebeleid, 
spelen bij particuliere beleggers vooralsnog gevoel en opportunities de grootste rol. 
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Figuur 2.1 (Des)investeringsbeleid particuliere beleggers 

Bron: eigen bewerking Troostwijkonderzoek, 2005 

Particuliere beleggers proberen optimaal te financieren met vreemd vermogen. Zeventig procent van 
de respondenten uit het Troostwijkonderzoek hanteert een percentage vreemd vermogen van 60% tot 
90%. De cijfers betreffen ultimo 2004, een moment waarop sprake is van een bijzonder lage rente. 
Indien de rente stijgt, zal het minder voordeel bieden te financieren met een hoog percentage vreemd 
vermogen, en zal dit percentage naar verwachting afnemen. Door de hoge financieringen zijn 
particuliere beleggers in staat een hoger rendement op eigen vermogen te behalen dan institutionele 
beleggers. Het toepassen van een hoge leverage vergroot ook het risico; particuliere beleggers zijn 
gevoeliger voor veranderingen in rente en leegstand. Op het onderwerp risico' s en rendementen zal 
uitgebreid ingegaan warden in hoofdstuk 4. 

2.2.3 Ontwikkelingen vastgoedmarkt 

In het Troostwijkonderzoek is de particuliere beleggers gevraagd het huidige marktbeeld per segment 
op de Nederlandse (ver)huurmarkt te beoordelen. Het resultaat is te zien in tabel 2.3. Dit marktbeeld 
is nauwelijks veranderd ten opzichte van twee jaar geleden. Het enige opmerkelijke verschil is de 
afname van vertrouwen in de bedrijfsgebouwenmarkt. Uit de tabel blijkt dat het kantorensegment het 
minst gunstig wordt ingeschat. De particuliere belegger oordeelt het meest gunstig over het 
woningsegment. 

Tabel 2.3 Marktbeeld particuliere beleggers per segment op de (ver)huurmarkt ultimo 2004 

Segment Gunstig Stabiel Omrnnstig Aantal 
· Kantoren 4% 23% 77% 56 

Winkels 15% 65% 21% 52 
Woningen 55% 41% 6% 51 
Bedrijfsgebouwen 9% 49% 45% 53 

Bron: Troostwijkonderzoek, 2005 

Het marktbeeld dat particuliere beleggers hebben van de Nederlandse vastgoedmarkt komt overeen 
met het marktbeeld dat institutionele beleggers en vastgoedfondsen hiervan hebben. Een verschil dat 
optreedt in de kantorenmarkt is de belangrijke rol die institutionele beleggers en vastgoedfondsen 
zien voor hoogwaardige kantoorpanden, daar waar particuliere beleggers meer ge'interesseerd zijn in 
(oudere) kantoorpanden met een lage aankoopprijs. Winkelbeleggingen warden door alle groepen 
beleggers vooral aantrekkelijk gevonden op Al-locaties, waar hoge consumentstromen plaatsvinden. 
Particuliere beleggers zijn enigszins positiever wat betreft winkels op PDV /GDV-locaties. Het meest 
positief wordt gedacht over de woningmarkt, door zowel particuliere beleggers als institutionele 
beleggers en vastgoedfondsen. In dit segment treedt momenteel weinig leegstand op en is sprake van 
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scherpe prijsvorming. Het bedrijfsgebouwensegment zal voorlopig het domein van particuliere 
beleggers blijven, gezien de geringe toename in belangstelling van institutionele beleggers en 
vastgoedfondsen voor dit segment. 

Naast het marktbeeld hebben de particuliere beleggers uit het Troostwijkonderzoek de verwachting 
voor de ontwikkeling van de huurprijzen in 2005 aangegeven. Deze verwachting sluit aan bij het 
marktbeeld dat zij hebben. In het kantorensegment warden dalende huurprijzen verwacht, in het 
winkelsegment blijven de huurprijzen naar verwachting stabiel en de particuliere beleggers 
verwachten een stijgende huurprijs in de woningmarkt Voor de huurprijzen in het 
bedrijfsgebouwensegment wordt verwacht dat deze stabiel blijven tot dalen. 

2.2.4 Concurrentie 

Concurrentie tussen particuliere en institutionele beleggers treedt op dit moment voornamelijk op in 
de segmenten kantoren, winkels en woningen. Naar verwachting zal in elk segment de concurrentie 
toenemen (inclusief het bedrijfsgebouwensegment), doordat particuliere beleggers steeds 
professioneler en vermogender warden en dezelfde visie op de vastgoedmarkt hebben. Hierdoor 
zullen aan- en verkoopprijzen scherper warden, zal de professionalisering van de vastgoedmarkt 
toenemen en zullen vastgoedmarkten transparanter warden. Voor particuliere beleggers zal bet 
moeilijker warden uitzonderlijke rendementen te behalen. De verwachting is dat de Nederlandse 
vastgoedmarkt als geheel efficienter wordt. 
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3 Moderne Porte£ euille Theorie (MPT) 

De doelstelling van dit onderzoek wijst erop dat de Moderne Portefeuille Theorie (MPI), en afgeleide 
theorieen hiervan, gedeeltelijk zullen dienen als uitgangspunt voor het samenstellen van een optimale 
vastgoedportefeuille. Daartoe zal in dit hoofdstuk een analyse gemaakt worden van de MPI, waarbij 
het Mean Variance Model en het Capital Asset Pricing Model aan bod komen (CAPM). Ook zal een 
aantal knelpunten van deze theorieen behandeld worden, indien deze theorieen in de vastgoedmarkt 
toegepast worden. Tot slot komen de aspecten aan de orde die invloed zullen uitoefenen op het risico 
en rendement van vastgoedbeleggingen. 

Samenvatting en conclusies 
• De Moderne Portefeuille Theorie (MPT) is gebaseerd op het Mean Variance Model van Harry 

Markowitz, dat handelt over een optimale portefeuille van risicovolle objecten, zoals aandelen 
of vastgoed. De efficiente grenslijn geeft die portefeuilles weer, waarmee bij zo rnin mogelijk 
risico een maximaal rendement wordt behaald. 

• Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) :is een vereenvou.diging van . de theorieen van 
Markowitz. Er wordt onderscheid gemaakt tussen systematisch risico en spedfiek risico .. De 
beta wordt ge'introduceerd, welke weergeeft hoe het rendement van een individueel 
beleggingsobject zich ontwikkelt t.o.v. het rendement van de totale marktportefeuille. 

• De aannames in de portefeuilletheorie veronderstellen een effidente marktwerking. Uit 
meerdere onderzoeken is gebleken dat de vastgoedmarkt zwak dan wel semi-sterk efficient is. 
Door toenemende. concurrentie tussen verschillende .groepen beleggers in Nederlands .direct 
vastgoed wordt verwacht dat de efficientie van deze markt toe zal nemen. .., -·_,. : -, . 

• Het 'unsmoothen' van rendementsgegevens voor toepassing bij parti.culiere vastgoedbeleggers 
is niet nodig. Ten eerste omdat aangetoond is dat er helemaal geen grote verschillen bestaan 
tussen taxatie- en marktwaarden van vastgoedobjecten. Ten tweede omdat smoothing 
namvelijks negatieve invloed heeft op particuliere beleggers door de lange tijdshorizon van 
hun vastgoedbeleggingett_ 

• Risico's kunnen vanuit verschfllende oogptmten bekeken worden. Er is onderscheid gemaakt 
nau stati&tische risico--aspecten en risico,;aspecten die volgen uit de vastgoedmatkt. 

• De stat:istische risico-aspecten betreffen: · 
Het aantal objecten (en objectgrootte) in de vastgoedportefeuille. 
De spreiding van de vastgoedobjecten over verschillende segmenten. 
De geografische spreiding van de vastgoedobjecten. 
Correlaties tussen de verschillende gedefinieerde vastgoedsegmenten. 
Het schattingsrisico. 

• De risico-a.specten die volgen uit de vastgoedmarkt, zijn onder te verdelen naar systematisch 
risico en spedfiek risico. Het systematisch risico geeft het risico weer van de markt ais geheel. 
De specifieke risico-aspecten zijn objectgebonden en kunnen weggediversificeerd worden bij 
een voldoende grote vastgoed portefeuille. 

• De aspecten die invloed hebben op het (verwachte) rendement zijn de volgende: 
De aanwezigheid van een Iangjarige, betrouwbare rendementsreeks. 
De gevoerde strategie voor het behalen van rendement (actief dan wel passief). 
Het (gemiddelde) gehanteerde Bruto Aanvangsrendement (BAR). 
Het percentage vreemd vermogen (hefboomeffect). 
De verdeling van de rendementen. 
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3.1 Analyse Moderne Portefeuille Theorie 

3.1.1 Mean Variance Model 

De grondlegger van de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) is Harry Markowitz. De MPT heeft als 
doel het samenstellen van een optimale aandelenportefeuille, oftewel een portefeuille met een zo hoog 
mogelijk rendement gegeven een bepaald risico, of een portefeuille met een zo laag mogelijk risico 
gegeven een bepaald rendement. Het risico wordt in dit model uitgedrukt middels de 
standaarddeviatie. De overige beleggingskarakteristieken zijn het gemiddelde rendement en de 
correlatiecoefficient.2 Door het toevoegen van meerdere objecten in een portefeuille wordt een 
spreiding, en daarmee ook een reductie van risico' s, bewerkstelligd. 

1959 1963 1964 1965 1966 

I 
Marko\1-itz Sharpe Sharpe Lintner Mossin 
Mean Variance Model Diagonal Portfolio Model 
Efficii!nte grenslijn Gebruik index Capital Asset Pricing Model 

Figuur3.1 Ontwikkeling portefeuilletheorie 

Er zijn verschillende combinaties mogelijk van risicovolle beleggingsobjecten in een portefeuille (zie 
figuur 3.2). Elke punt van de 'paraplu' geeft het risico/rendement profiel weer in het geval de 
portefeuille slechts uit een type beleggingsobject bestaat. Als de verschillende typen 
beleggingsobjecten niet perfect met elkaar correleren, kan risicoreductie bewerkstelligd worden. In dat 
geval ontstaan er portefeuilles, die in het gehele gebied van de 'paraplu' kunnen liggen. Deze zijn 
gevisualiseerd door middel van de lichtblauwe stippen. De efficiente grenslijn (donkerblauw) geeft 
portefeuilles weer die superieur zijn ten opzichte van andere portefeuilles. Ofwel er is een hoger 
rendement mogelijk bij hetzelfde risico, ofwel het risico kan gereduceerd worden bij gelijkblijvend 
rendement. Welke efficiente portefeuille gekozen wordt, hangt af van de risico/rendement 
voorkeuren van de belegger. 

Rendement 

i 

• Risico 

Figuur3.2 De efficiente grenslijn 

2 De correlatiecoefficient geeft weer in welke mate de rendementen van verschillende beleggingsobjecten gelijk reageren op 
veranderende marktomstandigheden. De correlatiecoefficient kan varieren van -1 (maximale diversificatiemogelijkheden) tot 
+1 (geen diversificatiemogelijkheden). 
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De theorieen van Markowitz handelen alleen over de samenstelling van de optimale portefeuille van 
risicovolle objecten, zoals aandelen en vastgoed. Daarnaast kan ook belegd worden in risicovrije 
objecten, zoals kortlopende obligaties of andere geldmarktinstrumenten waar de overheid borg voor 
staat. Door in zowel risicovolle als risicovrije objecten te beleggen kunnen aanvullende 
diversificatievoordelen behaald worden. Bovendien kunnen door geld te lenen, dan wel uit te lenen 
combinaties gevormd worden tussen risicovolle en risicovrije beleggingsobjecten. 

Deze aanvulling op het Mean Variance Model wordt weergegeven door de kapitaalmarktlijn. Deze 
lijn verbindt combinaties van risicovolle en risicovrije beleggingsobjecten (zie figuur 3.3). Hierbij geeft 
punt R het risicovrije rendement weer. De risicovolle en risicovrije objecten die worden meegenomen, 
zijn qua risico/ rendement verhouding superieur aan andere combinaties van beleggingsobjecten. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle beleggers dezelfde risico- en rendementsverwachtingen hebben 
ten aanzien van alle beleggingsobjecten en dat zij, ongeacht de risicovoorkeuren, dezelfde optimale 
combinatie van risicovolle objecten wensen. De maximale waarde voor de belegger wordt bereikt in 
punt A, het raakpunt van de kapitaalmarktlijn met de efficiente grenslijn (optimale risicovolle 
portefeuille). 

Rendement 

i 
R 

• Risko 

Figuur 3.3 De kapitaalmarktlijn 

3.1.2 Capital Asset Pricing Model 

De theorieen van Markowitz hebben geleid tot de ontwikkeling van het Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) door Sharpe (1964), Lintner (1965) en Mossin (1966). Dit is een vereenvoudiging van de 
portefeuilletheorie teneinde het theoretische model praktisch hanteerbaar te maken. In essenti.e 
beschrijft het CAPM hoe beleggingsobjecten geprijsd moeten zijn rekening houdend met de risico- en 
rendementsverwachtingen van beleggers. 

Risico 

i 
Specifiek risico 

-----1•• Aantal beleggingsobjecten 

Figuur3.4 Systematisch risico en specifiek risico 
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Er wordt in het CAPM onderscheid gemaakt tussen algemeen optredend risico (marktrisico of 
systematisch risico) en objectgebonden risico (specifiek risico). Het systematische risico heeft onder 
andere te maken met de gevoeligheid van het rendement van een beleggingsobject voor macro
economische ontwikkelingen, oftewel het risico van de marktportefeuille. In de marktportefeuille 
bevinden zich volgens de theorie alle beleggingsobjecten, waarin mogelijk kan worden gemvesteerd. 
De marktportefeuille wordt tot uiting gebracht in een index. Er wordt wel gesproken van het 'single 
index model', aangezien de marktportefeuille de enige verklarende variabele is voor de gehanteerde 
risico-opslag.3 Het marktrisico kan niet worden weggediversificeerd (zie figuur 3.4). Het specifieke 
risico is objectgebonden, en heeft te maken met de locatie, de solvabiliteit van de huurders, de staat 
van het onderhoud enzovoort. Door diversificatie binnen de beleggingsportefeuille kan dit specifieke 
risico worden weggediversificeerd. 

Als risicomaatstaf wordt de beta (~) gemtroduceerd.4 De beta geeft aan hoe het rendement van een 
individueel beleggingsobject zich ontwikkelt ten opzichte van het rendement van de totale 
marktportefeuille. 

De volgende formule geeft de kern van het CAPM weer: 

Waarbij: 
E (r;) = het verwachte rendement op beleggingsobject i gedurende de exploitatieperiode 
rt = de risicovrije rentevoet gedurende de exploitatieperiode 
E (rm) = het verwachte rendement op de marktportefeuille 
~i = het systematische risico van beleggingsobject i 

Weergegeven wordt bet rendement van een individueel beleggingsobject als bet risicovrije rendement 
plus een risicopremie gebaseerd op de covariantie van bet verwachte rendement op het individuele 
beleggingsobject en het verwachte rendement op de marktportefeuille. Hierbij wordt uitgegaan van 
het systematische risico dat overblijft na diversificatie. Het specifieke risico is niet relevant, ongeacht 
of wel of niet beschikt wordt over een gediversificeerde portefeuille. Alleen het niet-diversificeerbare 
(systematische) risico van het individuele beleggingsobject wordt gecompenseerd met een 
risicopremie boven de marktrisicopremie. 

3.2 Validiteit portefeuilletheorie 

3.2.1 Aannames CAPM 

Het CAPM levert een grote bijdrage aan het praktisch hanteerbaar maken van de uitgangspunten van 
de MPT. De lineariteit van de risico/rendement relatie leent zich uitstekend voor schattingen met 
behulp van statistische methoden. Voor deze vereenvoudiging van de MPT zijn echter een aantal 
aannames gedaan, die ertoe leiden dat het model geen exacte weergave van de werkelijkheid is. Er is 
dan ook regelmatig onderzoek uitgevoerd naar de validiteit van het model. De aannames van het 
CAPM zullen bier kort aan de orde komen: 

3 Het grote voordeel van dit model is dat nu alleen de covariantie van een individueel beleggingsobject tot uitdrukking moet 
worden gebracht ten opzichte van de index. Bij de theorie van Markowitz moest de covariantie worden bepaald van alle 
objecten onderling ten opzichte van elkaar, hetgeen een zeer omvangrijke rekenpartij met zich meebrengt. 
4 Beta (P) wordt berekend als: pi = cov (Ri , Rm) / var (Rm). A1s P=l is het risico van het beleggingsobject gelijk aan het 
marktrisico. Voor een risicovrij beleggingsobject geldt p = 0. 
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1) Alle investeerders zijn risico-avers en kiezen portefeuilles op basis van het maximaliseren van het 
totaalrendement. 

2) De rendementen op een portefeuille in een exploitatieperiode kunnen van tevoren omschreven 
warden in termen van het gemiddelde en de variantie ( of standaarddeviatie ). 

3) Alle investeerders hebben homogene verwachtingen wat betreft gemiddelden, varianties en 
covarianties voor alle objecten in de beleggingsportefeuille (rendementen zijn normaal verdeeld). 

4) Alle objecten zijn perfect deelbaar en er zijn geen transactiekosten 
5) Alle objecten zijn verhandelbaar en er zijn geen belastingen. 
6) De risicovrije rente waarvoor geld geleend en uitgeleend kan worden is gelijk. 
7) Alle investeringen hebben dezelfde tijdshorizon die overeenkomt met een identieke tijdshorizon 

voor investeerders. 

3.2.2 Efficientie vastgoedmarkt 

In de portefeuilletheorie warden perfecte en efficiente marktomstandigheden verondersteld. Een 
markt is perfect wanneer hij gekenmerkt wordt door marktomstandigheden waarin dezelfde 
informatie voor iedereen voorhanden is, er geen transactiekosten en discriminerende belastingen zijn, 
de verhandelde goederen deelbaar en homogeen zijn en er geen marktpartijen zijn die een belangrijke 
invloed kunnen uitoefenen op de prijs. Een markt is efficient wanneer het prijsvormingsproces 
dusdanig is dat op ieder moment alle relevante informatie verwerkt is in de prijzen. Een niet-efficiente 
markt zal altijd imperfect zijn, een imperfecte markt daarentegen behoeft niet noodzakelijkerwijs 
inefficient te zijn. 

Gradaties marktefficientie 
In een efficiente markt zijn de prijzen de juiste afspiegeling van de risico/rendement verhouding van 
het betreffende beleggingsobject en is het onmogelijk om met betere informatie of een andere strategie 
op lange termijn beter te presteren. Een dergelijke (theoretische) situatie wordt de Pareto-efficientie 
genoemd. Aangezien niet altijd direct alle relevante informatie is verwerkt en in de prijzen tot 
uitdrukking is gebracht, worden drie situaties onderscheiden: 
• Sterk efficiente markt: alle informatie is beschikbaar en verwerkt 
• Semi-sterk efficiente markt: de informatie heeft betrekking op de voor het publiek toegankelijke 

informatie. 
• Zwak efficiente markt: de informatie betreft uitsluitend de historische prijsinformatie. 

Het is duidelijk dat op dit moment de vastgoedmarkt geen perfecte markt is. Een aantal kenmerken 
van de vastgoedmarkt is hier verantwoordelijk voor: 
• Vastgoed is heterogeen; elk gebouw is uniek door locatie en fysieke kwaliteit Bovendien bestaat 

er niet een vastgoedmarkt, maar is er sprake van lokale deelmarkten. 
• Vastgoedobjecten kennen hoge eenheidsprijzen en zijn niet of nauwelijks deelbaar in kleinere 

eenheden. Daardoor is een optimaal gediversificeerde portefeuille lastig te realiseren, dit wordt 
ook welaangeduid als het'rugzakprobleem'. 

• Er is geen sprake van continue prijsvorming/waardering van vastgoedobjecten. Bovendien 
beschikken beleggers bij een transactie vaak niet over dezelfde informatie, of is de informatie 
onvolledig. 

• Vastgoedobjecten hebben een lage omloopsnelheid. De verhandelbaarheid wordt beperkt door de 
hoge transactiekosten (overdrachtsbelasting, notariskosten en informatiekosten). 

• Vastgoed is illiquide. Aan- en verkooptransacties kosten veel tijd en het ge'investeerde vermogen 
is niet direct vrij te maken. 

• Vastgoed is onderhevig aan de vastgoedcyclus vanwege een Iange productietijd. Vraag en aanbod 
reageren vertraagd op elkaar. 

• Het beleggen in vastgoed heeft een ondememingskarakter. 
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De vraag is of bovenstaande eigenschappen de vastgoedmarkt een niet-efficiente markt maken. Er zijn 
verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de efficientie van de vastgoedmarkt. Geitner en Miller 
(2001) concluderen dat de vastgoedmarkt weliswaar minder efficient is dan bijvoorbeeld de 
aandelenmarkt, maar dat het in het algemeen niet mogelijk is om systematisch abnormale 
rendementen te behalen. Brown en Matysiak (2000) komen tot de conclusie dat de vastgoedmarkt 
efficient is in de zwakke en semi-sterke vorm. De prijs is volgens hen een redelijke afspiegeling van 
wat er op de markt gebeurt in termen van risico en rendement. In die zin geven de prijzen voldoende 
informatie om de portefeuillesamenstelling te kunnen vaststellen. Eichholtz (1993) heeft aangetoond 
dater een zekere inefficientie in de vastgoedmarkt optreedt. Lokale vastgoedfondsen beschikken over 
specifieke informatie die niet publiek is (inside information) en dus niet tot uitdrukking komt in de 
prijzen van vastgoed. 

Ook de meeste particuliere beleggers beschikken over specifieke informatie door te opereren in de 
lokale vastgoedmarkt en bouwen hiermee een kennisvoorsprong op. Naast de voor het publiek 
toegankelijke informatie beschikken zij over extra informatie. Dit hoeft echter niet tot abnormale 
rendementen te leiden, blijkt uit onderzoek van Linneman (1986) naar prijsvorming op de 
woningmarkt. Hij concludeert dat het voor beleggers na aftrek van de hoge transactiekosten niet meer 
mogelijk is om consistent buitengewone rendementen te behalen. Dit duidt op enige mate van 
efficientie in de vastgoedmarkt (in de semi-sterke dan wel zwakke vorm). Omdat de vastgoedmarkt 
echter niet volledig efficient is, zal het voor insiders mogelijk zijn buitengewone rendementen te 
behalen door actief beheer en een juist aan- en verkoopbeleid. Door de toenemende concurrentie 
tussen verschillende groepen vastgoedbeleggers in Nederland, is de verwachting dat de efficientie op 
de vastgoedmarkt toe zal nemen (zie hoofdstuk 2). Hierdoor zal het moeilijker warden uitzonderlijke 
rendementen te behalen. 

3.2.3 Portefeuilletheorie en de vastgoedmarkt 

In de portefeuilletheorie wordt ervan uitgegaan dat verwachte rendementen normaal verdeeld zijn. In 
werkelijkheid is het verlies van investeerders in vastgoed begrensd bij 100%, terwijl de bovengrens 
onbeperkt is. Indien rendementen niet normaal verdeeld zijn, is het gemiddelde rendement niet de 
waarde die statistisch het meest waarschijnlijk is. Bovendien kan het voorkomen van uitschieters 
(buitengewone resultaten) leiden tot een scheve verdeling. Het gevolg hiervan is dat varianties al 
gauw meer dan verdubbelen. Dit is echter geen probleem als de kans op een dergelijke uitkomst heel 
klein is. Hoe meer de portefeuille gediversificeerd is, hoe grater de kans is dat de rendementen 
normaal verdeeld zijn, omdat er meer objecten in de portefeuille zitten die minder dan perfect positief 
correleren. Op de rendementsverdeling zal in hoofdstuk 4 uitgebreid ingegaan worden. 

Een vastgoedportefeuille is niet perfect deelbaar. Elk vastgoedobject beslaat een bepaald percentage 
van de portefeuille. Al eerder is dit aangeduid als het 'rugzakprobleem'. Hoe grater de 
vastgoedportefeuille is, hoe kleiner het effect van een individueel object is. De efficiente grenslijn van 
een bestaande portefeuille zal dan ook geen continu verloop hebben. Bij het gebruik van de 
portefeuilletheorie als uitgangspunt voor het samenstellen van een portefeuille, levert het geen 
problemen op dat vastgoedobjecten niet perfect deelbaar zijn, aangezien met theoretische percentages 
gewerkt wordt en niet met werkelijke vastgoedobjecten. De vastgoedportefeuille van de belegger 
dient echter voldoende omvang te hebben om de theoretische percentages te kunnen benaderen. 

In het CAPM wordt ervan uitgegaan dat investeerders kunnen lenen dan wel uitlenen tegen de 
risicovrije rente. Als de leen- en uitleenrente niet gelijk is, zal dit leiden tot meerdere optimale 
combinaties van vastgoedobjecten. In dit onderzoek zal alleen gewerkt warden met de rentevoet 
waartegen geleend kan worden (leenrente), doordat het percentage vreemd vermogen dat particuliere 
beleggers gebruiken bij hun vastgoedbeleggingen mee wordt genomen. De uitleenrente speelt hierbij 
geen rol, waardoor verschil in de leen- en uitleenrente geen gevolgen heeft. 
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Niet alle investeringen in vastgoed hebben dezelfde tijdshorizon, exploitatieperiodes van 
vastgoedobjecten kunnen onderling erg verschillen. Onderzoek van Fama (1970) heeft uitgewezen dat 
ondanks het feit dat investeerders verschillende exploitatieperioden hanteren, zij zich toch gedragen 
alsof zij dezelfde exploitatieperiode hanteren. Hierdoor kan bij het toepassen van de 
portefeuilletheorie uitgegaan warden van de meest gangbare exploitatieperiode. 

Tenslotte kan oak de geldigheid van de beta-coefficient in twijfel getrokken worden. Er zijn vele 
onderzoekers geweest, die zich hiermee bezig hebben gehouden. Het eerste theoretische bewijs tegen 
het gebruik van het CAPM dat in de wetenschap aanvaard wordt, is het onderzoek van Fama en 
French (1992). De conclusies uit dit onderzoek leiden tot vraagtekens bij de validiteit van beta. Latere 
onderzoeken hebben deze conclusies echter tegengesproken. Pettengill et al (1995) concludeerden dat 
er wel degelijk sprake is van een significante relatie tussen beta en rendement. Zij wijzen erop, dater 
rekening gehouden moet warden met de conditionaliteit van het CAPM, aangezien het een ex-ante 
relatie is die ex-post onderzocht wordt. Momenteel wordt de significante relatie tussen beta en 
rendement conditioneel genoemd. 

3.2.4 Smoothing 

Een probleem dat optreedt in de vastgoedmarkt is smoothing. Dit houdt in dat uitschieters in de 
rendements- en/ of waardeontwikkeling warden afgevlakt bij onderlinge vergelijking op basis van 
portefeuille-analyses. De grote tijdspanne tussen opeenvolgende taxaties heeft tot gevolg dat een 
voortschrijdende, gemiddelde waardeontwikkeling van een vastgoedobject ontstaat. Daarnaast laten 
taxateurs zich (volgens de theorie) bij hun taxatie leiden door de opstelling van de laatste taxatie van 
het betreffende vastgoedobject Tenslotte volgt de ontwikkeling van taxatiewaarden vertraagd en 
slechts gedeeltelijk de feitelijk achtereenvolgende situaties. Kort gezegd wordt verondersteld dat de 
taxatiewaarde van een object niet overeenkomt met de daadwerkelijke marktwaarde van dat object op 
dat moment Het smoothingeffect heeft tot gevolg dat het historische verloop van de data afgevlakt 
wordt, waardoor de standaarddeviatie beperkt wordt en deze als risicomaatstaf voor de betreffende 
rendementsreeks minder betrouwbaar wordt. 

Er zijn door verschillende onderzoekers methoden ontwikkeld om vastgoeddata te 'unsmoothen' (met 
name door Geitner). Dit is alleen nodig indien taxatiewaarden daadwerkelijk afwijken van 
marktwaarden Door middel van een tweetal regressie-analyses tussen taxatiewaarde en marktwaarde 
is aangetoond dat de taxatiewaarde voor 99% respectievelijk 93% de marktwaarde verklaart (Brown, 
1991). Hoewel deze analyse slechts voor een gering aantal objecten is uitgevoerd, en de consistentie 
van deze resultaten nog niet bewezen is, wordt wel duidelijk dat er geen grate verschillen bestaan 
tussen de taxatie- en marktwaarden. Bovendien wordt verondersteld dat waarderingen van een 
vastgoedobject in een volgende periode niet anders zouden moeten zijn, tenzij er nieuwe informatie 
voorhanden is die een verandering van de waardering tot gevolg heeft. Tenslotte wordt door Lai en 
Wang (1998) aangetoond dat het gebruik van reeksen op taxatiebasis kan resulteren in hogere 
standaarddeviaties dan in de werkelijke rendementen. De volatiliteit in de werkelijke rendementen 
kan dus lager zijn dan wanneer deze gebaseerd is op taxaties. Zij menen dat het interessanter is de 
unieke karakteristieken van vastgoed te bestuderen als mogelijke verklaring voor de stabiele 
rendementen op vastgoed. Daarnaast concluderen Gyourko en Linneman (1990) dat de lage 
standaarddeviatie van vastgoed verklaard wordt door speculatie en de stabiele huurinkomsten (en 
dus niet door smoothing). 

Stel dater wel enige afvlakking van rendementen op zou treden door smoothing, zou dit dan een 
probleem zijn voor particuliere beleggers? Particuliere beleggers hebben een lange tijdshorizon wat 
betreft hun vastgoedbeleggingen. 72% van de respondenten uit het Troostwijkonderzoek houdt een 
vastgoedobject !anger dan zes jaar in de portefeuille. Liquiditeit speelt voor particuliere beleggers 
slechts een beperkte rol, omdat zij niet verplicht vermogen hoeven vrij te maken voor derden (met 
uitzondering van vastgoedmaatschappen en -CV's). Daarom is het voor particuliere beleggers slechts 
belangrijk hoe de waarde van de vastgoedobjecten in de portefeuille zich op lange termijn ontwikkelt 
De schommelingen in de tussentijdse waardebepalingen zijn niet van belang, tenzij er financierings-
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problemen optreden. In dat geval kan er sprake zijn van verplichte verkopen. Daamaast opereren 
particuliere beleggers vaak in lokale markten, waarvan zij een grote kennis hebben. Hierdoor zijn 
particuliere beleggers vrij goed in staat de verkoopwaarde op het eind van de exploitatieperiode te 
voorspellen. Zolang zij van deze verkoopwaarde uitgaan zal de afwijking van de taxatiewaarde ten 
opzichte van de marktwaarde voor particuliere beleggers geen probleem zijn. 

3.3 Bei"nvloedende aspecten risico 

3.3.1 Statistische risico-aspecten 

Het risico wordt in de MPI uitgedrukt als standaarddeviatie, welke het verschil tussen het werkelijk 
gerealiseerde rendement en het verwachte rendement op een vastgoedbelegging weergeeft ( oftewel 
de standaardafwijking van de gemiddelde opbrengsten). Er zijn verschillende aspecten die het risico 
op vastgoedbeleggingen be'invloeden. Deze zijn onder te verdelen in statistische aspecten, die het 
risico als totaal beschouwen, en aspecten van de vastgoedmarkt, die onder te verdelen zijn in 
systematische en specifieke risico-aspecten. 

Vanuit statistisch oogpunt bekeken spelen de volgende aspecten een rol: 
• Het aantal objecten (en objectgrootte) in de vastgoedportefeuille. 
• De spreiding van de vastgoedobjecten over verschillende segmenten. 
• De geografische spreiding van de vastgoedobjecten. 
• De correlaties tussen de verschillende gedefinieerde vastgoedsegmenten. 
• Het schattingsrisico. 

Het aantal objecten in de portefeuille heeft een sterke invloed op het reduceren van het 
portefeuillerisico, zoals te zien is in figuur 3.5. Vooral de eerste 10 objecten leveren een sterke 
risicoreductie op. Ook de grootte van de objecten in de vastgoedportefeuille heeft invloed op de 
risicoreductie. In hoofdstuk 4 zal verder op dit onderwerp ingegaan warden. 

S1 11i,1 •d· 

I dcM he!'lol t, 
I • • .1/ 11 ~~i 

~ 

\ 
h t!lh-'l !b f l 

IJ1 1!11 11 IJ 1, ,1,,, 
4 

;1 

a 
10 Ill !iO 

Figuur3.5 Risicoreductie bij toename van het aantal objecten in de portefeuille per segment 

Bron: Brown, 1997, op basis van NCREIF-kwartaalrendementen 1979-1982 
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Naast spreiding over verschillende vastgoedsegmenten, is het mogelijk om vastgoedbeleggingen te 
spreiden over verschillende regio' s; geografische spreiding. Bij spreiding van risico' s door particuliere 
beleggers dient rekening gehouden te worden met het feit dat 55% van de respondenten uit het 
Troostwijkonderzoek minder dan 50 objecten in de portefeuille heeft.5 Daarom is het voor particuliere 
beleggers beperkt mogelijk vastgoedobjecten te spreiden over verschillende segmenten en regio' s. Er 
wordt over particuliere beleggers wel eens gezegd: 'Put all your eggs in one basket - and watch that 
basket' in plaats van de stelling volgens de MPT: 'Don't put all your eggs into one basket'. (Brown, 2004) 

Correlaties geven de onderlinge samenhang weer tussen verschillende submarkten. De 
correlatiecoefficient kan bijvoorbeeld bepaald worden voor de onderlinge samenhang tussen de 
verschillende vastgoedsegmenten. Door de correlatie wordt bepaald in hoeverre diversificatie 
risicoreductie oplevert. De betekenis van de correlatiecoefficient is reeds aan de orde gekomen en zal 
hier niet nogmaals behandeld worden. 

Het laatste statistische risico-aspect betreft het schattingsrisico. Dit risico betreft de aanname dat de 
beleggers de parameters van de kansverdelingen kennen van toekomstige rendementen (verwachting, 
variantie en correlaties). In de praktijk moeten deze parameters worden geschat en is het 
onvermijdelijk dat hierbij schattingsfouten optreden. Uit onderzoek is gebleken dat naarmate de 
risico-aversie van de belegger toeneemt, de negatieve invloed van het schattingsrisico afneemt. 

3.3.2 Risico-aspecten vastgoedmarkt 

Naast statistische risico-aspecten zijn er risico-aspecten die volgen uit de vastgoedmarkt. Deze kunnen 
onderverdeeld warden naar aspecten van de vastgoedmarkt die het systematische risico beiiwloeden 
en aspecten van de vastgoedmarkt die het specifieke risico bei'nvloeden. 

Systematische risico-aspecten 
• Macro-economische ontwikkelingen 
• Financiele veranderingen 
• Belastingen 

De systematische risico-aspecten geven het risico weer dat op de marktportefeuille gelopen wordt. In 
het geval rendementen in een bepaalde markt bijgehouden worden in een vastgoedindex, zal volgens 
de MPT de standaarddeviatie van die index het systematische risico van de betreffende markt 
weergeven. De weergegeven systematische risico-aspecten zijn in te schatten aan de hand van een 
aantal kernindicatoren/ -cijfers: 
• Economische groei 
• Inflatie 
• Rente 

Naast deze kemindicatoren en -cijfers speelt de verhouding tussen vraag en aanbod in een bepaald 
vastgoedsegment een rol bij het bepalen van het systematische risico in het betreffende segment. Tot 
slot treedt er invloed op vanuit de overheidspolitiek. Op dit moment speelt bijvoorbeeld de discussie 
over het afschrijven op vastgoed door vennootschappen en particulieren, over afschaffing dan wel 
beperking van de hypotheekrenteaftrek en treedt een verlaging op van de vennootschapsbelasting. 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van verschillende risico-aspecten op de 
te behalen rendementen. De resultaten van deze onderzoeken lopen sterk uiteen en zullen hier verder 
niet behandeld worden. Er is geen eenduidige conclusie te trekken uit de resultaten wat betreft de 
impact van de verschillende risico-aspecten op de te behalen rendementen. 

5 V astgoedobject Een bouwkundige eenheid op een locatie met een hoofdfunctie (functie die meer dan 50% van de 
huuropbrengst genereert) of meerdere functies (verzamelgebouw, geen functie meer dan 50% ). Dus als een object wordt ook 
beschouwd: een kantoorpand, een winkelcentrum, een woon/winkel-combinatie, een appartementencomplex, een 
bedrijfsverzamelgebouw, enzovoort 
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Specifieke risico-aspecten 
• Locatie 
• Huurders (solvabiliteit, huurcontract e.d.) 
• Structurele effecten (bijvoarbeeld leegstand) 
• Prestatieniveau 
• Rechtsgevolgen 
• Afwaardering 

De specifieke risico-aspecten zijn objectgebonden en kunnen weggediversificeerd warden bij een 
voldoende grate vastgoedportefeuille. Volgens de portefeuilletheorie warden beleggers alleen 
gecompenseerd voor het systematische risico en niet voor het specifieke risico dat zij nemen. Het 
systematische en specifieke risico komt in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod. 

3.4 Bei"nvloedende aspecten rendement 

Het totaalrendement kan warden onderverdeeld in direct rendement en indirect rendement. 
Rendementen zullen varieren per vastgoedobject als gevolg van de specifieke eigenschappen van het 
vastgoed. Voor een algemeen marktbeeld kan gekeken warden naar de rendementen van de 
marktportefeuille, die zijn weergegeven in een vastgoedindex. In Nederland is dit voor institutionele 
beleggers en vastgoedfondsen de ROZ/IPD Vastgoedindex. Orn de rendementen uit een index toe te 
kunnen passen in een allocatievraagstuk, dient een langjarige, betrouwbare tijdreeks voor handen te 
zijn. En dan nag is het de vraag in hoeverre historische rendementsgegevens de toekornst kunnen 
voorspellen. Sharpe (1990) zei hierover: "Vvhile results vary from asset class to asset class and from time to 
time period, experience suggests that for predicting future values, historic data appear to be quite useful with 
respect to standard deviations, reasonably useful for correlations and virtually useless for expected returns." 

Er zijn verschillende strategieen voor het behalen van rendement bij een bepaald risico. Ten eerste kan 
geprobeerd warden de markt na te bootsen met de vastgoedportefeuille en op deze manier 'de index 
te tracken'. Vanzelfsprekend dient de vastgoedportefeuille groat genoeg te zijn om dit te bereiken. De 
belegger zal proberen een rendement te realiseren dat gelijk is aan de gekozen benchmark (oak wel 
'indexen' genoemd). Deze passieve benadering is niet geschi.kt in een niet-efficiente markt. Aan de 
andere kant is er de actieve benadering, waarbij de belegger zal proberen de benchmark te 
'outperformen'. De samenstelling van de eigen portefeuille zal in dit geval afwijken van die van de 
benchmark. Er zijn verschillende manieren om in efficiente en niet-efficiente markten hagere 
rendementen te behalen. Deze zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen, waarbij particuliere 
en institutionele beleggers met elkaar warden vergeleken op deze fronten. 

Voor particuliere beleggers is in Nederland geen rendementsreeks bijgehouden. Wat wel bekend is, is 
het gemiddelde geeiste Bruto Aanvangsrendement over de afgelopen twee jaar door particuliere 
beleggers uit het Troostwijkonderzoek. Door de beperkte tijd waarover deze gegevens beschikbaar 
zijn, dient er voorzichtig omgegaan te warden met conclusies aan de hand van deze gegevens. De 
BAR van particuliere beleggers kan afgezet warden tegen de BAR van institutionele beleggers 
(waarvan een langere reeks bestaat). Bekeken zal warden wat de gevolgen zijn van eventuele 
verschillen voor het te behalen directe en indirecte rendement door beide groepen beleggers. 

Oak het rendement op eigen vermogen komt aan de orde. Particuliere beleggers gebrui.ken een grater 
percentage vreemd vermogen bij hun investeringen in vastgoedobjecten dan institutionele beleggers, 
die vaak helemaal geen vreemd vermogen toepassen. Het toepassen van vreemd vermogen heeft een 
versterkend effect op zowel het risico als het rendement voor de belegger (het hefboomeffect). 

In dit hoofdstuk is reeds genoemd dat de portefeuilletheorie uitgaat van een normale verdeling in de 
te behalen rendementen door vastgoedbeleggers. Indien er sprake is van een andere dan een normale 
verdeling vaor rendementen van particuliere beleggers, client gekeken te warden wat de gevolgen 
hiervan zijn voor het te verwachten risico en rendement. 
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4 Risico en rendement 

Nu de analyse van particuliere vastgoedbeleggers en de portefeuilletheorie afgerond is, komt fase 2 
van het onderzoeksmodel aan de orde. In dit hoofdstuk zullen particuliere en institutionele beleggers 
met elkaar vergeleken worden op de vlakken risico en rendement (hierbij worden vastgoedfondsen 
buiten beschouwing gelaten). Dit zal beperkt worden tot een kwalitatieve vergelijking. Een 
kwantitatieve vergelijking is moeilijk te maken, gezien het gebrek aan gegevensmateriaal. Bovendien 
is deze vergelijking te uitgebreid om in dit onderzoek op te nemen. Uit de kwalitatieve vergelijking 
zal blijken in hoeverre rendementsreeksen van institutionele beleggers ( die wel bestaan) bruikbaar 
zijn voor particuliere beleggers. Verder zal ingegaan worden op de invloeden op risico en rendement 
van het gebruik van vreemd vermogen en de verdeling in de rendementen. Tot slot zal aandacht 
besteed worden aan de resultaatmeting. 

Samenvatting en conclusies 
• Zowel particuliere als institutionele beleggers hebben te wermg vastgoedobjecten in hun 

po.rtefeu.ille om het specifieke risico volledig weg te kunnen diversificeren. 
• lnstitutionele beleggers spreiden het directe vastgoed meer over verschillende segmenten en 

regio's dan particuliere beleggers. Particuliere beleggers maken meer gebruik van specialisatie 
in bepaalde segmenten en regio' s. ' · :. ' 

• Geografische spreiding heeft een kleinere impact op risicoreductie dan spreiding over 
segmenten. Particuliere beleggers kunnen het best risicoreductie realiseren door te spreiden 
over meerdere segmenten binnen de lokale markten, waarin zij reeds actief zijn. 

• Doordat particuliere beleggers minder risico-avers zijn dim institutionele beleggers en er 
minder restricties aan hull vastgoedpo.rtefeuilles zijn opgelegd, ondervinden zij meer hinder 
van schattingsrisico. Hierdoor zullen zij rendementen te hoog en risico' s te laag inschatten. Dit 
effect wordt gedempt door de kennisvoorsprong die particuliere beleggers hebben in lokale 
markten. 

• Het systemabsche risico in de vastgoedma.rkt wordt beinvloed door een aantal macro
economische factoi:en, De rente, inflatie en economisdte groei hebben invloed op de 
ontwikkeling in totaalrendementen van de segmenten · kantoren, winkels en woningen 
(bedrijfsgebouwen zijn buiten beschouwing gelaten, gezien bet ontbreken van een langjarige 
Nederlandse rendernentsrt>eks). De invloed van overige systematisc:he factoren en spedfieke 
factoren op de performance van vastgoed is echter veel groter. 

• Het systematische risico dient bepaald te worden voor de Nederlandse vastgocdmarkt als 
geheel. Dit zal voor particuliere en institutionele beleggers hetzelfde zijn. 

• Reductie van specifiek risico vindt door particulierc beleggers vooral plaats door een 
ondernemende aanpak en specialisatie in regio's en segmenten. Institutionele beleggers 
daarentegen maken gebruik van spreiding over verschillende regio's en segmenten. Er wordt 
vanuit gegaan dat er gee:n grote ye:rschillen in het specifieke risico optreden, onder andere door 
het grote gewicht van de locatie. 

• Er treden weinig verschillen op tussen particuliere en institutionele beleggers wat betreft de 
uiteindelijke totaalrendementen op vastgoedobjecten. Kennisvoorsprong van particuliere 
beleggers in lokale vastgoedmarkten kan echter leiden tot hogere directe en indirecte 
rendementen, omdat de vastgoedmarkt niet-efficient is. De hoge transactiekosten van vastgoed 
zuUen dit effect dempen. 

• Door de toenemende concurrentie zal de vastgoedmarkt efficienter worden en zal het 
moeilijker worden uitzonderlijke rendementen te behalen. Samen met het feit dater slechts 
kleine verschillen optreden tussen particuliere en institutionele beleggers in de te behalen 
risico' s en rendementen, is het verdedigbaar de bestaande rendementsreeksen van 
:institutionele beleggers te gebruiken in het instrument voor particuliere beleggers. 
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Samenvatting en conclusies (vervolg) 
• Particuliere beleggers gebruiken meer vreemd vermogen dan institutionele beleggers, wat leidt · 

tot hogere risico/rendement karakteristieken op eigen vermogen. In het instrument dient eerst 
het profiel per segment bepaald te worden, vervolgens wordt hier het effect van vreemd 
vermogen op toegepast. Met deze nieuwe risico / rendement gegevens worden de verschillende 
portefeuillecombinaties berekend. 

• In <lit onderzoek wordt uitgegaan van een scheve verdeling in de rendementen van particuliere 
beleggers. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ondernemende aanpak en 
kennisvoorsprong van deze beleggers. Het effect wordt versterkt door de strenge regelgeving 
en schaarste aan grond in Nederland. Bovendien hebben particuliere beleggers de vrijheid tot 
aan- en verkoop van vastgoed op het meest gunstige tijdstip. 

• Als risicomaatstaf wordt de downside deviatie toegepast, omdat: 
deze maatstaf de invloed van een scheve rendementsverdeling meeneemt; 
deze maatstaf uitgaat van het verwachte rendement voor de toekomst en niet van het 
gemiddelde rendement dat behaald is in het verleden; 
alleen het risico meegenomen wordt, dat het werkelijke rendement onder het verwachte 
rendement uit zal komen. Dit is het werkelijke beleggingsrisico. 

• Als extra input voor de strategische beleggingskeuzes van particuliere beleggers, dient het 
instrument de upside potential van de vastgoedportefeuille weer te geven. Zowe] de waarde 
van de upside potential als de kans hierop, is nuttige informatie. 

• Als laatste resultaatmeting, die in het instrument opgenomen wordt, zal het rendement per 
risico-eenheid weergegeven warden. Van de verschillende benoemde ratio's verdient de 
Upside Potential ratio (UP ratio) de voorkeur. Deze wordt verkregen door de upside potential 
te delen door de downside deviatie. 

• Daarnaast kan de efficientie van de risico/rendement verhouding berekend worden door het 
verwachte rendement te delen door de downside deviatie. Aan deze ratio is in de literatuur 
geen naam gegeven. 

4.1 Vergelijking institutionele beleggers - risico 

4.1.1 Statistische risico-aspecten 

Aantal objecten 
De mate waarin risico beperkt kan warden is afhankelijk van het aantal objecten en de weging van 
deze objecten in de portefeuille. Namelijk hoe groter het aantal objecten is, hoe meer spreiding in de 
portefeuille is aan te brengen (naar segment of regio) en hoe meer risicoreductie gerealiseerd kan 
worden. Het aantal vastgoedobjecten dat nodig is om voor 95% de markt te verklaren, bedraagt 171 
(zie tabel 4.1). Hierbij dient de kanttekening geplaatst te warden, dat in de tabel uitgegaan wordt van 
objecten van dezelfde grootte. In werkelijkheid zal een vastgoedobject met een grote waarde een 
grotere invloed hebben op het diversificatieniveau dan een vastgoedobject met een kleine waarde, 
tenzij veel objecten sterk correleren met de markt. Het gevolg is, dat er in werkelijkheid meer objecten 
nodig zijn om voor 95% de markt te kunnen verklaren. 

Meer dan 70% van de particuliere beleggers in het Troostwijkonderzoek heeft niet meer dan 100 
vastgoedobjecten in de portefeuille. Ook institutionele beleggers hebben vaak minder dan 100 objecten 
in hun directe vastgoedportefeuille, onder andere doordat zij vaak indirect in vastgoed beleggen. Een 
groot deel van zowel particuliere als institutionele vastgoedportefeuilles bestaat zelfs uit minder dan 
50 vastgoedobjecten. Het feit dat particuliere vastgoedportefeuilles gemiddeld tien keer zo klein zijn, 
heeft slechts kleine gevolgen voor het aantal objecten in de portefeuille. Particuliere beleggers hebben 
namelijk een lagere gemiddelde waarde per vastgoedobject dan institutionele beleggers. Uitgaande 
van deze gegevens is het niet mogelijk een compleet gediversificeerde vastgoedportefeuille samen te 
stellen, waardoor specifieke risico' s een rol blijven spelen. 
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Tabel 4.1 Risicoreductie en diversificatie voor een vastgoedportefeuille met constant systematisch risico 
(procent per jaar) 

Aantal objecten Totaal risico Systematisch risico Specifiek risico Risicoreductie R2 diversificatie 
(%) (%) (%) (%) (%) 

1 15,73 5,00 14,91 00,00 10,10 
2 11,66 5,00 10,53 25,87 18,40 
3 9,94 5,00 8,59 36,81 25,30 
4 8,97 5,00 7,45 43,17 31,10 
5 8,33 5,00 6,66 47,04 36,00 

10 6,87 5,00 4,71 56,63 52,90 
20 6,01 5,00 3,34 61,79 69,30 
30 5,69 5,00 2,72 63,83 77,20 
40 5,53 5,00 2,36 64,84 81,80 
50 5,43 5,00 2,12 65,48 84,90 

100 5,22 5,00 1,50 66,82 91,90 
171 5,00 95,()()6 
200 5,11 5,00 1,05 67,51 95,80 

1000 5,02 5,00 0,45 68,09 99,10 

bron: eigen bewerking Brawn, 1991 

Uit tabel 4.1 blijkt ook, dat met relatief weinig vastgoedobjecten een aanzienlijke risicoreductie bereikt 
kan worden. Er zijn echter erg veel vastgoedobjecten nodig om deze risicoreductie te vergroten. 
Bovendien is het onmogelijk om een hogere risicoreductie te bewerkstelligen dan 68,2% 7, omdat het 
systematische risico niet weg te diversificeren is. 

Spreiding over segmenten 
Institutionele beleggers zijn onderhevig aan spreidingsnormen. Zij zullen de spreiding over de 
verschillende vastgoedsegmenten bekijken in het licht van de totale beleggingsportefeuille. Spreiding 
vindt vooral plaats over de segmenten woningen, winkels en kantoren. Zij gaan hierbij uit van de visie 
die zij hebben op het risico/rendement profiel van de verschillende segmenten, waarbij 
bedrijfsgebouwen vaak als te risicovol gezien worden. Particuliere beleggers houden zich (nog) 
nauwelijks bezig met spreiding over segmenten en zijn bovendien niet gebonden aan bepaalde 
normen. Zij richten zich voomamelijk op 1 a 2 segmenten in bepaalde lokale markten, waar zij veel 
kennis van hebben. Binnen de totale particuliere beleggingsmarkt is geen voorkeur voor een bepaald 
segment aan te wijzen. 

Zowel particuliere als institutionele beleggers hebben hun eigen manier om het specifieke risico te 
reduceren. Institutionele beleggers zijn meer gericht op spreiding over de segmenten, tegenover 
particuliere beleggers die zich juist specialiseren in bepaalde segmenten. Allebei de methoden leiden 
tot afname van het specifieke risico. Op dit gebied ligt een mogelijkheid voor particuliere beleggers 
het specifieke risico verder te reduceren, door enerzijds de specialisatie te behouden, en anderzijds 
meer gebruik te maken van spreiding over segmenten. 

Geografische spreiding 
De geografische spreiding geeft een soortgelijk beeld als de spreiding over segmenten. Institutionele 
beleggers spreiden het directe vastgoed over verschillende regio' s, ook hierbij zijn zij aan 
spreidingsnormen gebonden. Particuliere beleggers richten zich voornamelijk op bepaalde lokale 
markten. Wederom zullen beide strategieen leiden tot reductie van het specifieke risico. 

6 R2 wordt bepaald door de volgende fonnule: 1/R2 = X + Y(l/N), waarbij voor de totale portefeuille geldt 
X = 1,0 ; Y = 8,872; N = aantal objecten 
7 De maximale risicoreductie bedraagt (15,73% - 5,00%) = 10,73%. 
10,73% / 15,75% * 100% = 68,2% 
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Uit verschillende onderzoeken (Lee en Byrne, 1998; Hamelink et al, 2000) is gebleken dat de impact op 
diversificatie van spreiding over segmenten grater is dan de impact van geografische spreiding.8 

Onderzoek in Engeland door Lee (2001) heeft uitgewezen dat allocatie naar segmenten op de eerste 
plaats dient te komen, omdat: 
• Segmentfactoren ongeveer drie keer meer de variantie in vastgoedrendementen verklaren dan 

regiofactoren. 
• Het afwijken van de benchmark wat betreft de weging van segmenten grotere 'tracking errors' 

geeft dan het afwijken in regio' s. 
• Twee vastgoedobjecten in hetzelfde segment betere substituten voor elkaar zijn dan twee 

vastgoedobjecten in deze1fde regio. 

Fisher en Liang (2000) hebben deze1fde benadering gebruikt voor data van de Amerikaanse 
vastgoedmarkt. Zij komen tot dezelfde conclusie. Er wordt vanuit gegaan dat deze conclusies oak 
gelden voor de Nederlandse vastgoedmarkt, aangezien er geen redenen zijn om aan te nemen dat 
deze markt significant afwijkt van de Engelse dan wel Amerikaanse vastgoedmarkt. Voor particuliere 
beleggers betekent dit, dat zij zich kunnen blijven focussen op de lokale markten waarin zij actief zijn. 
Uitbreiding naar meerdere segmenten binnen deze lokale markt heeft meer diversificatiepotentieel 
dan uitbreiden naar meerdere lokale vastgoedmarkten. Gezien de kans voor particuliere beleggers het 
specifieke risico verder te reduceren door meer gebruik te maken van spreiding over segmenten, is dit 
dan oak zeker aan te raden (binnen de lokale markten waarin zij reeds actief zijn). 

Schattingsrisico 
Het schattingsrisico dat gelopen wordt, is afhankelijk van de gekozen methode om rendementen te 
voorspellen. Gebleken is dat de traditionele methode, waarbij gegevens uit het verleden voor de 
toekomst gebruikt warden, grate afwijkingen als resultaat geeft. Op het gebied van schattingsrisico 
zijn voornamelijk onderzoeken in Amerika uitgevoerd op aandelenportefeuilles. De belangrijkste 
conclusies hieruit zijn: 
• Door schattingsfouten worden over het algemeen portefeuilles gekozen waarvan het ex post 

(gerealiseerde) rendement veel lager en het ex post risico hoger is dan de ex ante (verwachte) 
rendement/ risico karakteristieken. 

• Schattingsfouten in de rendementkarakteristieken hebben een veel grotere negatieve invloed dan 
schattingsfouten in de risicokarakteristieken. 

• De negatieve invloed van schattingsfouten neemt toe naarmate de risico-aversie van de belegger 
afneemt. 

• De negatieve invloed van schattingsfouten neemt af naarmate meer restricties aan de portefeuille 
warden opgelegd. 

Er is vooralsnog geen onderzoek uitgevoerd naar de invloed van schattingsrisico's op 
vastgoedportefeuilles. De gevolgen van schattingsrisico zijn dan oak alleen kwalitatief te beschrijven. 
Het is moeilijk een goede voorspelling te maken van risico' s en rendementen in de vastgoedmarkt. 
Hierbij zullen schattingsfouten optreden. Als particuliere beleggers daadwerkelijk minder risico-avers 
zijn dan institutionele beleggers, zullen zij meer hinder ondervinden van de negatieve invloed van 
schattingsfouten. Bovendien zijn er minder restricties opgelegd aan vastgoedportefeuilles van 
particuliere beleggers. Het gevolg hiervan is dat particuliere beleggers rendementen hoger en risico's 
lager in zullen schatten dan institutionele beleggers. Dit effect zal gedempt warden door de 
kennisvoorsprong die particuliere beleggers vaak hebben in de lokale markt, wat de voorspelbaarheid 
van het rendement vergroot. 

8 Hierbij zijn twee benaderingen gebruikt: 
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Gebruik van rendementsdata van segment/ regio-portefeuilles voor correlatiematrices en/ of efficiente grenslijnen met de 
principes uit de MIT. 
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bepalen waarmee stedelijke omgevingen dusteren naar segment dan wel regio. 
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4.1.2 Risico-aspecten vastgoedmarkt 

Systematisch risico 
Het systematische rIS1co in de vastgoedmarkt wordt beinvloed door macro-economische 
ontwikkelingen. De kemindicatoren die deze ontwikkelingen uitdrukken zijn rente, inflatie en 
economische groei. De vraag is of met deze kernindicatoren het systematisch risico in 
vastgoedrendementen te verklaren is. Hiertoe is een analyse gemaakt van de relatie tussen deze 
macro-economische factoren en de (Nederlandse) historische rendementsreeksen van kantoren, 
winkels en woningen. De volgende datareeksen zijn gebruikt 
• Rente 

- Korte rente (geldmarktrente) 
- Lange rente (kapitaalmarktrente) 

• Inflatie 

• 

- Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens 
Economische groei 
- Bruto binnenlands product (BBP) 

De data zijn geanalyseerd per tijdserie van lien jaar over de periode 1977-2005. Bij elke tijdserie is een 
lead time (vertraging) van 0, 1, 2 en 3 jaar bekeken. Voor elke tijdserie is bepaald wat de meest 
significante lead time is, waarbij zowel positieve als negatieve correlatiecoefficienten zijn 
meegenomen. Vervolgens zijn de correlatiecoefficienten bepaald van het jaar met de meest 
significante lead time. In figuur 4.1 is het resultaat van de analyse weergegeven. Per economische 
factor is de lead time en de correlatiecoefficient weergegeven, waarbij uitgegaan is van een 95% 
betrouwbaarheidsinterval (t-toets). 
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Figuur4.1 Correlaties macro-economische factoren en (Nederlandse) rendementsreeksen 

Bron: eigen analyse gegevens Centraal Planbureau 

De economische groei en de rendementsreeksen zijn positief met elkaar gecorreleerd. Als de 
economische groei toeneemt, zullen volgens deze analyse de rendementen in de verschillende 
vastgoedsegmenten over het algemeen 1 tot 1,5 jaar later ook toenemen en vice versa. Er zijn drie 
effecten die deze samenhang kunnen verklaren (die alle in dezelfde richting werken): benodigde 
uitbreiding, grotere luxe en huurprijs flexibiliteit. Door alleen met het BBP te werken, is deze analyse 
erg globaal. Op deze plek is dit toereikend, bij uitgebreidere analyses zouden bijvoorbeeld de 
consumentenbestedingen voor het winkelsegment meegenomen kunnen warden en de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid voor het kantorensegment. 

39 

1 
I 



Risico en rcndcment 

Opvallend is de relatie tussen de inflatie en de totaalrendementen op vastgoed. Uit de analyse volgt 
een negatieve (vrij zwakke) correlatie tussen deze twee variabelen, terwijl in de literatuur over het 
algemeen gesproken wordt van een positieve samenhang. Er zijn geen absolute uitspraken te doen 
over de samenhang tussen inflatie en vastgoedrendementen. Enerzijds zal door indexering in 
huurcontracten een oplopende inflatie zich rechtstreeks vertalen in huurverhogingen, die doorwerken 
op zowel het directe als het indirecte rendement. Anderzijds wordt vastgoed als inflatiehedge steeds 
vaker ter discussie gesteld en dient rekening gehouden te warden met het verschil tussen demand
pull en cost-push inflatie. Uit onderzoek van Goslings en Petri (1991) blijkt dat vastgoed een betere 
bescherming tegen inflatie biedt dan aandelen en obligaties. 

Uit de figuur blijkt dat er een negatieve correlatie bestaat tussen de rente (zowel kart als lang) en 
vastgoedrendementen, met een lead time van circa twee jaar. Dit is als volgt te verklaren: indien de 
rente laag is/ daalt, wordt het interessant om te gaan investeren in vastgoed. Het gevolg hiervan is dat 
de prijzen gaan stijgen, wat een positief effect heeft op het beleggingsresultaat. 

Hoewel macro-economische ontwikkelingen invloed hebben op de performance van vastgoed
beleggingen, blijven deze van ondergeschikt belang. De invloed van overige systematische factoren 
(zoals vraag- en aanbodverhoudingen en overheidspolitiek) en specifieke factoren is hiervoor veel te 
groat. Voor zover systematische factoren invloed hebben, zal dit gelden voor de gehele 
vastgoedmarkt; voor zowel de particuliere als de institutionele markt. Verschillende vastgoedobjecten 
zullen volgens de MPT allemaal aan hetzelfde systematische risico onderworpen zijn, omdat de 
vastgoedmarkt een geheel is. Het systematische risico zou bepaald kunnen warden aan de hand van 
een historische rendementsreeks waarin de vastgoedmarkt als geheel wordt weergegeven. Hier client 
zich een probleem aan; er zijn alleen historische rendementsreeksen van institutionele beleggers en 
vastgoedfondsen aanwezig. De weergegeven rendementen zullen dus voornamelijk betrekking 
hebben op hoogwaardig en courant vastgoed. De kleinere vastgoedobjecten en de minder courante 
vastgoedobjecten worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Het is dus mogelijk dat het risico dat 
aan de hand van deze reeksen bepaald wordt, niet overeenkomt met het daadwerkelijke systematische 
risico in de vastgoedmarkt. 

Specifiek risico 
Het specifieke risico-aspect dat de grootste invloed heeft op een vastgoedobject is de locatie. 
Algemeen bekend in de vastgoedwereld is het feit dat er drie factoren belangrijk zijn voor de waarde 
van een vastgoedobject: locatie, locatie en locatie. Uit het Troostwijkonderzoek blijkt dat ook voor 
particuliere beleggers locatie het belangrijkste investeringscriterium is, zowel bij aankoop als bij 
verkoop van een vastgoedobject. De verschillen in locaties van vastgoedobjecten van institutionele en 
particuliere beleggers zijn niet groat. Uit het Troostwijkonderzoek blijkt dat dezelfde steden/ regio' s in 
Nederland de voorkeur hebben. Ook de locaties binnen deze steden/regio's verschillen weinig. Als 
voorbeeld hiervoor kunnen winkelbeleggingen genoemd warden; zowel institutionele als particuliere 
beleggers prefereren winkelbeleggingen op Al-locaties. Een uitzondering hierop vormen toplocaties, 
zoals de Zuidas in Amsterdam. Deze toplocaties blijken alleen interessant te zijn voor institutionele 
beleggers. Op deze locaties zullen veel grotere fluctuaties in de rendementen optreden, onder andere 
door sterk varierende huuropbrengsten. Particuliere beleggers zullen op deze locaties niet investeren, 
mede omdat zij hier geen hoge financiering voor kunnen krijgen. Gezien het beperkte aantal van zulke 
toplocaties in Nederland, blijft het reeel te stellen dater geen grate verschillen optreden in locaties van 
vastgoedbeleggingen tussen particuliere en institutionele beleggers. Door de grate weging van dit 
aspect binnen het specifieke risico, zullen er dan ook geen grote verschillen optreden tussen de 
specifieke risico' s die door beide typen beleggers gelopen warden. 

Er treedt wel een duidelijk verschil op in type objecten waarin belegd wordt. lnstitutionele beleggers 
richten zich voornamelijk op hoogwaardige en courante vastgoedobjecten. Zij zijn vooral 
geYnteresseerd in nieuwbouw met solvabele huurders. Hierbij zijn kleine transacties niet interessant, 
omdat dit volgens hen onnodig hoge overheadkosten met zich meebrengt. Het gaat bij institutionele 
beleggers om 'vastgoed als beleggingsobject' en minder om 'de stenen'. Particuliere beleggers hebben 
daarentegen veel meer een ondernemende aanpak. Zij zoeken naar objecten met specifiek risico, 
waardoor zij vastgoed tegen een lage aankoopprijs kunnen kopen. Zij zien in deze objecten een 
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mogelijkheid tot waardetoevoeging. Door de inefficientie van de vastgoedmarkt, zijn particuliere 
beleggers in staat een kennisvoorsprong op te bouwen (door in de lokale markt te opereren). Deze 
kennisvoorsprong leidt tot een reductie van het specifieke risico, door bijvoorbeeld verzekerd te zijn 
van een huurder de komende exploitatieperiode of beter het aan- en verkoopmoment te kunnen 
timen. Ook de ondernemende aanpak en betrokkenheid bij het vastgoed leidt tot een reductie van het 
specifieke risico. 

Kortom, voor particuliere beleggers geldt 
• Zij kopen vastgoedobjecten aan met een hoog specifiek risico. 
• Zij reduceren het specifieke risico per vastgoedobject door een ondernemende aanpak. 
• Zij reduceren het specifieke risico door kennisvoorsprong (en specialisatie) in lokale markten. 
• Zij reduceren het specifieke risico op de vastgoedportefeuille door specialisatie in 1 a 2 segmenten. 

En voor institutionele beleggers geldt: 
• Zij kopen vastgoedobjecten aan met een laag specifiek risico. 
• Zij reduceren het specifieke risico op de vastgoedportefeuille door over verschillende segmenten 

te spreiden. 
• Zij reduceren het specifieke risico op de vastgoedportefeuille door te spreiden over verschillende 

regio's. 

Hoewel particuliere beleggers vastgoedobjecten aankopen met een hoog specifiek risico, wordt een 
groot deel van dit specifieke risico gereduceerd. Deze reductie in specifiek risico vindt (nog) niet 
plaats door gebruik te maken van de portefeuilletheorie, maar wordt vooral gerealiseerd door dicht 
op het vastgoed en de lokale markt te staan. Institutionele beleggers kopen daarentegen juist vastgoed 
aan met een laag specifiek risico. Zij zijn niet in staat zo dicht op het vastgoed te staan als particuliere 
beleggers. De risicoreductie bij institutionele beleggers vindt alleen plaats door spreiding en is 
hiermee wel gebaseerd op de portefeuilletheorie. Doordat de risicoreductie alleen kwalitatief 
beschreven is, is er geen uitspraak te doen over het absolute verschil in specifiek risico dat particuliere 
en institutionele beleggers lopen op hun vastgoedbeleggingen. Door het grote gewicht van de locatie 
zal dit verschil in specifiek risico echter niet groot zijn. 

4.2 Vergelijking institutionele beleggers - rendement 

4.2.1 Niet-efficiente markt 

De vastgoedmarkt is een niet-efficiente markl Dit maakt het mogelijk voor beleggers om abnormale 
rendementen te behalen. De vraag die hier van belang is, is of particuliere beleggers structureel hogere 
rendementen kunnen behalen dan institutionele beleggers. Het is in een niet-efficiente markt mogelijk 
abnormale rendementen te behalen door: 
• Geluk 
• Kennisvoorsprong 
• Superieure bekwaamheid in forecasting 
• Marktoverwicht 

Hoewel particuliere beleggers vaak op zoek zijn naar geluk, hebben zowel institutionele als 
particuliere beleggers geen invloed op geluk. Deze factor z.al niet leiden tot structureel hogere 
rendementen bij welke belegger dan ook. 

Uit het Troostwijkonderzoek is gebleken dat 55% van de respondenten denkt een kennisvoorsprong te 
hebben ten opzichte van institutionele beleggers. Zij zien zichzelf als insiders in de lokale 
vastgoedmarkt. Dit is aannemelijk gezien het feit dat particuliere beleggers vaak acteren in slechts 
enkele lokale markten. Hierdoor zullen vaker abnormale rendementen behaald worden door 
particuliere beleggers, wat invloed heeft op de verdeling in de rendementen. Op de 
rendementsverdeling wordt verder in dit hoofdstuk uitgebreid ingegaan. Deze kennisvoorsprong 
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leidt tevens tot een grotere voorspelbaarheid van indirecte rendementen voor particuliere beleggers. 
Al eerder is gebleken dat insiders buitengewone rendementen kunnen behalen door actief beheer en 
een juist aan- en verkoopbeleid. Particuliere beleggers kunnen gebruik maken van hun vrijheid om het 
moment van aan- en verkoop te bepalen. 

Als een belegger beschikt over een perfecte forecasting, zal deze het best een portefeuille samen 
kunnen stellen uit objecten met superieure performance. Door de grote voorspelbaarheid is het risico 
laag. Als de belegger geen forecasting hanteert, kan deze het best gebruik maken van 'index tracking', 
oftewel een vastgoedportefeuille die de markt nabootst. Indien dit niet mogelijk is, wordt een erg 
groot risico gelopen. Gezien het !age aantal objecten is het voor particuliere en institutionele beleggers 
slechts mogelijk te kiezen voor een actieve strategie wat betreft de vastgoedbeleggingen. Door lokale 
marktkennis zijn particuliere beleggers redelijk in staat tot forecasting. Dit zou kunnen leiden tot 
hogere indirecte rendementen. Echter, door de mogelijkheid tot onderzoek, zullen ook institutionele 
beleggers een goed beeld hebben van de risico/rendement profielen in de markt. Er wordt 
aangenomen dat de kennisvoorsprong van particuliere beleggers en forecastmethoden van 
institutionele beleggers in dit geval tegen elkaar opwegen. 

De laatste mogelijkheid betreft het creeren van marktoverwicht. Indien een groot deel van een 
bepaalde (lokale) vastgoedmarkt in handen is van een belegger, kan deze daar voordeel uit behalen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan huurders, die binnen de eigen portefeuille 
doorgeschoven kunnen worden. Dit kan leiden tot hogere rendementen. Voor particuliere beleggers is 
het mogelijk marktoverwicht te creeren doordat zij slechts in een aantal (lokale) markten actief zijn. 
Echter, institutionele beleggers beschikken over grotere vastgoedportefeuilles. Hierdoor is het ook 
voor hen mogelijk in bepaalde markten overwicht te creeren. Het is niet aantoonbaar dat particuliere 
dan wel institutionele beleggers hiermee abnormale rendementen kunnen behalen. 

4.2.2 Efficiente markt 

Indien de vastgoedmarkt wel efficient zou zijn (theoretisch), is het nog steeds mogelijk hogere 
rendementen te behalen. Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheden ook gelden voor een niet
efficiente markt. Deze mogelijkheden zijn: 
• Wealth Creation 

Creeren van waarde door ontwikkeling ofherontwikkeling. 
• Income Enhancement 

• 

Ontwikkelen van superieure operationele vaardigheden om opbrengsten te verhogen en efficii!nter te 
handelen. 
Incremental Risk Strategies 
Kiezen van hogere beleggings-/leveragecombinaties die hoger op de kapitanlmarktlijn liggen. 

Het creeren van waarde door (her)ontwikkeling is een terrein waarop veel particuliere beleggers zich 
begeven in tegenstelling tot institutionele beleggers. Het kan gezien worden als een investering die 
gedaan wordt bovenop de initiele investering (aankoop), om het prestatieniveau van het 
vastgoedobject te verhogen. Dit heeft tot gevolg dat de aankoopprijs hoger wordt, waardoor het direct 
en indirect rendement (als percentage van de aankoopprijs) lager worden. Daartegenover staat een 
couranter gebouw, dat een hogere markthuurprijs en verkoopprijs oplevert. Per saldo zal 
(her)ontwikkeling dus weinig verschil in rendementen opleveren. 

Income Enhancement gaat er vanuit, dat door actieve betrokkenheid bij het vastgoedobject invloed uit 
te oefenen is op de opbrengsten (inkomsten minus uitgaven). Uit het Troostwijkonderzoek blijkt dat 
ongeveer de helft van de particuliere beleggers op operationeel niveau uitbesteedt. Opvallend is 
echter, dat ongeveer de helft van de particuliere beleggers aangeeft alleen op direct rendement gericht 
te zijn en 93% van de respondenten denkt een hoger direct rendement te kunnen behalen dan 
institutionele beleggers. Zal dit in werkelijkheid het geval zijn? Daarvoor is het nuttig de kosten in 
kaart te brengen: 
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• Overheadkosten: door de kleinere organisatie van particuliere beleggers zullen de 
overheadkosten bij particuliere beleggers lager zijn. 

• Onderhoud- en beheerkosten: het beleggen in minder courant vastgoed zal meer 
onderhoud/beheer met zich meebrengen. Hiertegenover staat de ondernemende aanpak van 
particuliere beleggers, waardoor de kosten beperkt blijven. 

• Servicekosten: hierin zullen geen noemenswaardige verschillen optreden tussen particuliere en 
institutionele beleggers. 

• Kosten upgrading: door het beleggen in minder courant vastgoed zullen particuliere beleggers 
vaker upgrading toe moeten passen om de markthuurprijs in stand te kunnen houden. 

Hoewel particuliere beleggers meer gebruik maken van hands-on en pro-actief beheer 
(Troostwijkonderzoek) hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te leiden tot hogere directe rendementen. 
Particuliere beleggers zijn dan wel actiever betrokken bij het vastgoed, maar institutionele beleggers 
bezitten vaak courant vastgoed waarbij deze betrokkenheid geen vereiste is. Hoewel wederom geen 
uitspraak gedaan kan worden over het absolute verschil in direct rendement als gevolg van Income 
Enhancement, blijkt uit bovenstaande dat er niet structureel grote verschillen zullen optreden tussen 
particuliere en institutionele beleggers. 

Tot slot komt het gebruik van vreemd vermogen aan de orde. Duidelijk is gebleken dat particuliere 
beleggers meer vreemd vermogen toepassen op hun vastgoedbeleggingen dan institutionele 
beleggers. Op het directe en indirecte rendement dat behaald kan worden op het vastgoedobject, heeft 
dit echter geen invloed. Het beiilvloedt slechts het risico en rendement op eigen vermogen voor de 
belegger. In paragraaf 4.3 zal dieper op het gebruik van vreemd vermogen ingegaan worden. 

4.2.3 Bruto Aanvangsrendement (BAR) 

Onder Bruto Aanvangsrendement wordt verstaan: 
Het geprognosticeerd te behalen rendement op een vastgoedinvestering, uitgedrukt als percentage van de 
geraamde bruto huuropbrengst uit exploitatie (op basis van de feitelijke verhuursituatie) ten opzichte van de 
aangenomen verwervingskosten, exclusief de aankoopkosten. (eigen bewerking, Keeris, 2001) 

Uit het Troostwijkonderzoek naar particuliere beleggers komen de gemiddeld gehanteerde Bruto 
Aanvangsrendementen naar voren in de vier gedefinieerde segmenten kantoren, winkels, woningen 
en bedrijfsgebouwen. Deze gegevens zijn vergeleken met de gegevens uit het institutionele onderzoek 
(zie grafieken bijlage 1). De reeks van de gehanteerde BAR door particuliere beleggers beslaat slechts 
twee jaar. Er wordt in dit onderzoek uitgegaan van het feit, dat de verschillen structureel optreden, 
gezien het feit dat elk segment hetzelfde beeld vertoont. 

Tabel 4.2 Verschillen in gelumteerde BAR (BAR particuliere beleggers - BAR institutionele beleggers) 

Segment Randstad Buiten Randstad 

Kantoren 1,5 1,6 
Winkels 0,7 0,8 
Woningen 0,8 1,2 
Bedrijfsgebouwen 1,0 1,2 
Gemiddeld 1,0 1,2 

Bron: eigen bewerking Troostwijkonderzoeken 

De gehanteerde BAR door particuliere beleggers is in alle segmenten hoger. De verschillen buiten de 
Randstad zijn hierbij enigszins grater. Wat zeggen deze BAR-gegevens over het verschil in 
rendementen tussen particuliere en institutionele beleggers? 
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Uitgangspunt is dat de markthuurprijs van vastgoedobjecten van particuliere beleggers vergelijkbaar 
is met de markthuurprijs van vastgoedobjecten van institutionele beleggers.9 Een hogere gehanteerde 
BAR, in combinatie met een gelijke markthuurprijs, wijst erop dat particuliere beleggers lagere 
aankoopprijzen realiseren. Dit is niet verwonderlijk doordat enerzijds minder courant vastgoed 
gekocht wordt (vaak opportunity-driven) en anderzijds particuliere beleggers vaak beter en sneller 
handelen bij aan- dan wel verkopen. Orn dezelfde markthuurprijs te kunnen realiseren is echter wel 
een waardetoevoeging nodig. Dit leidt ertoe dat de aankoopprijs van particuliere beleggers niet meer 
significant lager is dan die van institutionele beleggers. 

In de segmenten waar rneer concurrentie optreedt tussen particuliere en institutionele beleggers is het 
verschil in gehanteerde BAR kleiner. Het winkelsegment is hier een goed voorbeeld van. In de 
winkelmarkt zijn particuliere en institutionele beleggers gefuteresseerd in dezelfde objecten en is het 
moeilijker abnormale rendementen te behalen. 

De vastgoedobjecten die particuliere beleggers verkopen, zullen voornamelijk weer aan particuliere 
beleggers verkocht worden, omdat institutionele beleggers meer ge'interesseerd zijn in nieuwbouw. 
De (verouderde) vastgoedobjecten die door institutionele beleggers verkocht worden aan het eind van 
de exploitatieperiode, worden daardoor ook vaak aan particuliere beleggers verkocht (met dezelfde 
hogere BAR). Het gevolg is dat tussen verkoopprijzen nauwelijks verschillen zullen optreden. 

4.2.4 Rendementsverschillen samengevat 

De verschillen in rendernent tussen particuliere en institutionele beleggers, die in deze paragraaf aan 
de orde zijn gekomen, zijn in tabel 4.3 nog eens weergegeven. Per verschil is aangegeven welke 
invloed <lit heeft op het direct, indirect en totaalrendement dat behaald wordt op een vastgoedobject. 

Tabel 4.3 Invloed verschillen particuliere-institutionele beleggers op direct, indirect en totaalrendement 

Aspect Mogelijkheden verhogen J Verschillen particulier t.o.v. I Invloed op rendement object) 
rendement , institutioneel 

Niet- Geluk i Geen 
efficiente Kennisvoorsprong In lokale markt 
markt Forecasting Minder onderzoek/ meer 

lokale kennis 
Marktoverwicht Geen 

Efficiente Wealth Creation Hogere initiele investering 
markt Hoger prestatieniveau 

Income Enhancement Lagere overheadkosten 
Meer onderhoud/ beheer 
Ondememende aanpak 
Hogere kosten upgrading 

Incremental Risk Strategies Meer vreemd vermogen 
BAR . lnitiele investering Lagereaankoopprijs 

i W aardetoevoeging 
I Verkoop Geen 

Legenda 
+ rendement particuliere belegger > rendement institutionele belegger 
0 rendement particuliere belegger = rendement institutionele belegger 

rendement particuliere belegger < rendement institutionele belegger 

9 Hiervoor zijn twee redenen: 

i 

Direct l Indirect Totaal 
0 0 0 
+ + ++ 
0 0 0 

0 0 0 
- - -
+ + ++ 
+ 0 + 
- 0 -
+ ' 0 + 
- i 0 -
0 l 0 i 0 
+ + i ++ 
- ! - i --
0 0 0 

Locatie is het belangrijkste specifieke aspect van een vastgoedobject. Qua locaties zijn er nauwelijks verschillen tussen 
particuliere en institutionele beleggers. 
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Uit het schema wordt duidelijk dat particuliere en institutionele beleggers een verschillende aanpak 
hanteren wat betreft hun vastgoedbeleggingen. Bovendien wordt in verschillende typen vastgoed 
geinvesteerd. Dit heeft wel degelijk invloed op het te behalen directe en indirecte rendement door 
beide partijen. Het verschil in BAR zal niet leiden tot grote verschillen in het te behalen directe dan 
wel indirecte rendement. Ook de manieren om in een efficiente (en dus tevens niet-efficiente) markt 
hogere rendementen te behalen, wijzen niet in de richting dat daar structureel hogere rendementen 
door particuliere beleggers behaald kunnen warden. Alleen de mogelijkheden om abnormale 
rendementen te behalen in een niet-efficiente markt lijken een verschil te kunnen veroorzaken. Het 
betreft hier de kennisvoorsprong van particuliere beleggers ten opzichte van institutionele beleggers 
in lokale vastgoedmarkten. Als insider in deze markten is het mogelijk voor particuliere beleggers om 
abnormale rendementen behalen. 

Bij dit resultaat dient de kanttekening geplaatst te worden, dat de transactiekosten niet in de 
overweging meegenomen zijn. De (hoge) transactiekosten van vastgoed beperken de mogelijkheden 
om hogere rendementen te behalen, wat blijkt uit onderzoek naar prijsvorming op de woningmarkt 
(Linneman, 1986). 

4.2.5 Conclusie kwalitatieve vergelijking 

Als de statistische risico's van particuliere beleggers met die van institutionele beleggers vergeleken 
worden (kwalitatief), blijken hier nauwelijks verschillen in op te treden. Er zijn echter wel 
aanwijzingen dat particuliere beleggers meer hinder ondervinden van schattingsrisico, waardoor zij 
rendementen hoger en risico's lager inschatten. 

Het systematische risico wordt bepaald voor de vastgoedmarkt als geheel. Dit zal dus voor 
institutionele en particuliere beleggers hetzelfde zijn. Wat betreft het specifieke risico hebben 
particuliere en institutionele beleggers verschillende aanpakken om risicoreductie te bewerkstelligen. 
Gezien het grote gewicht van de locatie, en de kleine verschillen hiertussen, wordt er vanuit gegaan 
dater geen grote verschillen in het specifieke risico op zullen treden. 

Als de.te behalen rendementen bekeken worden, blijken ook weinig verschillen op te treden tussen 
particuliere en institutionele beleggers in de uiteindelijke rendementen op vastgoedobjecten (vreemd 
vermogen buiten beschouwing gelaten). Dit blijkt ook uit het Troostwijkonderzoek, waarin 
particuliere en institutionele totaalrendementen met elkaar vergeleken zijn. Het enige aanwijsbare 
verschil treedt op door de kennisvoorsprong van particuliere beleggers in lokale markten. Doordat de 
vastgoedmarkt niet-efficient is, is er de mogelijkheid door kennisvoorsprong hogere directe en 
indirecte rendementen te behalen. Dit effect wordt gedempt door de hoge transactiekosten van 
vastgoed. 

Door de toenemende concurrentie in de vastgoedmarkt wordt deze markt efficienter. Hierdoor zal het 
moeilijker worden om uitzonderlijke rendementen te behalen; de rendementen van verschillende 
beleggers in vastgoed zullen steeds meer naar elkaar toe trekken. Samen met het feit dat er slechts 
kleine verschillen optreden in de te behalen risico' s en rendementen tussen particuliere en 
institutionele beleggers, is het verdedigbaar de bestaande reeksen van institutionele rendementen te 
gebruiken in het instrument voor particuliere beleggers. Momenteel is dit de beste optie, het zou beter 
zijn a1s in de toekomst de gehele vastgoedmarkt in een index opgenomen wordt. Dit is vooralsnog een 
utopie. 
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4.3 Leverage 

4.3.1 Gebruik vreemd vermogen 

Onder leverage wordt het volgende verstaan: 
Het versterkende effect van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen op het eigen beleggingsresultaat ten 
gevolge van het feit dat het betreffende vastgoedobject gedeeltelijk gefinancierd is met aangetrokken vreemd 
vermogen. (Keeris, 2001) 

Uit het Troostwijkonderzoek blijkt dat particuliere beleggers gemiddeld 63% vreemd vermogen 
toepassen bij een vastgoedfinanciering. Verder geldt dat 70% van de respondenten belegt met een 
vreemd vermogen in de range van 60% tot 90%. Institutionele beleggers zijn veel terughoudender met 
het gebruik van vreemd vermogen, doordat zij meer risico-avers zijn en vaak gebonden zijn aan 
leveragenormen. Dit verschil is in de vergelijking tussen marktrendementen in de vorige paragraaf 
niet meegenomen, aangezien dit alleen het rendement op het vastgoedobject betrof en niet het 
rendement op eigen vermogen voor de belegger. 

Tabel 4.4 Capital Market Matrix 

Eigen vermogen Vreemd vermogen 
Directe investering Direct vastgoed Hypotheken en gesyndiceerde 

vastgoedleningen 
Gepoolde directe investering Niet-beursgenoteerde Niet-genoteerde 'pools' van 

vastgoedondememingen hypotheken of niet-genoteerde 
Mortgage Backed Securities 

Beursgenoteerde investering Beursgenoteerde Beursgenoteerde Commercial 
vastgoedondernemingen Mortgage Backed Securities of 

aandelen in beursgenoteerde 
hypotheekbedr~ven 

Bron: Professioneel beleggen 81 Vastgoedbeleggingen, drs. C.J.G.M. He11driks 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het toepassen van vreemd vermogen. Deze zijn opgenomen 
in de Capital Market Matrix (Gordon, 1994). In tabel 4.4 is deze matrix weergegeven. In dit onderzoek 
wordt gekeken naar het gebruik van vreemd vermogen op directe investeringen door particuliere 
beleggers. Hierbij maken zij gebruik van verschillende financieringsconstructies. Aanvankelijk werd 
per investering in een vastgoedobject een hypotheek afgesloten bij de geldverstrekker. Tegenwoordig 
werkt men bijvoorbeeld ook met futurecontracten (waarbij toekomstige prijsafspraken tussen 
geldverstrekker en beleggers worden gemaakt) en paraplufinancieringen (een algemene financiering 
voor de gehele portefeuille, of een gedeelte hiervan). Het effect van het gebruik van vreemd vermogen 
is groot en zal meegenomen moeten worden in het instrument om een reele weergave te geven van 
het risico/rendement profiel van de mogelijke vastgoedportefeuilles voor de belegger. 

4.3.2 Uitgangspunten 

De MPT gaat uit van de risico/rendement karakteristieken van het vastgoedobject. In een wereld 
zonder belastingen kan geen waarde worden toegevoegd aan een vastgoedobject door een andere 
financieringsstructuur te kiezen. Dit gegeven is neergelegd in de eerste propositie van Modigliani en 
Miller. In werkelijkheid treedt er voor particuliere beleggers belastingvoordeel op, in de vorm van 
hypotheekrenteaftrek. Dit houdt in dat de kosten van het vreemd vermogen aftrekbaar zijn voor de 
belastingen. In dit geval wordt er waarde toegevoegd aan het vastgoedobject door de financiering met 
vreemd vermogen ter grootte van de contante waarde van de belastingbesparing. Dit 
belastingvoordeel wordt in de regel niet meegenomen in de kasstromen, maar komt tot uitdrukking in 
een lagere rendementseis (door een hogere objectwaarde). De gevolgen van het belastingvoordeel 
komen derhalve tot uitdrukking in de verwachte rendementen door particuliere beleggers. 
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Hoewel het gebruik van leverage (in een belastingvrije wereld) geen effect heeft op de waarde van het 
vastgoedobject, heeft het wel effect op het risico en rendement voor de belegger. Uitgangspunt voor 
dit effect is de tweede propositie van Modigliani en Miller. Dit komt overeen met de werking van de 
kapitaalmarktlijn, waarbij wordt ge'investeerd in zowel risicovolle als risicovrije objecten. Het effect 
van het gebruik van vreemd vermogen wordt met de volgende formule weergegeven: 

Re= Rd+ ({E+D/E}) *(Ra-~) 

Waarbij: 
Re 
Rtl 

Ra 

(E+D)/E 

= rendement op eigen vermogen 
= rendement op vreemd vermogen (rentevoet die betaald wordt aan financier), 

Hierna genoemd: R(lening) 
= verwacht rendement op het vastgoedobject 

Hierna genoemd: R(object) 
= leverage ratio 

4.3.3 Effecten vreemd vermogen 

Particuliere beleggers gebruiken over het algemeen meer vreemd vermogen dan institutionele 
beleggers. Door het toepassen van meer vreemd vermogen neemt het risico voor particuliere 
beleggers toe. Een toename in leegstand zal bijvoorbeeld een sterkere daling op het rendement op 
eigen vermogen van particuliere beleggers hebben dan van institutionele beleggers. Ook zijn 
particuliere beleggers rentegevoeliger door het toepassen van vreemd vermogen. Aan de andere kant 
biedt het toepassen van vreemd vermogen een mogelijkheid voor particuliere beleggers meer 
investeringen te doen, waardoor meer gespreid kan worden over segmenten dan wel regio' s. 
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Figuur4.2 Invloed vreemd vennogen (70%) op rendement eigen vermogen 

Het hefboomeffect zorgt ervoor dat het risico/rendement profiel van een investering via een lineair 
verband verplaatst volgens de kapitaalmarktlijn. Belastingen worden hierbij buiten beschouwing 
gelaten. Als tegen de risicovrije rentevoet geleend kan worden, verschuift het rendement/ risico 
profiel middels een rechte lijn vanuit deze risicovrije rentevoet. In figuur 4.2 is dit effect voor drie 
mogelijke rendementen weergegeven. De verschillen tussen de rendementen worden hierbij groter. 
Daarnaast heeft het toepassen van vreemd vermogen ook een vergrotend effect op het risico voor de 
belegger. Dit verklaart waarom specifieke risico's meer invloed hebben op particuliere beleggers dan 
op institutionele beleggers. 

Indien de rentevoet en het rendement ten opzichte van elkaar verschuiven, heeft dit een zeer grote 
invloed op het te behalen rendement op eigen vermogen. Hierdoor zal het schattingsrisico toenemen. 
Door de hoge financiering zullen particuliere beleggers hiervan meer hinder ondervinden dan 
institutionele beleggers. Dit gegeven wordt verder niet meegenomen bij het bepalen van het risico 
voor de belegger. 
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Figuur4.3 Invloed vreemd vennogen (70%) op risico eigen vennogen 

In figuur 4.3 is de invloed van vreemd vermogen op het risico weergegeven. Er zijn drie fictieve 
objecten met gelijk rendement en verschillend risico als voorbeeld gegeven. Er is een grote toename in 
risico waar te nemen. De verschillen in risico worden vergroot met een factor D/E (vreemd 
vermogen/ eigen vermogen). Hoe hoger het risico op een vastgoedobject/ segment is (bijvoorbeeld 
door leegstand) hoe groter de toename van het risico bij het gebruik van vreemd vermogen. De hoogte 
van het rendement op het vastgoedobject heeft geen invloed op de toename van het risico. In de 
praktijk geldt dat de rentevoet, waartegen geleend wordt, bijna altijd lager is dan het rendement op 
een vastgoedobject. Dit heeft tot gevolg dat het rendement op eigen vermogen hoger uit zal vallen. 
Neemt dan toch het risico toe? Het antwoord is ja; verschillen in rendementen worden versterkt. 
Hierdoor zullen grotere fluctuaties optreden, wat een risicotoename betekent. 

4.3.4 Toepassing instrument 

Het toepassen van vreemd vermogen dient voor gebruik in het instrument gecombineerd te warden 
met de werking van de MPI. Voor elk segment zal een risico/rendement profiel opgesteld worden 
aan de hand van verwachte rendementen en een historische cijferreeks. Er zijn drie situaties in 
overweging genomen: 
1) De berekeningen volgens de MPI worden uitgevoerd, vervolgens wordt het vreemd vermogen 

toegepast op de portefeuillegegevens. 
2) Het vreemd vermogen wordt toegepast op de historische cijferreeks, waarna de berekeningen 

volgens de MPI uitgevoerd warden. 
3) Eerst wordt het risico / rendement profiel per segment bepaald, daarna wordt hierop het vreemd 

vermogen toegepast. Vervolgens worden de berekeningen volgens de MPI uitgevoerd. 

Als voorbeeld zijn twee fictieve rendementsreeksen opgesteld, waarvan de eigenschappen in tabel 4.5 
zijn weergegeven. Orn een goede vergelijking te kunnen maken is naast verschillende 
rendementscijfers ook gebruik gemaakt van een verschillend percentage vreemd vermogen en een 
verschil in rentevoet waartegen geleend wordt. In de grafieken zijn de resultaten van de drie 
genoemde situaties af te lezen. 

Tabel 4.5 Inputgegevens reeks A en reeks B 

Reeks A Reeks B 
Gemiddeld rendement 6,5 % 3,5 % 
Standaard deviatie 2,65 % 1,29 % 
Percentage vreemd vermogen 60 % 50% 
Rentevoet lening 3% 4% 
Correlatie (tussen beide reeksen) 0,59 0,59 
Weging 0,3 0,7 
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Figuur 4.5 Situatie 2 - Risicojrendement profiel 
portefeuille (3,377% /5,625%) 

Situatie 2 en 3 geven hetzeHde resultaat voor het risico/rendement profiel van de portefeuille (die 
bestaat uit object A en object B). Situatie 1 geeft een te kleine waarde voor zowel het risico als het 
rendement. De methode van situatie 1 zal dan ook niet gebruikt warden in het instrument. 

Orn een keuze te kunnen maken tussen situatie 2 en 3 is gekeken naar de toepasbaarheid van beide 
berekenmethoden. De berekenmethode in situatie 2 is het meest bewerkelijk, omdat het vreemd 
vermogen toegepast dient te warden op elk rendementscijfer uit een historische reeks. In situatie 3 
gebeurt dit alleen op het verwachte rendement van het segment ais geheel. Bovendien maakt situatie 3 
duidelijker wat de gevolgen per segment zijn van het toepassen van vreemd vermogen. 

Door in het instrument van de methode uit situatie 3 gebruik te maken, is het mogelijk: 
• per segment het gewenste percentage vreemd vermogen aan te geven; 
• per segment aan te geven tegen welke rentevoet geleend kan warden. 

Indien de gebruiker geen rentevoet over de lening aan kan/ wil geven, dient het instrument met een 
standaardwaarde te rekenen. Dit verdient echter niet de voorkeur. Als standaardwaarde voor de 
rentevoet van de lening wordt het risicovrije rendement genomen, waarbij uitgegaan wordt van de 
rente op een tienjarige staatslening in Nederland. In het volgende hoofdstuk wordt nader op 
forecasting ingegaan. 
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4.4 Verdeling rendementen 

Dat particuliere beleggers een meer ondernemende aanpak hebben dan institutionele beleggers is 
reeds aan de orde gekomen. Uit onderzoek door Brown (2004) blijkt dat deze ondernemende aanpak 
gevolgen heeft voor de rendementsverdeling van vastgoedbeleggingen. Deze gevolgen zijn het best 
uit te leggen aan de hand van een dobbelsteen. 

Figuur 4.7 'Eerlijke' dobbelsteen Figuur 4.8 Geconstrueerde dobbelsteen 

Een 'eerlijke' dobbelsteen zal een gelijke kans hebben voor elke zijde. Door een ondernemende 
aanpak, in combinatie met kennisvoorsprong in lokale markten, is de dobbelsteen echter zo te 
construeren, dat de kans groter wordt dat de dobbelsteen op de gewenste zijde eindigt Deze 
ondernemende aanpak vergt echter veel tijd, wat tot gevolg heeft dat er een prijskaartje aan hangt. 
Het resultaat blijft een kansverdeling, echter de kansen zijn nu vastgesteld door de manier waarop de 
dobbelsteen geconstrueerd is. 

Hoe is dit nou te vertalen naar de werkelijkheid? Particuliere beleggers kunnen gebruik maken van 
thuisvoordeel door in lokale vastgoedmarkten te opereren. Zij zullen zeker proberen het rendement te 
bemvloeden, maar tegelijkertijd hopen zij ook het risico te dempen. In paragraaf 4.2 is reeds aan de 
orde gekomen dat kennisvoorsprong mogelijk tot uitzonderlijke rendementen voor particuliere 
beleggers kan leiden door het feit dat de vastgoedmarkt een niet-efficiente markt is. Door het 
ondernemen in lokale markten hebben particuliere beleggers ook de mogelijkheid tot het sturen van 
een deel van het (specifieke) risico, zij kunnen hier echter niet aan ontsnappen. In Amerika is 
onderzoek uitgevoerd onder particuliere beleggers naar de rendementen die behaald zijn op 
beleggingen in meergezinswoningen in de periode 1986-2001.10 De resultaten hiervan zijn 
weergegeven in figuur 4.9. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat particuliere beleggers in 
Nederland afwijkende resultaten zullen vertonen. 
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Figuur 4.9 Rendementen meergezinswoningen Los Angeles (Januari 1986 - Oktober 2001) 

Bron: Journal of Real Estate Portfolio Management, vol.10, no.2, 2004 

10 Dit onderzoek is in totaal in negen Ameri.kaanse steden uitgevoerd (in vier staten). Deze negen steden leverden allemaal 
vergelijkbare resultaten op, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek ondersteunt. 
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Duidelijk is te zien dat hier sprake is van een scheve verdeling en niet van een normale verdeling. De 
belangrijkste factor is a, ook bekend als de stabiliteitsindex, welke kan varieren van O tot 2. Hoe verder 
alpha verkleint van 2 naar 1, hoe dikker de staart van de kansverdeling wordt ( en hoe meer resultaten 
verder van het gemiddelde liggen). De tweede coefficient (13) kan varieren van -1 tot 1 en zegt iets 
over de scheefheid van de verdeling. Als j3=0 is de verdeling symmetrisch. De overige verklarende 
factoren van de kansverdeling (y en 6) zijn in dit voorbeeld niet van belang.11 Voor de 
rendementsverdeling in Los Angeles geldt: alpha=l,63 en beta=0,694. Dit wijst op de aanwezigheid 
van een grote rechterstaart in de verdeling (en dus een scheve verdeling). 

Naast de ondememende aanpak en kennisvoorsprong zijn er nog andere oorzaken te noemen voor de 
positieve scheefheid in de kansverdeling in Amerika. Ten eerste is de landcomponent van vastgoed 
(theoretisch) gelimiteerd wat betreft het aanbod. 2.eker in een stedelijke omgeving met controle op de 
groei is het aanbod streng ingeperkt. Een beperkt aanbod, zal leiden tot hogere rendementen. Ten 
tweede hebben particuliere beleggers de mogelijkheid (en vrijheid) vastgoed te verkopen op het meest 
gunstige tijdstip, terwijl bij institutionele beleggers sprake kan zijn van verplichte verkopen. Ook dit 
leidt tot mogelijk hogere rendementen. Door een strengere regelgeving in Nederland en een grotere 
schaarste aan grand, zal het effect van een scheve verdeling in Nederland naar verwachting sterker 
zijn dan in Amerika. 

Er dient rekening gehouden te warden met het feit dat de weergegeven scheefheid in de verdeling 
niet geheel waarheidsgetrouw is, door het feit dat alleen aankoop- en verkoopprijzen in de 
berekeningen zijn meegenomen. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat: 
• er ook investeringen plaatsgevonden kunnen hebben gedurende de exploitatieperiode; 
• een ondememende aanpak de inzet van arbeid vereist, wat betekent dat het tijd en geld kost. Dit 

bemvloedt zowel het risico als het rendement. 

4.5 Resultaatmeting 

4.5.1 Risicomaatstaf 

In de klassieke MPT en het CAPM zijn twee risicomaatstaven beschreven, namelijk respectievelijk de 
standaarddeviatie en de beta. Deze twee modellen gaan ervan uit dat een rendementsreeks zich over 
een lange periode gedraagt volgens een normale verdeling. Het gemiddelde, gerealiseerde rendement 
in het verleden wordt in deze modellen als basis gebruikt voor het in de toekomst te verwachten 
rendement. De variantie is een statistische maat voor de fluctuaties random het gemiddelde van de 
gerealiseerde rendementen. Tegen het gebruik van deze klassieke risicomaatstaven zijn een drietal 
bezwaren te maken: 
1) Klassieke risicomaatstaven gaan uit van een normale verdeling in de rendementen. Er treedt 

echter een scheve verdeling op in de rendementen van particuliere beleggers, waardoor de 
toepasbaarheid van de klassieke risicomaatstaven afneemt. 

2) Het gemiddelde rendement, dat na afloop van de beschouwde periode rekenkundig bepaald 
is, wordt beschouwd als het verwachte rendement voor die periode. Het verwachte 
rendement dient echter in het begin van de beschouwde periode te warden vastgesteld. Deze 
zou als referentiewaarde moeten dienen 

3) Er wordt door de klassieke risicomaatstaven geen onderscheid gemaakt tussen negatieve en 
positieve fluctuaties. Een belegger zal echter alleen afkerig zijn van fluctuaties onder de 
verwachtingswaarde. Orn deze reden zullen alleen de fluctuaties meegenomen dienen te 
worden, die optreden onder het verwachte rendement (dat aan het begin van de beschouwde 
periode wordt vastgesteld). 

11 y heeft een waarde van O tot co en is een schaalparameter die uitbreidt en samentrekt rand de modus. 
5 varieert van -00 tot co en wordt de locatieparameter genoemd, welke de verdeling naar links en rechts Iangs de x-as verschuifl 
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Een methode van risicometing die aan bovenstaande bezwaren tegemoet komt, is de 'downside risk' -
benadering. Roy (1952) stelde een 'safety first' regel op, welke de kans weergeeft dat uitkomsten 
onder een 'target return' vallen. Het idee achter het downside risico is dat de belegger een bepaald 
rendement verwacht te behalen in de toekomst. Het beleggingsrisico wordt gevormd door de kans dat 
de gestelde verwachtingswaarde niet gehaald wordt. Positieve fluctuaties dienen niet tot het 
beleggingsrisico gerekend te worden, want een (particuliere) belegger zal deze niet proberen te 
vermijden. 

Bawa en Linderberg (1977) werken met de covariantie van de rendementen, die onder de target return 
liggen, om het concept toe te kunnen passen in een neerwaartse portefeuille optimalisatie. De 
risicomaatstaf die door hen gehanteerd wordt is de downside deviatie, welke in de volgende formule 
wordt weergegeven: 

✓ n I 6vR = 1/n I (Rt - VR)2 
t=l 

, randvoorwaarde Rt < VR 

Waarbij: 
R1 = gerealiseerde rendement gedurende periode t, waarvoor geldt dat deze lager is dan VR 
VR = het verwachte rendement, vastgesteld bij aanvang periode t 
n = totaal aantal waarnemingen van de beschouwde rendementsreeks 

In tegenstelling tot de standaarddeviatie heeft de downside deviatie geen normale verdeling van de 
rendementen als uitgangspunt. Juist indien er sprake is van een scheve verdeling, zullen positieve en 
negatieve fluctuaties van elkaar verschillen en heeft de downside deviatie toegevoegde waarde ten 
opzichte van de standaarddeviatie. In figuur 4.10 is de downside deviatie visueel weergegeven. 

I 6 

Figuur 4./0 

VR 

• Rendement 

Downside deviatie (J) als risicomaatstaf 

De target return wordt in dit onderzoek geformuleerd als het verwachte rendement. Hierbij gaat het 
niet om de minimale rendementseis van de particuliere belegger, maar om het verwachte rendement 
in een bepaald segment. Dit is immers het doel, de 'target', van de belegger. In het geval het 
verwachte rendement (VR) hoger is dan het gemiddelde rendement, zal de downside deviatie een 
relatief grater beleggingsrisico geven. De standaarddeviatie zal een onderschatting geven van het te 
lopen beleggingsrisico. Omgekeerd geldt hetzelfde; als het verwachte rendement lager is dan het 
gemiddelde rendement zal de downside deviatie een relatief lage risicograad toekennen aan de 
belegging. In figuur 4.11 is dit effect weergegeven. 

Tot slot wordt een normale verdeling met een positieve scheve verdeling vergeleken (bij een gelijk 
gemiddeld rendement en verwacht rendement). In dit geval zal de standaarddeviatie leiden tot een 
overschatting van het risico. Door uitbreiding naar positieve waarden wordt de spreiding in de 
opwaartse beweging grater en in de neerwaartse beweging kleiner. In relatieve zin zal de downside 
deviatie dan een kleiner beleggingsrisico aangeven dan de standaarddeviatie (zie figuur 4.12). 
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4.5.2 Invloed op de optimale portefeuille 

Het model van Markowitz is minder effectief voor het optimaliseren van portefeuilles, die 
vastgoedobjecten bevatten met een scheve rendementsverdeling. Het Mean Variance model heeft de 
neiging risico' s te overschatten en stelt onnodige voorwaarden, waardoor downside efficiente 
portefeuilles uitgesloten worden. 
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Figuur 4.13 Verschil mean variance model en downside risk model 

Bron: eigen bewerking Sing en Ong, 2000 

In 1989 is de downside risicomaatstaf opgenomen in een downside risk portefeuille optimalisatie 
model (Harlow en Rao). Hierbij werd echter geen rekening gehouden met de covarianti.e tussen de 
historische rendementen die onder het verwachte rendement vielen. Dit model is daarom uitgebreid 
door Bawa en Linderberg (1977). De downside risk modellen verplaatsen de efficiente grenslijn naar 
links ten opzichte van het Mean Variance model en creeren hiermee statistisch dominante efficiente 
portefeuilles (zie figuur 4.13). 

Cheng en Wolverton (2001) leveren kritiek op de gemaakte vergelijking tussen het Mean Variance 
model en het downside risk model. Zij concluderen dat het niet mogelijk is een goede vergelijking te 
maken, doordat er geen sprake is van een gemeenschappelijke risicomaatstaf (er wordt met twee 
maten gemeten). Dit hoeft weliswaar niet te betekenen dat het downside risk model geen goed 
altematief is voor het Mean Variance model. Er kan alleen niet zonder meer gezegd worden dat met 
het downside risk model efficientere portefeuilles geproduceerd worden. 
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In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de downside deviatie beter het werkelijke 
beleggingsrisico weergeeft dan de standaarddeviatie. In het op te zetten instrument zal dit als 
risicomaatstaf gehanteerd worden. Bovendien is het in het downside risk model mogelijk de upside 
potential te berekenen (zie paragraaf 4.5.3), waarbij wordt uitgegaan van het verwachte rendement en 
niet van het gemiddelde rendement uit het verleden. Het downside risk model is, evenals het Mean 
Variance model, geschikt om vastgoedportefeuilles met verschillende samenstellingen onderling te 
vergelijken. De discussie welk optimalisatiemodel de meest efficiente portefeuilles genereert, valt 
verder buiten dit onderzoek. 

4.5.3 Upside potential 

Naast het downside risico voor de particuliere belegger, zal laatstgenoemde ook gei"nteresseerd zijn in 
de upside potential (het opwaartse potentieel) van de vastgoedportefeuille. Dit kan meewegen in de 
strategische keuzes die een particuliere belegger maakt bij het samenstellen van de optimale 
vastgoedportefeuille. Er wordt uitgegaan van het verwachte rendement door de belegger voor de 
komende periode en de kans dat het werkelijke rendement hoger uitvalt. Het achterliggende idee is 
dat beleggers streven naar upside potential met dawnside protection. Dit wordt beschreven door Sortino, 
Van der Meer en Plantinga (1999). Het zal meerwaarde leveren voor het op te stellen instrumentals 
duidelijk is hoe hoog de upside potential is van de mogelijke vastgoedportefeuilles en hoe groot de 
kans hierop is. De volgende formule geeft de upside potential weer. 

+ 00 

UP= I [ 1/n * (R1 - VR)] 
VR 

Waarbij: 
VR = Verwacht rendement door de belegger 
R1 = Het rendement op tijdstip t 

4.5.4 Rendement per risico-eenheid 

Als laatste factor om een onderlinge vergelijking te kunnen maken van mogelijke 
vastgoedportefeuilles, komt het rendement per risico-eenheid aan bod. Deze ratio zal afnemen, 
naarmate er meer vreemd vermogen door de particuliere belegger wordt toegepast. Voor het 
weergeven van de risico/rendementverhouding bestaan een aantal verschillende ratio's: 
• Sharpe ratio 
• Treynor ratio 
• Sortino ratio 
• Upside Potential ratio (UP ratio) 

De Sharpe ratio is gebaseerd op het rendement ten opzichte van de standaarddeviatie. Aangezien in 
<lit onderzoek gewerkt wordt met de downside deviatie, is deze ratio niet geschikt voor toepassing in 
het instrument. Dit geldt ook voor de Treynor ratio, die uitgaat van de beta als risicomaatstaf. V anuit 
de downside risico gedachte is het beter gebruik te maken van een van de twee laatste ratio's. 

De Sortino ratio gaat uit van een tweetal gedachten. Allereerst wordt uitgegaan van het downside 
risico ten opzichte van het minimaal acceptabele rendement (MAR). Beleggers zijn afkerig van 
negatieve fluctuaties ten opzichte van deze MAR, waarbij deze afkeer in relatieve zin vergroot wordt 
bij grotere fluctuaties. Ten tweede moet het nut van een rationele belegger vergroot worden naarmate 
het gemiddelde rendement hoger wordt dan de MAR. Verondersteld wordt, dat alle beleggers streven 
naar een optimale risico/ rendement verhouding en bovendien hun nut willen maximaliseren. In 
figuur 4.14 wordt dit verband tussen risico en rendement grafisch weergegeven. 
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MAR 

6MAR • Downside deviatie (%) 

Figuur4.14 Relatie tussen risico en rendement volgens Sortino 

De Sortino ratio geeft de richtingscoeffici~nt aan van deze grafische lijn. De MAR geldt als 
referentiewaarde voor bet rendement. Hiermee wordt in de teller een risicovrije belegging buiten 
beschouwing gelaten (anders dan bij de Sharpe Ratio). De noemer bestaat uit de downside deviatie. 
De Sortino ratio wordt als volgt berekend: 

Sortino ratio = 
Rgem-MAR 

6MAR 

Ook de UP ratio gaat uit van de downside risico benadering. Deze performance indicator meet de 
upside potential van een belegging ten opzichte van het verwachte rendement, in verhouding tot het 
downside risico. Deze ratio is gebaseerd op de reeds genoemde gedachte dat beleggers streven naar 
upside potential met downside protection. Voor een optimale risico/rendement verhouding dient de 
upside potential gemaximaliseerd te worden en het downside risico juist geminimaliseerd. Deze 
berekening luidt als volgt 

UP ratio 
Upside Potential (UP) 

Downside Deviatie (DD) 

Het verschil tussen beide performance-indicatoren zit in de teller. Bij de Sortino ratio wordt gerekend 
met de MAR ten opzichte van het gemiddelde rendement, terwijl de UP ratio de upside potential van 
de belegging in acht neemt. Alleen positieve afwijkingen ten opzichte van het verwachte rendement 
leveren bij de UP ratio een bijdrage aan de waarde van de teller. Bij de Sortino ratio leveren alle 
waarnemingen een bijdrage. 

De UP ratio verdient in dit geval de voorkeur, aangezien deze geen negatieve waarde kan aannemen 
en gewerkt wordt met het verwachte rendement. Deze ratio is echter onbepaald wanneer het 
verwachte rendement zo laag gesteld is, dat er geen waarneming uit de historische rendementsreeks 
lager uitvalt. In dat geval is de noemer gelijk aan 0. Deze beleggingen worden als 'risicovrij' 
beoordeeld. Gezien de rendementsreeksen die gebruikt zullen worden, zal deze situatie zich niet 
voordoen als het minimale totaalrendement dat ingevoerd kan worden in het instrument 0% bedraagt. 

De belegger dient een juiste afweging te maken tussen de hoogte van de upside potential (om de 
prestatie te waarborgen) en de hoogte van het verwachte rendement (om het nut te waarborgen). 
Daarom dient er naast de UP ratio nog een andere ratio meegenomen te worden, die de mate van 
efficientie van de risico/rendement verhouding kan beoordelen. Hiervoor is geen bestaande ratio 
aanwezig, doch dit kan eenvoudig uitgerekend worden: 

Rendement per risico-eenheid = 
Verwacht rendement (VR) 
Downside Deviatie (DD) 
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5 Forecasting 

Voor het samenstellen van de optimale vastgoedportefeuille wordt uitgegaan van verwachtingen voor 
de komende exploitatieperiode. Dit hoofdstuk zal verdergaan met fase 3 uit het onderzoeksmodel. 
Allereerst wordt ingegaan op de historische rendementsreeksen die gebruikt zullen worden voor het 
voorspellen van het risico en het rendement. Verschillende forecastmethoden komen aan de orde met 
als doel het forecasten van directe en indirecte rendementen van vastgoedsegmenten, het forecasten 
van correlaties tussen beleggingsrisico's in de verschillende vastgoedsegmenten en het forecasten van 
de rentevoet waartegen geleend kan worden. Tenslotte wordt ingegaan op de invoerparameters, zoals 
deze gebruikt zullen warden in het instrument. 

Samenvatting en conclusies 
• In Nederland worden sinds 1995 de rendementen van direct Nederlands vastgoed van 

instituti.onele beleggers en vastgoedfondsen bijgehouden in de R0Z/IPD Vastgoedindex. Dit is 
een ttjdgewogen index, wat inhoudt dat er sprake is van een relatieve resultaatmeting van de 
rendementen ten opzichte van het voorgaande jaar. , · r• . . _, ~ .:: .- ·. .'· -, , ~-~-: 

• De ROZ/IPD Vastgoedindex is teruggelegd tot 1977 voor de segmenten kanlmen,, winkels en 
woningen. Deze reeksen zijn bruikbaar · voor het bepalen van het downside risico, de 
correlaties, de upside potential en de verwachte rendementen. , .:·: , 

• AJs bistorische rendementsreeks voor bedrijfsgebouwen kan het best gebruik gemaakt warden 
van de NCREIF Property Index uit Amerika. Deze bedriJfsgebouwenreeks vertoont vanaf 1995 
de grootste overeenkomsten met de Nederlandse R0Z/IPD Vastgpedindex .. 

• Het in$trument gaat uit van een beleggingshorizon van zeven jaar. Dit is de meest gangbare 
duur van de exploitatieperiode bij particuliere beleggers. Bovendien zijn voor een periode van 
zeven jaarredelijke voorspellingen te maken. , ,, "· .. 

• In het instrument geldt voor het directe rendement het geforecaste directe rendement uit 
simpele regressie, waarvan het gemiddelde wordt genomen over de komende zeven jaar. AJs 
de belegger gegronde redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar verwachte directe 
rendement hiervan zal afwijken, m.oet de mogelijkheid bestaan om een correctie op deze 
waarde toe te passen. · : ·.- :' . . · .. :-,.· . · ·: · .. ; · · :. · : · ·· · 

• Voor het indirecte rendement verdient het de voorkeur dat de belegger ze1f een schatting 
maakt, door gebruik te maken van de scenariobenadering. Hierbij voert de belegger de 
verwachte indirecte rendementen in de best, normal en worst case in, inclusief de kans hierop. 
Indien de belegger hier geen waarden wenst in te voeren, zal het instrument uitgaan van het 
gemiddelde indirecte rendement uit het verleden. 

• Per scenario kan het totaalrendement nu bepaald worden door de waarde van het verwachte 
directe rendement bij het verwachte indirecte rendement op te tellen. Voor elk scenario zal ook 
de downside deviatie en de upside potential berekend warden. Deze gegevens kunnen 
vervolgens samengevoegd warden tot een verwacht totaalrendement per segment, een 
downside deviatie per segment en een upside potential per segment. 

• De correlatiecoefficient wordt berekend aan de hand van het samengevoegde verwachte 
totaalrendement dat uit de scenario-analyse komt en de bijbehorende downside afwijkingen 
(periode 1978-2004). Voor de correlatiecoefficient tussen de verschillende segmenten wordt een 
constante waarde verondersteld. 

• Voor de verwachte rentevoet van een lening kan de particuliere belegger per segment een 
gemiddelde waarde geven. Hiermee kan de belegger de specifieke financieringsconstructie die 
gehanteerd wordt uitdrukken in de rentevoet. Indien geen waarde ingevoerd wordt, zal het 
instrument rekenen met de verwachte waarde voor een tienjarige staatslening in Nederland. 
Deze is berekend met behulp van de Moving Weighted Average-methode. 

• De belegger kan in het instrument uitgaan van een exploitatieperiode anders dan zeven jaar. In 
dat geval hebben de gegeven forecastingen echter geen waarde meer, aangezien deze 
gebaseerd zijn op de periode 2005-2011. 
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5.1 Bestaande reeksen 

5.1.1 ROZ/IPD Vastgoedindex 

Voor particuliere beleggers zijn er op vastgoedgebied geen historische rendementsreeksen aanwezig. 
Gezien de overeenkomsten in risico's en rendementen met institutionele beleggers (in Nederland) is 
het verdedigbaar gebruik te maken van een institutionele rendementsreeks. In Nederland is in 1995 de 
ROZ/IPD Vastgoedindex geYntroduceerd ten behoeve van beleggingen in direct vastgoed in 
Nederland. In deze index warden gegevens verzameld wat betreft het direct, indirect en 
totaalrendement op direct Nederlands vastgoed van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen 
en vastgoedfondsen (al dan niet beursgenoteerd). De databank vertegenwoordigt een marktwaarde 
van 38,5 miljard euro. Naar schatting heeft de ROZ/IPD Vastgoedindex daarmee een dekkingsgraad 
van 85% van het institutioneel belegd vermogen in direct Nederlands vastgoed. 

De ROZ/IPD Vastgoedindex heeft alleen betrekking op de zogenaamde Standing Investments, dat wil 
zeggen objecten die meer dan een jaar in exploitatie zijn en niet in een majeure renovatiefase verkeren. 
De index geeft het rendement weer exclusief de kosten, winsten of verliezen van actief 
portefeuillebeheer. Het laat als zodanig een meer zuivere vergelijking zien tussen verschillende 
vastgoedmarkten en is eveneens een geschikte maatstaf ten opzichte van marktindexen van andere 
investeringscategorieen. Er wordt in de ROZ/IPD Vastgoedindex uitgegaan van de situatie dat de 
vastgoedobjecten geheel met eigen vermogen gefinancierd zijn. De rendementen van jaar tot jaar, die 
in de index weergegeven zijn, zijn tijdgewogen rendementen. Er is dan ook sprake van een 
tijdgewogen index, wat inhoudt dat een relatieve resultaatmeting van het totale beleggingsresultaat 
over de beschouwde periode gegeven wordt. 

5.1.2 Historische data 

Omdat de tijdreeks van rendementen in de ROZ/IPD Vastgoedindex te kort is om uitspraken te doen 
over de performance van direct vastgoed op de langere termijn, is de reeks teruggelegd naar 1977 
(voor de segmenten kantoren, winkels en woningen). In bijlage 2 zijn deze gegevens terug te vinden. 
Bij het terugleggen van de reeks is gebruik gemaakt van de Repeat Measures Regression-techniek, 
ontwikkeld door David Geitner (~ITT, Boston). Indien er twee waarden of meer zijn per 
vastgoedobject, worden 'matched pairs' gevormd. De waardeontwikkeling van zo'n 'matched pair' is 
de basis voor de regressie-analyse. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van objectieve gegevens; bij het 
samenstellen van de reeks zijn uitsluitend officiele prijzen en externe taxaties betrokken. 

De data uit de huidige reeks, die bijgehouden is vanaf 1995, zijn opgenomen in de historische 
cijferreeks nadat deze 'ge-unsmooth' zijn. Dit is de oorzaak van het feit dat de rendementen in de 
teruggelegde reeks vanaf 1995 (licht) afwijken van de huidige reeks. Voor het op te stellen instrument 
heeft het toegevoegde waarde de gegevens tot en met 2004 op te nemen. Immers; hoe langer de 
rendementsreeks is~ hoe betrouwbaarder de uitspraken zijn die hierover gedaan kunnen worden. 
Gezien de kleine afwijkingen warden de rendementen in de historische reeks vanaf 1995 
vervangen/ aangevuld met de rendementen uit de huidige reeks. Aangenomen wordt dat dit het 
meest betrouwbare beeld geeft van de ontwikkelingen in de vastgoedrendementen in het verleden. Al 
eerder in dit onderzoek is geconcludeerd dat het 'unsmoothen' van data niet nodig is. 
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5.1.3 Betrouwbaarheid 

Hoewel er nog mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek en verfijning van het datamateriaal, is 
reeds vast te stellen dat de teruggelegde reeks een betrouwbaar beeld geeft van de Nederlandse 
vastgoedmarkt. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken waarin de teruggelegde rendementen zijn 
geanalyseerd (Muller, 2004; Theebe, 2004). Uit deze onderzoeken zijn de volgende conclusies 
getrokken: 
• De kantorenreeks blijkt een sterke samenhang met de economische groei te vertonen, waardoor de 

cyclus in de reeks zeer aannemelijk is. 
• De ontwikkelingen in de historische winkelreeks volgen de groei in de winkelverkopen. Dit maakt 

ook de winkelcyclus aannemelijk. 
• De woningreeks volgt de woningmarkt in grote lijnen. Deze reeks laat zich echter moeilijk 

vergelijken met altematieve reeksen/ ontwikkelingen door het grote aantal invloeden op de 
woningmarkt (zoals uitponden, subsidies en het verschil huur/koop). 

Hoewel een harde interpretatie van de afzonderlijke jaarlijkse ontwikkelingen met veel 
voorzichtigheid dient plaats te vinden, kunnen over de lange termijn wel uitspraken gedaan worden 
over het gemiddelde rendement en risico. In dit onderzoek zullen de historische rendementsreeksen 
gebruikt worden als uitgangspunt voor het verwachte toekomstige rendement, voor het schatten van 
het optredende downside risico (en de correlaties hiertussen) en voor het bepalen van het upside 
potential. Voor dit doel zijn de teruggelegde ROZ/IPD reeksen bruikbaar. 

5.1.4 Bedrljfsgebouwen 

De ROZ/IPD reeks voor het bedrijfsgebouwensegment is niet teruggelegd naar 1977. Dat betekent dat 
er slechts een bedrijfsgebouwenreeks bestaat in de ROZ/IPD Vastgoedindex vanaf 1995. Gezien de 
geringe lengte van deze reeks, is het niet mogelijk aan de hand van deze gegevens betrouwbare 
uitspraken te doen over verwachte risico' s en rendementen in dit segment. Daarom dient een 
alternatieve reeks gebruikt te worden. Voorwaarde voor deze reeks is, dat deze langjarig is en 
voldoende overeenkomsten vertoont met de Nederlandse ROZ/IPD Vastgoedindex. Twee reeksen die 
hiervoor in aanmerking komen zijn: 
• NCREIF Property Index, Amerika (NPI-reeks) 
• IPD UK Annual Index, Engeland (IPD-reeks) 

De beide bovenstaande reeksen zijn op een aantal punten met de Nederlandse ROZ/IPD 
bedrijfsgebouwenreeks vergeleken. Allereerst is gekeken of het type (jaarlijkse) index zich leent voor 
een vergelijking met de Nederlandse ROZ/IPD Vastgoedindex. Er dient met gelijke maten gemeten te 
worden. Verder is gekeken of de lengte van de reeksen voldoet. Tot slot is voor de kantorenreeks, de 
winkelreeks, de woningreeks en de bedrijfsgebouwenreeks een vergelijking gemaakt op basis van: 
• de gemiddelde TRR over de beschouwde periode; 
• de correlatiecoefficient over de beschouwde periode; 
• het verschil in downside deviatie bij een gegeven verwacht rendement over de beschouwde 

periode. 

De resultaten van deze vergelijking zijn in tabel 5.1 te zien. De Engelse !PD-reeks bevat geen 
historische woningreeks, waardoor er geen vergelijking met de reeks uit de ROZ/IPD Vastgoedindex 
mogelijk is op dit vlak. 
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Tabel 5.1 Vergelijking ROZ/IPD Vastgoedindex (Nederland) met NPI-reeks (Amerika) en IPD-reeks 
(Engeland) 

NPI-reeks (1978-2004) IPD-reeks (1981-2004) 

Type Gaarlijkse) index • Direct vastgoed • Direct vastgoed 
• Direct, indirect en totaalrendement • Direct, indirect en totaalrendement 
• Tijdgewogen index • Tijdgewogen index 
• Unleveraged • Unleveraged 

Lengte reeks • 27jaar • 24iaar 
Kantorenreeks • Verschil TRR gemiddeld: 1,62% • Verschil TRR gemiddeld: 3,30% 

• Correlatie: 0,28 • Correlatie: 0,15 
• Verschil downside deviatie: 0,51 % • Verschil downside deviatie: 0,65% 

Winkelreeks • Verschil TRR gemiddeld: 1,13% • Verschil TRR gemiddeld: 3,54% 
• Correlatie: -0,08 • Correlatie: -0,22 
• Verschil downside deviatie: 0,57% • Verschil downside deviatie: 0,18% 

Woningreeks • Verschil TRR gemiddeld: 2,27% -
• Correlatie: 0,07 
• Verschil downside deviatie: 1,53 % 

Bedrijfsgebouwenreeks • Verschil TRR gemiddeld: 0,74% • Verschil TRR gemiddeld: 0,87 % 
(vergelijking 1995-2004) • Correlatie: 0,46 • Correlatie: 0,42 

• Verschil downside deviatie: 0,05 % • Verschil downside deviatie: 0,95% 

Voor het bepalen van de dawnside deviatie is uitgegaan van een verwacht totaalrendement op basis van de historische gemiddelde TRR
waarden: kantoren 8%, winkels 9%, woningen 10% en bedrijfsgebouwen 11,5%. 

Qua type index komen zowel de NPI-reeks als de IPD-reeks overeen met de ROZ/IPD 
Vastgoedindex. De rendementsgegevens uit de verschillende indices zijn dus vergelijkbaar met elkaar. 
De NPI-reeks beslaat drie jaar meer dan de IPD-reeks, echter beide reeksen worden lang genoeg 
geacht om significante uitspraken te kunnen doen over het downside risico, de correlatie en het 
(gemiddelde) rendement. 

Wat betreft de kantoren- en winkelreeks is te concluderen dat de NPI-reeks de ROZ/IPD 
Vastgoedindex het best benaderd. De verschillen in gemiddelde rendementen zijn lager, de correlaties 
tussen de totaalrendementen zijn groter en het verschil in downside deviatie is klein. Over de 
woningreeks zullen geen uitspraken gedaan worden, omdat niet met de Engelse reeks vergeleken kan 
worden. Bovendien levert het vergelijken van woningreeksen vaak problemen op, doordat deze 
verschillend samengesteld zijn. 

De bedrijfsgebouwenreeks is vergeleken voor de periode 1995-2004. Op de drie vergeleken vlakken 
blijkt de NPI-reeks meer overeenkomsten te vertonen met de ROZ/IPD Vastgoedindex dan de IPD
reeks. Deze test is ook uitgevoerd zonder het jaar met de grootste uitschieter om het korte termijn 
effect te dempen. In de NPI-reeks is 1999 buiten beschouwing gelaten en in de !PD-reeks het jaar 1995. 
De test versterkt bovenstaande conclusie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de NPI-reeks een 
meer betrouwbare vervangende reeks voor de Nederlandse bedrijfsgebouwenreeks is dan de IPD
reeks. Het spreekt voor zich dat over 10 tot 15 jaar de Nederlandse bedrijfsgebouwenreeks, als deze 
lang genoeg is, de voorkeur verdient. In figuur 5.1 is de NPI-bedrijfsgebouwenreeks opgenomen 
(vanaf 1978) samen met de ROZ/IPD bedrijfsgebouwenreeks (vanaf 1995). Duidelijk is in de 
overlappende periode een gelijke golfbeweging te herkennen. De complete NPI
bedrijfsgebouwenreeks, inclusief directe en indirecte rendementen, is opgenomen in bijlage 2. 
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Figuur5.1 Vergelijking bedrijfsgebouwenreeks Amerika en Nederland 

5.2 Rendementen 

5.2.1 Beleggingshorizon 

Voor de forecasting in het instrument dient een gedegen inschatting gemaakt te worden van de 
exploitatieperiode. Orn beleggingen te kunnen combineren in het instrument, wordt uitgegaan van 
dezelfde tijdshorizon voor alle (vastgoed)investeringen. In het Troostwijkonderzoek is gevraagd naar 
de beleggingshorizon die particuliere beleggers hanteren bij hun investeringen in vastgoedobjecten. 
Het resultaat is weergegeven in figuur 5.2. 
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Figuur5.2 Beleggingshorizon particuliere beleggers ultimo 2004 (n=57) 

Bron: TroostwiJkonderzoek, 2005 

Uit de figuur blijkt dat 72% van de respondenten uit het Troostwijkonderzoek een beleggingshorizon 
hanteert van meer dan zes jaar. Een groot deel van de respondenten (25%) houdt vastgoedobjecten 
zelfs langer dan tien jaar in de portefeuille. Hieruit blijkt dat particuliere beleggers een lange 
tijdshorizon hanteren. Het is niet mogelijk uit bovenstaande figuur de exacte gemiddelde 
exploitatieperiode te berekenen, omdat de beleggingshorizon van meer dan tien jaar geen waarde 
weergeeft (dit kan varieren van elf jaar tot oneindig). De exploitatieperiode die gekozen wordt, dient 
niet te lang te zijn. Hoe langer de forecastperiode namelijk is, hoe minder betrouwbaar de 
voorspellingen zijn. In dit geval wordt gekeken wat in de praktijk van particuliere vastgoedbeleggers 
de meest gangbare exploitatieperiode is op <lit moment. Dit blijkt zeven jaar te zijn. 
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5.2.2 Forecashnethoden 

Voor het forecasten van risico' s en rendementen zijn verschillende methoden ontwikkeld. Hierbij 
dient onderscheid gemaakt te worden tussen onzekerheid en risico (Knight, 1921). Onzekerheid houdt 
in, dat men niet zeker weet well< rendement verwacht kan worden. Onzekerheid is niet te forecasten. 
Onder risico wordt verstaan de kans dat het werkelijke rendement afwijkt van het verwachte 
rendement. In dit onderzoek wordt gewerkt met de term risico, uitgedrukt in downside deviatie. Voor 
het toekomstige risico is (vaak) wel een forecasting te maken. 

Een viertal methoden die gebruikt (kunnen) worden voor forecasting in de vastgoedwereld zijn: 
• Monte Carlo simulatie 

• 

• 

• 

Er wordt gebruik gemaakt van een steekproefmethode om uit de verdeling van de waarden van variabelen 
per berekening waarden te kiezen. Deze worden 'at random' uit de range getrokken. Dit wordt gedaan voor 
alle variabelen die daadwerkelijk invloed hebben op de uitkomst. Het resultaat bestaat uit uitkomsten voor 
rendementen die normaal verdeeld zijn. 
Scenario-analyse 
Het schetsen van verschillende scenario's en kansen dat deze scenario's optreden. Deze methode wordt over 
het algemeen toegepast op specifieke vastgoedobjecten. Er wordt uitgegaan van een normale verdeling in de 
rendementen. 
'Simpele' regressie-analyse 
Deze regressie-analyse zoekt naar een lineair verband tussen twee variabelen. De waarden van dit lineaire 
verband dienen zo klein mogelijke afwijkingen te vertonen van de werkelijke waarden. Door middel van R2 

wordt de verklarende kracht van het lineaire verband uitgedrukt. 
Moving Weighted A verage-methode 
De methode neemt als waarde voor de komende periode het gemiddelde van de waarden uit een aantal vorige 
perioden. Aan de waarden uit de vorige perioden kan een gewicht meegegeven warden. 

Buiten het feit dat deze methode erg veel berekeningen met zich meebrengt, veronderstelt de Monte 
Carlo simulatie dat de gegeven variabelen bekend zijn (inclusief de verdeling van deze variabelen). 
Voor een bepaald vastgoedobject zijn deze variabelen in kaart te brengen en ook eventueel voor een 
bepaalde vastgoedportefeuille. Het is echter voor een geheel marktsegment veel moeilijker om 
hierover een eenduidige uitspraak te doen. Het onderzoek naar well<e variabelen meespelen, en in 
well<e mate, valt buiten het kader van <lit onderzoek. Tenslotte produceert de Monte Carlo simulatie 
rendementen die slechts gebaseerd zijn op het verleden, terwijl in het geval van rendementen met een 
verwachting voor de toekomst gewerkt client te worden in een downside risk model. 

De scenario-analyse kan in een aangepaste vorm meerwaarde leveren voor het op te stellen 
instrument. Er is immers sprake van een verwacht rendement door de particuliere belegger. Deze 
krijgt de mogelijkheid het best, normal en worst case scenario in te voeren en de kans dat deze 
scenario's op zullen treden. Aan de hand hiervan kan vervolgens het rendement berekend worden, 
waarvan de kans het grootst is dat deze optreedt. Met deze gegevens kan ook de downside deviatie 
uitgerekend warden. Het feit dat er geen sprake is va.'l een normale verdeling, wordt ondervangen 
door te werken met de downside deviatie. Het rekenvoorbeeld op de volgende pagina zal het een en 
ander verduidelijken. 

Het toepassen van de scenario-analyse heeft gevolgen voor het risico/rendement profiel dat bepaald 
wordt. De verwachte downside variantie ten opzichte van het verwachte rendement (12,25% in het 
rekenvoorbeeld) is bijvoorbeeld niet gelijk aan de downside variantie zoals deze volgt uit de scenario
analyse. Tevens is de verwachte downside deviatie uit de scenario-analyse niet gelijk aan de wortel 
van de verwachte do-wnside variantie. Is deze methode dan toch juist? Het anhvoord is ja; per 
scenario worden de resultaten berekend. Vervolgens wordt eli<e scenario in rekening gebracht naar de 
kans dat deze optreedt. Dit geeft een betere inschatting van de toekomst dan het werken met slechts 
een scenario. De scenariobenadering kan tevens toegepast warden op de berekeningen voor de upside 
potential. 
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Rekenvoorbeeld scenario-analyse 

Scenario 
Worst case 
Normal case 
Best case 

Verwacht rendement: 

Kans 
0,25 
0,50 
0,25 

Rendement 
10% 
12% 
15% 

Downside variantie 
1,8% 
7,4% 
26,9 % 

E (R) = L (kans x rendement) = (0,215 x 10%) + (0,50 x 12%) + (0,25 x 15%) = 12,25% 

Verwachte downside variantie: 

Downside deviatie 
1,34% 
2,72% 
5,19% 

Downside var (R) = L (kans x downside variantie) = (0,215 x 1,8%) + (0,50 x 7,4%) + (0,25 x 26,9%) = 10,9% • 

Verwacht downside risico: 
6 (R) = L (kans x downside deviatie) = (0,215 x 1,34%) + (0,50 x 2,72%) + (0,215 x 5,19%) = 2,99% .. 

* Dit is met gelijk aan de downside variantie bij een gemiddeld rendement van 12.25% 
** Dit is niet gelijk aan ✓ (verwachte downside varianb.e) 

Indien met de simpele regressie-analyse een lineair verband aangetoond kan worden tussen 
historische rendementen, kan dit verband doorgetrokken worden naar de komende 
exploitatieperiode. Het verwachte jaarlijkse rendement in de komende periode zal dan het 
gemiddelde hiervan zijn. Ook de simpele regressie-analyse kan input leveren voor het op te stellen 
instrument. 

Tot slot komt de Moving Weighted Average-methode (MWA-methode) aan de orde. Als er geen 
lineaire trend in de historische gegevens te ontdekken is, zal de simpele regressie-analyse geen 
betrouwbare voorspelling van deze gegevens geven. In zo'n geval kan het beter zijn de MWA
methode te gebruiken. Hiermee is het mogelijk meer recente gegevens meer gewicht mee te geven in 
de voorspelling dan minder recente gegevens. 

5.2.3 Direct rendement 

In het Troostwijkonderzoek is de particuliere beleggers gevraagd een inschatting te geven van de te 
behalen directe, indirecte en totaalrendementen op een vastgoedobject, uitgaande van een 
exploitatieperiode van tien jaar. In tabel 5.2 zijn deze resultaten weergegeven. 

Tabel 5.2 Inschatting rendementen particuliere beleggers ultimo 2004 

Direct Aantal Indirect Aantal Totaal Aantal 

Kantoren 8,3% 32 2,1% 25 9,9% 28 
Winkels 8,0% 29 4,1% 23 11,2% 26 
Woningen 6,5% 24 8,5% 20 13,8% 20 
Bedrijfsgebouwen 9,2% 30 2,1% 24 10,5% 27 

Bron: Troostwijktmderzoek, 2005 

De directe rendementen uit bovenstaande tabel zijn hoger dan de behaalde directe rendementen uit de 
ROZ/IPD Vastgoedindex over 2004. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden door het schattingsrisico. 
Bovendien is het aantal respondenten ( circa 30) te klein om significante uitspraken te kunnen doen 
over het verwachte directe en indirecte rendement, wat deze gegevens niet bruikbaar maakt als 
verwachte waarden voor het instrument. 
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Figuur5.3 Lineair verband direct rendement winkels 

De directe rendementen uit de historische cijferreeksen laten een vrij constant beeld zien. Voor deze 
rendementen is het dan ook mogelijk om middels simpele regressie de trend in een lineair verband 
aan te geven. Als voorbeeld wordt de voorspelling van het directe rendement in het winkelsegment 
gegeven, uitgaande van een exploitatieperiode van zeven jaar (zie figuur 5.3). Het lineaire verband 
heeft zo klein mogelijke afwijkingen van de werkelijke directe rendementen. Dit leidt tot het lineaire 
verband zoals weergegeven in tabel 5.3. Hierbij geeft de waarde 't' het jaar weer, waarin het directe 
rendement vastgesteld is (1977: t=l). De grafieken van de forecastingen van het directe rendement in 
de segmenten kantoren, woningen en bedrijfsgebouwen zijn terug te vinden in bijlage 3. 

Aan de hand van de formule uit de tabel kan het gemiddelde verwachte directe rendement per 
segment voor de komende zeven jaar bepaald worden. Dit bedraagt 8,32% voor het \vinkelsegment. 
Daarnaast is per segment de verklarende kracht van het lineaire verband berekend (R2). Als 
bijvoorbeeld geldt R2 = 0.75 dan geldt dat 75% van de variantie in het directe rendement verklaard 
wordt door de regressie. De overige 25% zal verklaard worden door andere factoren. In tabel 5.3 zijn 
de gegevens van de verschillende segmenten opgenomen. Het lineaire verband dat gevonden is in het 
kantorensegment heeft de grootste verklarende kracht, terwijl in het bedrijfsgebouwensegment de 
(historische) variantie slechts voor 16,2% door de regressie verklaard wordt. Toch wordt deze 
regressie beschouwd als de beste voorspelling voor het (gemiddelde) verwachte directe rendement in 
elk segment. 

Tabel 5.3 Lineair verband, verwacht gemiddeld rendement en R2 van de segmenten kantoren, winkels, 
woningen en bedrijfsgebouwen voor het directe rendement 

Segment Lineair verband Verwacht rendement (VR) R2 

Kantoren 3,5925% + 0,1784% * t 9,30% 0,833 
Winkels 5,8350% + 0,0775% * t 8,32% 0,494 
Woningen 8,1263% - 0,1015% * t 4,88% 0,382 
Bedrijfsgebouwen 7,9650% + 0,0376% * t 9,13% 0,162 

Bron: eigen bewerking gegevens ROZ/IPD Vastgoedindex en NCREJF Prapert'f Index 

5.2.4 Indirect rendement 

Naast direct rendement bestaat het totaalrendement uit indirect rendement. Het te behalen indirecte 
rendement wordt door particuliere beleggers hoger ingeschat dan het resultaat over 2004 van de 
ROZ/IPD Vastgoedindex. Dit kan enerzijds toegewezen worden aan het schattingsrisico, anderzijds 
aan het feit dat particuliere beleggers kennisvoorsprong hebben in lokale markten. De historische 
cijferreeksen van het indirecte rendement laten, in tegenstelling tot het directe rendement, een verre 
van constant beeld zien. Er treden onregelmatige fluctuaties op, waardoor het vrijwel onmogelijk is 
een betrouwbare voorspelling te maken voor een heel marktsegment. Voor het indirecte rendement 
zal wederom de winkelreeks als voorbeeld worden genomen (zie figuur 5.4). 
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Figuur5.4 Indirect rendement historische winkelreeks 

In de literatuur wordt vaak gesproken over een vastgoedcyclus, die in circa acht tot tien jaar 
doorlopen wordt. Hiermee wordt de golfbeweging bedoeld, die optreedt in het gerealiseerde 
totaalrendement op vastgoed. Deze golfbeweging blijkt eveneens op te treden bij veel andere 
indicatoren van de activiteiten in de vastgoedmarkt. De golfbeweging uit zich met name in leegstand 
en aanbod en de daarmee samenhangende huren en prijzen van vastgoedobjecten. Deze 
golfbewegingen zijn echter nooit aan elkaar gelijk en verschillen daarbij ook per land, per regio en in 
de tijd. Algemeen wordt aangenomen dat de goHbeweging in de vastgoedmarkt, met een vertraging 
van twee tot drie jaar, synchroon loopt en correspondeert met de middellange golf van de algemene 
economische ontwikkelingen. Daarbij kan de vastgoedcyclus versterkt of verzwakt warden, 
afhankelijk van het type en de hoogte van de conjunctuur (zie ook paragraaf 4.1.2). 

Als globaal naar bovenstaande figuur wordt gekeken zou een cyclus ontdekt kunnen warden in de 
periode 1980-1992 en de periode 1992-2002. Hierbij dient opgemerkt te warden dat de indirecte 
rendementen in de winkelreeks regelmatiger zijn dan in de reeksen van de overige segmenten (zie 
bijlage 3). Over de absolute lengte van de vastgoedcyclus is dan ook geen uitspraak te doen, waardoor 
dit gegeven niet in de forecasting meegenomen kan warden. De enige mogelijke forecasting voor het 
verwachte gemiddelde indirecte rendement is het gemiddelde uit de historische reeks (2,20% ). 

Het gemiddelde totaalrendement uit het verleden is geen betrouwbare forecasting voor het 
totaalrendement in de toekomst gebleken. Deze onbetrouwbaarheid wordt in dit onderzoek beperkt 
door het feit dat het directe rendement door middel van regressie bepaald is en niet aan de hand van 
het historisch gemiddelde. Aangezien echter de grootste fluctuatie optreedt in het indirecte 
rendement, zal dit historische gemiddelde geen goede forecasting voor het indirecte rendement in de 
komende exploitatieperiode zijn. Het verwachte indirecte rendement door de belegger zal naar alle 
waarschijnlijkheid afwijken van het historische gemiddelde indirecte rendement. Als afsluiting van 
deze paragraaf zijn in tabel 5.4 de gemiddelde historische indirecte rendementen per segment 
weergegeven. 

Tabel5.4 Gemiddeld historisch indirect rendement per segment 

See;ment Gemiddeld indirect rendement 
Kantoren (1977 - 2004) 0,91 % 
Winkels (1977 - 2004) 2,17 % 
Woningen (1977 - 2004) 3,17 % 
Bedrijfsgebouwen (1978 - 2004) 1,60 % 

Bron: eigen bewerking ROZ/IPD Vastgoedindex en NCREIF Property Index 
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5.3 Correla ties 

De MPT is gebaseerd op het idee dat risico's gedempt kunnen worden op het moment dat deze zich 
niet volledig hetzelfde gedragen. De bewegingen ten opzichte van elkaar worden uitgedrukt door 
middel van de correlatiecoefficient. In het geval er gewerkt wordt met het gemiddelde en de 
standaarddeviatie wordt voor deze coefficient onderstaande formule gebruikt, waarbij uitgegaan 
wordt van twee historische reeksen (reeks A en reeks B). 

L (A - Agern)*(B - Bgem) 
PAB = 1/(n-1)* OA•OB 

Waarbij: 
PAB 

A 
Agem 
0A 

= correlatie tussen reeks A en reeks B 
= waarde van het rendement uit reeks A op tijdstip t 
= gemiddelde waarde van reeks A 
= standaarddeviatie reeks A 

Er kunnen drie situaties optreden; de reeksen hebben een positieve correlatie, negatieve correlatie of 
helemaal geen correlatie. Ter verduidelijking zijn deze drie situaties weergegeven in figuur 5.5, 5.6 en 
5.7. Hoe lager de correlatiecoefficient is tussen beide reeksen, hoe meer het risico gedempt zal worden 
als deze reeksen samengevoegd worden in een portefeuille. 

Ai 
I •• 

• 

•• • 
•• •• •• •• 

B 

Figuur 5.5 Positieve correlatie 

Bron: Brawn, 1991 
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Figuur 5.6 Negatieve correlatie 
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Figuur 5.7 Geen correlatie 

In het op te stellen instrument wordt niet gewerkt met de gemiddelde waarde van een 
rendementsreeks, maar met de verwachte waarde voor het totaalrendement in de komende 
exploitatieperiode. Bovendien wordt in plaats van de standaarddeviatie de do"-'IlSide deviatie 
gehanteerd. Dit heeft gevolgen voor de correlatiecoefficient die bepaald moet worden. Indien zowel 
de afwijkingen naar boven als beneden meegenomen worden (zoals bij de standaarddeviatie) is de 
correlatiecoefficient van de afwijkingen gelijk aan de correlatiecoefficient van de totaalrendementen. 
In het geval alleen de downside afwijkingen meegenomen worden (zoals bij de downside deviatie) is 
deze correlatiecoefficient niet gelijk. Voor de mate waarin de risico' s gedempt worden, is het nodig de 
onderlinge werking van de downside afwijkingen tussen de twee reeksen uit te drukken in een 
correlatiecoefficient. Het gaat om de correlatie tussen hvee (of meer) verschillende reeksen in dezelfde 
tijdsperiode, waardoor gesproken wordt van een 'nulde orde' correlatiecoefficient. 

Als met de downside deviatie gewerkt wordt, is de juiste methode voor het bepalen van de 
correlatiecoefficient als weergegeven in de volgende stappen: 
1) Het verwachte rendement per reeks wordt opgesteld. 
2) De downside afwijkingen worden berekend ten opzichte van het verwachte rendement. 
3) De upside afwijkingen worden vervangen door een nulwaarde. 
4) De weergegeven formule wordt gebruikt voor het bepalen van de correlatiecoefficient van de 

reeksen die hleruit ontstaan (met downside afwijkingen en nulwaarden). 
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De correlatiecoefficient is afhan.kelijk van specifieke vastgoedaspecten, zoals het type huurder, het 
huurcontract, de locatie, de ouderdom, de bouwkwaliteit enz. Omdat elk vastgoedobject een unieke 
combinatie van deze aspecten bezit, zal er een lage correlatie optreden met andere vastgoedobjecten 
en met de markt. Voor een segment als geheel gelden een aantal fundamentele karakteristieken die 
bepalen hoe de rendementsreeks zich ontwikkelt. Indien deze karakteristieken constant blijven over 
langere tijd (of slechts gering varieren), zullen ook de correlaties ten opzichte van andere segmenten 
constant blijven. Ook in het geval deze karakteristieken in alle segmenten gelijkmatig veranderen, 
zullen de correlaties constant blijven. Voor de komende exploitatieperiode wordt met een gemiddeld 
verwacht rendement gewerkt, waarmee geen correlatiecoefficient berekend kan warden. De correlatie 
zal aan de hand van de downside afwijkingen in de historische rendementreeks ten opzichte van het 
verwachte rendement bepaald warden. Uit de literatuur blijkt dit een redelijke inschatting van de 
toekomst te zijn. 

5.4 Rentevoet 

De laatste voorspelling die gemaakt dient te warden is de rentevoet voor de komende 
exploitatieperiode (van zeven jaar). Hiervoor wordt uitgegaan van het risicovrije rendement, bepaald 
aan de hand van een tienjarige staatslening in Nederland. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 
naar de verschillende segmenten. V anaf mei 1986 zijn de gegevens over tienjarige staatsleningen 
maandelijks bijgehouden. De kapitaalmarktrentevoet is momenteel erg laag (3,55% in februari 2005) 
door de gematigde verwachtingen voor inflatie en economische groei in de eurozone. Dit is de laagste 
waarde die sinds 1986 opgetreden is in de rentevoet van tienjarige staatsleningen. Simpele regressie 
leidt in deze situatie tot een nog lagere waarde voor de komende zeven jaar. Gezien het verwachte 
aantrekken van de economie is dit niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Daarom is hier een 
andere methode gehanteerd: de Moving Weighted Average-methode (MW A-methode). 

Uitgangspunt voor de weging is dat recentere gegevens een grotere invloed hebben op de verwachte 
rentevoet. Daarom zal elk volgend jaar een dubbele weging hebben ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Daamaast wordt aangenomen dat gegevens !anger dan tien jaar terug geen invloed meer 
hebben op de verwachte rentevoet voor de komende jaren. Er zijn twee situaties in beschouwing 
genomen: 
• De gegevens vanaf 2000 zijn meegenomen. 

Resultaat gemiddelde rentevoet komende zeven jaar: 4,13 % 
• De gegevens vanaf 1995 zijn meegenomen. 

Resultaat gemiddelde rentevoet komende zeven jaar: 4,19% 

Beide situaties genereren een vergelijkbaar percentage voor de gemiddelde verwachte rentevoet voor 
de komende zeven jaar. Als resultaat van de forecasting van de rentevoet met behulp van de MW A
methode wordt het gemiddelde van beide looptijden genomen: 4,16%. 

5.5 Toepassing instrument 

5.5.1 Total Rate of Return (TRR) 

In het instrument wordt gewerkt met het verwachte totaalrendement, uitgaande van een 
exploitatieperiode van zeven jaar. Hierbij dient duidelijk te zijn voor de gebruiker wat onder dit 
totaalrendement verstaan wordt. Gezien het gebruik van de rendementsreeks uit de ROZ/IPD 
V astgoedindex, ligt het voor de hand de formule voor het totaalrendement te hanteren, die in deze 
index gebruikt wordt. Voor de Standing Investments portefeuille (=I objecten) geldt de volgende 
formule voor de TRR: 
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Op brengsf:exploitatie netto 
TRR = W aardeprimo k.k. + { (0 ,Sx(SaldOinvesterfagen k.k. - Op brengstexploitatie netto)} + 

{W aardeu1mno k.k. - Saldomvesteringen k.k.) - \Vaardeprimo k.k 

W aardeprimo k.k. + { (0 ,Sx(SaldOinvesteringen k.k. - Op brengstexploitatie netto)} xl00% 

Waarbij: 
Op brengstexploitatie netto = ultimo de nettoresultaten uit exploitatie zonder verrekening van de 

managementkosten, de rente over de grond en andere oninbare uitgaven, 
waarbij deze inkomsten beschouwd worden dagelijks te zijn ontvangen en 
gedurende de resterende looptijd van de beschouwde periode te zijn 
herbelegd in een asset met hetzelfde rendementsniveau, waarna aangenomen 
wordt dat het totaal van die opbrengsten halverwege het jaar is. 

SaldOinvesteringen k.k. = ultimo de netto-uitgaven na aftrek van de inkomsten uit transacties. 

De rendementen zijn gemeten ten opzichte van de waarde van het vastgoedobject aan het begin van 
elk jaar. Het verwachte rendement door de gebruiker van het instrument client uitgedrukt te worden 
in een jaarlijkse verwachting. Dit verwachte rendement kan per jaar verschillen; kijk bijvoorbeeld naar 
de stijgende/ dalende lijn in de directe rendementen. In het instrument wordt gewerkt met het 
gemiddelde van de toekomstverwachting voor een exploitatieperiode van zeven jaar. 

5.5.2 Invoerparameters 

Omdat particuliere beleggers vaak rendementen te hoog inschatten, zal het voor het maken van reele 
voorspellingen in het instrument voordeel opleveren het directe rendement als vaste (niet 
veranderbare) waarde mee te nemen. Dit is mogelijk gezien de vrij goede betrouwbaarheid van het 
verwachte directe rendement door het toepassen van simpele regressie. De mogelijkheid bestaat 
echter, dat de belegger gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een consistent hoger/lager direct 
rendement wordt behaald, bijvoorbeeld door bepaalde typen huurders of typen huurcontracten. 
Bovendien kan de lokale markt, waarin de particuliere belegger actief is, structurele afwijkingen 
vertonen van de totale markt. Voor deze situatie zal de mogelijkheid opgenomen worden het 
verwachte directe rendement te corrigeren naar de specifieke situatie voor de belegger. 

Voor indirecte rendementen blijken statistische modellen geen betrouwbare voorspelling te geven. Er 
wordt in dit onderzoek vanuit gegaan dat particuliere beleggers het indirecte rendement het best zelf 
kunnen inschatten door het inzicht dat zij hebben in de lokale markten, waarin zij actief zijn. De 
gebruiker van het instrument zal de mogelijkheid krijgen het verwachte rendement, en de kans 
hierop, per segment in een scenariobenadering in te voeren (best, normal en worst case). Met deze 
gegevens zal het verwachte indirecte rendement berekend worden voor een exploitatieperiode van 
zeven jaar. Indien de gebruiker geen uitspraak kan/wil doen over het verwachte indirecte rendement, 
zal gewerkt worden met het gemiddelde indirecte rendement uit het verleden. Dit verdient echter niet 
de voorkeur, gezien de geringe mate van betrouwbaarheid. 

Het directe en indirecte rendement kunnen bij elkaar opgeteld worden om het verwachte 
totaalrendement te bepalen voor de komende zeven jaar. Het verwachte totaalrendement zal 
uitgedrukt worden in een best, normal en worst case. Voor elk scenario zal het verwachte 
totaalrendement warden gebruikt om de downside deviatie en de upside potential te berekenen. De 
best, normal en worst case kunnen vervolgens samengevoegd warden, waaruit de verwachte waarden 
voortvloeien voor het verwachte totaalrendement, de downside deviatie en de upside potential. 
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Voor het bepalen van de downside deviatie en de upside potential zullen de reeksen vanaf 1977 
gebruikt warden voor kantoren, winkels en woningen. De bedrijfsgebouwenreeks gaat echter niet 
verder terug dan 1978 en zal vanaf dat jaar gebruikt warden. Dit heeft tot gevolg dat de correlaties 
tussen de downside afwijkingen alleen berekend kunnen warden over de periode 1978-2004. Het is 
voor het berekenen van de correlatie niet mogelijk uit te gaan van de verschillende scenario's, omdat 
de kans op elk scenario niet gelijk hoeft te zijn in verschillende segmenten. Voor de 
correlatieberekening wordt uitgegaan van de downside afwijkingen die optreden ten opzichte van het 
samengevoegde verwachte totaalrendement per segment. 

Als risicovrije rentevoet waartegen geleend kan warden, kan het rendement op tienjarige 
staatsleningen in Nederland genomen warden. Met behulp van de MW A-methode is een verwacht 
rendement vastgesteld voor de komende zeven jaar. Het verdient echter de voorkeur dat de belegger 
zelf de rentevoet invoert. Deze krijgt de mogelijkheid per segment de rentevoet van de lening aan te 
geven. Het gaat hierbij om de gemiddelde jaarlijkse rentevoet per segment die de belegger dient af te 
dragen aan de verstrekker van de lening. In werkelijkheid varieert de rentevoet, doordat deze 
afhankelijk is van het percentage vreemd vermogen dat toegepast wordt, maar ook van de hoogte van 
het bedrag waarmee in een vastgoedobject ge'investeerd wordt. Het is mogelijk voor de belegger om 
verschillende financieringsconstructies tot uiting te laten komen in de hoogte van de rentevoet per 
segment (zoals futurecontracten en paraplufinancieringen). 

Indien de belegger met een afwijkende exploitatieduur wil werken (anders dan zeven jaar), kan hij dit 
tot uiting laten komen in de verwachte rendementen, het verwachte percentage vreemd vermogen en 
de verwachte rentevoet. Hierbij dient de belegger zich bewust te zijn van het feit dat bij elke 
verwachting uitgegaan moet worden van dezelfde exploitatieduur. Daarnaast hebben de gegeven 
forecastingen geen waarde, aangezien deze op een exploitatieperiode van zeven jaar (2005-2011) zijn 
gebaseerd. 
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6 Het instrument 

Nu alle uitgangspunten opgesteld zijn, kunnen deze samengevoegd worden in het ontwerp voor een 
instrument ter bepaling van de optimale directe vastgoedportefeuille. Hiermee is de analyse uit fase 1, 
2 en 3 afgerond. In dit hoofdstuk staat fase 4 centraal (en de randvoorwaarden uit fase 3). Allereerst 
zal de doelstelling van het instrument aan de orde komen, alsmede de mogelijke randvoorwaarden 
die particuliere beleggers aan kunnen geven. Vervolgens zal een eisenpakket opgesteld warden voor 
het instrument, waarmee getoetst kan worden of het instrument aan de gestelde doelstelling voldoet. 
Het resulterende instrument wordt besproken, evenals een test bij een particuliere belegger. 

Samenvatting en conclusies . ·, 
• De doelstelling van het instrument volgt uit de doelstelling 'Van het onderzoek: 

Het dienen als hulpmiddel voor parhculiere beleggers bij het maken van strategi.sche keuzes met 
betrekking tot de samenstelling van een directe (Nederlandse) vastgoedportefeuille, waarbij voldaan wordt 
aan de gegeven randvoorwaarden van de particuliere belegger. : • >_ . . 

• De randvoorwaarden, die de particuliere belegger aan kan geven, zijn als volgt: .. _'. ;. '." ' ::_, :: · .. 
Het minimaal te behalen totaalrendem.ent op de vastgoedportefeuille. ' · · · · · · 
Het maximaal aanvaardbaar risico op de vastgoedportefeuille (maximale frequentie). · ·. 
Het voorkeurssegm.ent in de vastgoedportefeuille (kantoren, winkels, woningen of 
bedrijfsgehouwen). 

• Orn te kunnen toetsen of aan de doelstelling voldaan wordt, is een eisenpakket opgesteld. Het 
instrument client aan de volgende eisen te voldoen. Het instrument . .. 

dientmakkelijk hanteerbaar te zijn; · · ·,: ·: '· . .. , : ·.· .. . _ 
dient voldoende informatie te verstrekken als basis voor strategische keuzes; < 
client begrijpelijke informatie te verstrekken; i .. 
dient de randvoorwaarden van de belegger mee te nemen; 

'·j 

dient alle vereiste invoer- en uitvoergegevens te bevatten . · · · 
• Het instrument bestaat uit acht werkbladen. Op de eerste twee bladen 'INVOER' en 'UIIVOER' 

is alle relevante informatie voor de porlefeuillesamenstelling zichtbaar, Op bet werkblad 
'VERWERI<ING - Correlaties' warden ter informatie correlatiecoefficienten gegeven tussen 
macro-economische factoren en vastgoed.rendementen. De overige werkbladen worden 
uitsluitend gebruikt om aan de hand van de invoerpara.meters de uitvoerparameters te 
berekenen. Op elk werkblad is een kolom 'Toelichting' aanwezig, waarin de functie van het 
werkblad, definities van begrippen en instructies worden weergegeven. 

• Met een gevoeligheidsanalyse is de impact van de invoerparameters op de uitvoerparameters 
bekeken. De waarde van het percentage vreemd vermogen heeft een zeer grote invloed en dicnt 
nauwkeurig geschat te warden. Het rendement en de rentevoet krijgen een grotere impact, 
naarmate het percentage vreemd vermogen toeneemt. 

• Aan de hand van drie voorbeelden van beleggers met sterk uiteenlopende portefeuille
samenstellingen en -wensen is de praktische waarde van het instrument aangetoond. 

• Het instrument voldoet aan het gestelde eisenpakket. Daarmee wordt de doelstelling van het 
instrument behaald. Het eisenpakket bestaat uit harde en zachte eisen. De zachte eisen zijn 
getest met behulp van een interview bij een particuliere belegger. 

• Voor bepaalde typen institutionele beleggers .kan het instrument dienen als 
be]eidsondersteunend instrument. Het betreft beleggers zonder focus op een segment, met 
vrijheid in het samenstellen van de vastgoedportefeuille (onafhankelijk van overige assets in de 
beleggingsportefeuille). 
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6.1 Opzet instrument 

6.1.1 Doelstelling 

Orn tot een bruikbaar instrument te komen, dient allereerst te worden bepaald wat de exacte 
doelstelling van het instrument is. Het uiteindelijke resultaat, het instrument, zal getoetst warden aan 
deze doelstelling. De essentie van de doelstelling van het instrument is reeds behandeld in de 
doelstelling van bet totale onderzoek. Het instrument wordt opgesteld ten beboeve van het 
samenstellen van de optimale directe vastgoedportefeuille door particuliere beleggers. 

De optimale vastgoedportefeuille kan niet eenduidig gedefinieerd warden. Voor elke belegger zal 
deze optimale vastgoedportefeuille er anders uitzien. Het is dan ook niet mogelijk een algemeen 
geldende uitkomst te genereren, die op elke particuliere belegger van toepassing is. De 
uitvoerparameters van bet instrument zullen dienen als hulpmiddel voor de belegger bij bet maken 
van strategiscbe keuzes betreffende de samenstelling van de vastgoedportefeuille. Het doel van het 
instrument is daarom als volgt geformuleerd: 
Het dienen als hulpmiddel voor particuliere beleggers bij het maken van strategische keuzes met betrekking tot de 
samenstelling van een directe (Nederlandse) vastgoedportefeuille, waarbij voldaan wordt aan de gegeven 
randvoorwaarden van de particuliere belegger. 

6.1.2 Randvoorwaarden belegger 

De eerste twee randvoorwaarden volgen uit de essentie van de Modeme Portefeuille Theorie: het 
behalen van zo boog mogelijk rendement bij een gegeven risico, of het minimaliseren van bet risico bij 
een gegeven rendement. Daamaast client rekening gehouden te worden met bet voorkeurssegment/ 
de specialiteit van de gebruiker. Hieruit vloeit de derde randvoorwaarde voort. De belegger kan als 
randvoorwaarden stellen: 
• Het minimaal te behalen totaalrendement op de vastgoedportefeuille. 
• Het maximaal aanvaardbaar risico op de vastgoedportefeuille (maxim.ale frequentie). 
• Het voorkeurssegment in de vastgoedportefeuille (kantoren, winkels, woningen of 

bedrijfsgebou wen). 

Orn bruikbare vastgoedportefeuilles voor de gebruiker van het instrument te genereren dient 
allereerst voldaan te worden aan de minimale rendementseis ( op eigen vermogen) op de 
vastgoedportefeuille van de gebruiker. Het is hierbij niet van belang wat het rendement per segment 
is; in het kader van bet optimaliseren van de totale vastgoedportefeuille kan alleen voor deze totale 
vastgoedportefeuille een minim.ale rendementseis gesteld warden. Het instellen van een minimale 
rendementseis per segment, zou optimale portefeuilles kunnen uitscbakelen, die wel aan de minimale 
rendementseis voor de totale vastgoedportefeuille voldoen. 

Voor het maximaal aanvaardbare risico geldt betzelfde. Het maximaal aanvaardbare risico per 
segment is geen doorslaggevende factor. Hierbij komt het feit dat bij het bepalen van het risico op de 
totale vastgoedportefeuille ook de onderlinge correlaties nog meespelen. Een segment met een erg 
groat risico, kan juist positief werken in de totale vastgoedportefeuille als dit risico een lage correlatie 
heeft met de risico' s in de overige segmenten. 

Uit het Troostwijkonderzoek is naar voren gekomen dat veel particuliere beleggers zich specialiseren 
in een of twee segmenten. In het instrument zal de mogelijkheid geboden warden een 
voorkeurssegment aan te geven, zodat rekening gehouden kan warden met de specialisatie van de 
betreffende belegger. Van de andere kant dient rekening gehouden te warden met de theorie achter 
het opstellen van de optimale vastgoedportefeuille. Voor het samenstellen hiervan, dienen de 
mogelijke uitkomsten niet teveel ingeperkt te worden. Dat is de reden dat slechts een 
voorkeurssegment aangegeven kan worden. Van een voorkeurssegm.ent is sprake als deze meer dan 
50% van de totale vastgoedportefeuille beslaat. 
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6.2 Eisenpakket instrument 

6.2.1 Algemene eisen 

Voor het instrument wordt in deze paragraaf een eisenpakket opgesteld, dat bestaat uit harde 
(objectieve) en zachte (subjectieve) eisen. Het doel van dit eisenpakket is het toetsen van het behalen 
van de doelstelling. Allereerst komen de algemene eisen aan bod, welke voor deze toetsing als 
uitgangspunt dienen. Vervolgens zal specifieker ingegaan warden op de eisen die gesteld warden aan 
de invoer- en uitvoergegevens van het instrument. 

Zachte eisen 
Het instrument dient makkelijk hanteerbaar en toegankelijk te zijn, om het gebruik ervan onder 
particuliere beleggers te bevorderen. Daarom is gekozen voor het werken met Microsoft Excel. Dit 
computerprogramma zal elke belegger reeds in huis hebben en behoeft weinig uitleg. Daarnaast dient 
het instrument voldoende informatie te bieden voor de particuliere belegger om hierop de strategische 
keuzes omtrent de vastgoedportefeuille te kunnen baseren. De informatie die het instrument 
genereert, dient bovendien begrijpelijk en interpreteerbaar te zijn. Alleen dan biedt het een goede 
basis voor strategische keuzes. 

Harde eisen 
Wat al naar voren komt in de doelstelling, is dat aan de gestelde randvoorwaarden van de belegger 
voldaan dient te warden. Deze randvoorwaarden leiden samen met bovenstaande eisen, en gegevens 
uit voorgaande hoofdstukken, tot de vereiste invoer- en uitvoergegevens van het instrument. 

6.2.2 Invoergegevens 

In tabel 6.1 zijn de invoergegevens uit voorgaande hoofdstukken nog eens samengevat, aangevuld 
met de randvoorwaarden. Het gaat hier om invoergegevens die (gemiddeld) jaarlijks gelden voor een 
exploitatieperiode in de komende zeven jaar. Het instrument zal de gegevens uit deze tabel 
meenemen in de berekeningen. 

Tabel 6.1 Vereiste invoergegevens instrument 

Gegevens Standaardwaarde Waarde gebruiker 
Verwacht direct rendement Voorspelling aan de hand van' simpele' Correctiewaarde op forecastwaarde 

regressie ,.,. 
Verwacht indirect rendement Gemiddelde van historische (indirecte) Best-normal-worst case en kans per 

rendementsreeks scenario,.,. 
Verwacht totaalrendement Verwacht direct rendement + verwacht Geen 

indirect rendement (voorwaarde > 0) 
Verwachte rentevoet lening Rentevoet op tienjarige staatslening in Gemiddelde rentevoet van leningen 

Nederland perse!!ffient,.,. 
Toegepast vreemd vermogen Geen Percentage vreemd vermogen per 

se!!IDent ,.,. 
Randvoorwaarde Geen Minimale rendementseis op 
totaalrendement vastgoedportefeuille""" 
Randvoorwaarde risico Geen Maximaal aanvaardbaar risico op 

vastgoedportefeuille ,.... 
Voorkeurssegment Geen Een voorkeurssegment (minimaal 

50% van de vastgoedportefeuille) 

** De voarkeur gaat uit naar deze waarde 
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6.2.3 Uitvoergegevens 

De vereiste uitvoergegevens zijn weergegeven in tabel 6.2. Daarnaast warden er nag enkele specifieke 
eisen behandeld, die gelden voor een aantal van deze uitvoergegevens. 

Tabel 6.2 Vereiste uitvoergegevens instrument 

Gegevens vastgoedportefeuilles Weergave 
Totaahendement op eigen vermogen (TRR) Grafisch in combinatie met Downside Deviatie 
Downside Deviatie op eigen vermogen Grafisch in combinatie met TRR 
Frequentie Downside Deviatie Numeriek 
Upside Potential Numeriek 
Frequentie Upside Potential Numeriek 
UP ratio Numeriek 
TRR (ev) / DD (ev) Numeriek 

Het beste inzicht in de mogelijke vastgoedportefeuilles wordt verkregen door de grafische weergave 
van de risico/rendement combinaties van de verschillende portefeuilles. Hieruit kan afgeleid worden 
welke vastgoedportefeuilles de efficiente grenslijn benaderen. De uitkomsten in deze grafiek dienen te 
voldoen aan de ingevoerde randvoorwaarden voor het minimale rendement en het maximaal 
aanvaardbare risico. Indien een voorkeurssegment door de gebruiker is aangegeven, dienen alleen die 
vastgoedportefeuilles getoond te warden waarvan m.inimaal 50% bestaat uit dit voorkeurssegment. 

Daarnaast zijn er nag twee resultaatmetingen, die van invloed kunnen zijn op de strategische keuzes 
van de belegger. Allereerst betreft dit de upside potential van de vastgoedportefeuille, wat inzicht 
geeft in de mogelijkheid om uitzonderlijke totaalrendementen te behalen. Ten tweede wordt het 
rendement per risico-eenheid voor de betreffende vastgoedportefeuilles weergegeven. Hiervoor 
warden twee verschillende ratio's gebruikt, om zowel de efficientie van de vastgoedportefeuille te 
berekenen als de upside potential bij een downside protection. 

Tot slot wordt er een eis gesteld aan de weergave van het r1S1co van de mogelijke 
vastgoedportefeuilles. Dit risico dient niet alleen in de downside deviatie uitgedrukt te warden, 
aangezien dit alleen bruikbaar is voor de vergelijking van portefeuilles onderling. Het geeft voor de 
gebruiker echter weinig informatie over de werkelijke omvang van het daadwerkelijke (downside) 
risico dat gelopen wordt. Een andere manier waarop het downside risico weergegeven kan warden is 
door middel van de frequentie. Deze frequentie dient weer te geven hoe groat de kans is op een 
downside afwijking. Deze frequentie kan ook toegepast warden op het upside potential. Onderstaand 
rekenvoorbeeld zal het een en ander verduidelijken. 

Rekenvoorbeeld frequenties 

Totaalrendementen 
Reeks A 6,0% 
ReeksB 4,0% 

Upside potential (UP) 
Reeks A 0,0% 
Reeks B 0,0% 

8,0% 
6,0% 

0,5% 
0,0% 

Frequentie UP 
Reeks A 
Reeks B 

4/6 = 67% 
2/6 = 33% 
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Het weergeven van de frequentie heeft twee voordelen: 
• De upside potential wordt niet alleen in hoogte aangegeven, maar een completer beeld wordt 

geschetst door de hoogte in combinatie met de frequentie. 
• De frequentie van het downside risico geeft een betere indruk voor de belegger well< risico 

daadwerkelijk gelopen wordt dan de hoogte van het downside risico (de downside deviatie). 

6.3 Resultaat 

6.3.1 Inhoud instrument 

Het instrument is opgezet in Microsoft Excel, waarin met acht verschillende werkbladen gewerkt 
wordt. Alie informatie die voor de portefeuillesamenstelling relevant is, is op de eerste twee 
werkbladen te vinden: 'INVOER' en 'UITVOER'. Op het werkblad 'VERWERKING - Correlaties' 
worden ter informatie correlatiecoefficienten gegeven tussen macro-economische factoren en 
vastgoedrendementen. In bijlage 4 zijn deze drie werkbladen opgenomen. De overige werkbladen 
worden uitsluitend gebruikt om de benodigde gegevens uit te rekenen. In label 6.3 staan alle 
werkbladen en functies weergegeven. 

Tabel 6.3 Overzicht werkbladen instrument 

Werkblad Inhoud Functie 
1 Invoerparameters Mogelijkheid voor de gebruiker tot invoeren verwachtingen voor 

de komende exploitatieperiode. 
2 Uitvoerparameters Inzichtelijk maken verschillende portefeuilles die voldoen aan de 

gestelde randvoorwaarden. 
3 Downside Deviatie Waarde en frequentie downside deviatie in de vier segmenten 

berekenen. 
4 Upside Potential W aarde en frequentie upside potential in de vier segmenten 

berekenen. 
5 Correla ties Het berekenen van de correlatiecoefficienten tussen: 

• de downside afwijkingen in de vier segmenten 
• macro-economische factoren en rendementsreeksen 

6 Vreemd vermogen Het berekenen van de gegevens per segment inclusief de werking 
van het toegepaste vreemd vermogen. 

7 Portefeuille- Het berekenen van de portefeuille-eigenschappen van alle 
combinaties mogelijke combinaties en toetsen randvoorwaarden. 

8 Minimale/maximale Het selecteren van de portefeuilles met minimale of maximale 
waarden waarden voor relevante portefeuille-eigenschappen. 

Op ell< werkblad is een kolom 'Toelichting' toegevoegd. Hierin wordt de functie van het werkblad 
weergegeven en worden de gehanteerde begrippen nader toegelicht, zodat hierover geen 
onduidelijkheid bestaat. Op dez.e manier krijgt de gebruiker een beter inzicht in de werking van het 
instrument. Daamaast warden instructies gegeven hoe bepaalde velden ingevuld dienen te warden. 

6.3.2 Gevoeligheidsanalyse 

Het doel van de gevoeligheidsanalyse is het analyseren van de impact, die een verandering in de 
invoerparameters heeft op de uitvoerparameters. De gebruiker dient zich bewust te zijn well<e 
parameters nauwkeurig geschat moeten warden, en bij ell<e parameters een nauwkeurige schatting 
minder belangrijk is. 
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De impact van de randvoorwaarden, die aan de portefeuille gesteld warden, is erg groat. Er worden 
harde eisen gesteld, waaraan een portefeuille wel of niet voldoet. De invloed op de uitvoerparameters 
is duidelijk voor de gebruiker. 

Minder duidelijk is de invloed van een aantal andere invoerparameters op de uitvoerparameters. De 
invloed van veranderingen in de volgende invoerparameters is onderzocht: 
• Verwacht rendement 
• Rentevoet lening 
• Percentage vreernd vermogen 

Tabel 6.4 Invloed invoerparameters op uitvoerparameters 

Uitvoerparameters Invloeden op uitvoerparameters 
Percentage I Rendement Rentevoet 
vreemd vermogen (vv) I verandering X verandering Y 

TRR (ev) * (100/ev) + (1-100/ev) * rv X * (100/ev) -Y * (100/ev -1) 
DD (ev) * (100/ev) < X * (100/ev) Geen 
UP (ev) * (100/ev) <-X * (100/ev) Geen 
Frequentie DD en Geen Afhankelijk van Geen 
UP spreiding in reeks 
UP ratio Geen Verandert (sterk!) Geen 

tegengesteld 
TRR (ev) / DD (ev) Verandert tegengesteld Verandert licht (richting i Verandert tegengesteld 

afhankeliik van vv) I 
ev = eigen vennogen, rv = rentevoel lening 

Uit de tabel wordt duidelijk dat de grootste invloed geldt voor het percentage vreemd vermogen dat 
toegepast wordt. De directe invloed op de waarde van het totaalrendement, de downside deviatie en 
de upside potential is in de tabel weergegeven. Het percentage vreemd vermogen heeft geen invloed 
op de frequentie van het downside risico en de upside potential. Omdat de waarde van het downside 
risico meer verandert dan het totaalrendement, verandert de waarde van de TRR/DD in 
tegengestelde richting. 

Naast deze directe invloed, heeft het percentage vreemd vermogen indirect invloed op de 
uitvoerparameters via het rendement en de rentevoet. Als voorbeeld wordt gekeken naar de TRR op 
eigen vermogen. Bij een verandering X in het verwachte rendement, zal de TRR normaalgesproken 
ook met een waarde X veranderen. Indien echter vreernd verrnogen toegepast wordt, wordt dit effect 
met een factor (100/ ev) vergroot. Dit maakt een aanzienlijk verschil! Ook de impact van de rentevoet 
op de TRR wordt veel grater door het gebruik van vreemd vermogen. 

Uit deze gevoeligheidsanalyse blijkt dat het nadruk verdient het percentage vreemd vermogen zo 
nauwkeurig mogelijk te schatten, gezien de directe en indirecte impact van deze invoerparameter. 
Bovendien neemt de impact van het rendement en de rentevoet significant toe, bij een toename in het 
percentage vreemd vermogen. Dus hoe hoger het toegepaste percentage vreemd vermogen is, hoe 
nauwkeuriger het verwachte rendement en de verwachte rentevoet geschat moeten worden. 

6.3.3 Praktische waarde 

Orn de praktische waarde van het instrument aan te tonen, zullen drie voorbeelden gegeven worden 
van fictieve beleggers met verschillende vastgoedportefeuilles. Hierbij heeft elke belegger specifieke 
uitgangspunten die in acht genomen dienen te worden. 
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VOORBEELDA 

Belegger A, mevrouw Koopziek, heeft een vastgoedportefeuille die voor 100% bestaat uit winkels. Zij 
wil een efficientere vastgoedportefeuille creeren door uit te breiden naar twee segmenten. De upside 
potential van een portefeuille vindt zij minder belangrijk. Naar well< segment kan zij het beste 
uitbreiden om een efficientere portefeuille te krijgen? 

Tabel 6.5 Verwachtingen belegger A 

Invoerparameter Waarde 
Verwacht totaalrendement ( vastgoedobject) Kantoren 8,39% 

Winkels 11,44% 
Woningen 7,62% 
Bedriifsgebouwen 10,63% 

Verwachte rentevoet lening Elksel!IIlent 4,16% 
Verwacht percentage vreemd vermogen Elk sel!IIlent 75% 
Randvoorwaarden Minimaal totaalrendement 25% 

Maximaal aanvaardbaar risico 65% 
Voorkeurssel!IIlent Winkels 

De verwachtingen van mevrouw Koopziek voor de komende zeven jaar zijn ingevoerd in het 
instrument. In de risico/rendement grafiek in figuur 6.1 zijn alle portefeuilles weergegeven die aan 
haar randvoorwaarden voldoen (278). De portefeuille met nummer 1541 komt overeen met haar 
huidige portefeuille. Deze voldoet niet aan het maximaal aanvaardbare risico. Uit de grafiek blijkt dat 
bij bijna gelijkblijvend totaalrendement een aanzienlijke risicoreductie mogelijk is. Portefeuille 1550 
heeft het grootste totaalrendement met een samenstelling van 85% winkels en 15% bedrijfsgebouwen. 
De meest efficiente portefeuille (1605) bestaat uit 50% winkels, 45% bedrijfsgebouwen en 5% 
woningen. De portefeuille met de maximale UP ratio (1597) bestaat uit 50% winkels, 45% woningen en 
5% bedrijfsgebouwen. Dit gegeven vindt mevrouw Koopziek echter minder belangrijk. Als zij 
uitbreidt met 50% kantoren ontstaat de minst efficiente portefeuille in de punt rechtsonder. 

Uitbreiden met een extra segment zal een aanzienlijke risicoreductie opleveren. De meest efficiente 
portefeuilles ontstaan indien uitgebreid wordt met bedrijfsgebouwen. lndien de belegger ook de 
upside potential wil verhogen, kunnen hier woningen aan toegevoegd worden. 
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Figuur 6.1 Grafiek uitvoerparameters belegger A 
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VOORBEELD B 

Belegger B, meneer Huisman, is typisch een belegger die gericht is op een maximale upside potential 
bij een downside protection. Omdat woningen veruit de grootste upside potential (en UP ratio) 
hebben, heeft hij het grootste deel van zijn portefeuille in dit segment belegd (80% ). Orn spreiding in 
zijn portefeuille aan te brengen heeft hij ook belegd in kantoren (10%) en in bedrijfsgebouwen (10% ). 
De upside potential van winkels vindt hij te laag. Meneer Huisman vraagt zich af of hij de UP ratio 
van zijn portefeuille op een verstandige manier verder kan verhogen. 

Tabel 6.6 Verwachtingen belegger B 

Invoerparameter Waarde 
Verwacht totaalrendement (vastgoedobject) Kantoren 8,39% 

Winkels 11,44% 
Woningen 8,62% 
Bedriifsgebouwen 10,63% 

Verwachte rentevoet lening Elk segment 3,00% 
Verwacht percentage vreemd vermogen Elk segment 60% 
Randvoorwaarden Minimaal totaalrendement 10% 

Maximaal aanvaardbaar risico 50% 
Voorkeurssemnent Won.ingen 

De invoergegevens van meneer Huisman leveren 266 mogelijke portefeuilles op, die weergegeven zijn 
in figuur 6.2. Uit de grafiek blijkt dat de huidige portefeuille, portefeuille 1314, verre van efficient is. 
De portefeuille met de maximale UP ratio (1757) heeft de volgende samenstelling: 70% woningen en 
30% bedrijfsgebouwen. Deze portefeuille benadert de portefeuille met het minimale downside risico 
(1319), welke bestaat uit 55% woningen, 35% bedrijfsgebouwen en 10% kantoren. De meest efficiente 
portefeuille (1720) bestaat uit 50% woningen, 40% bedrijfsgebouwen en 10% winkels. Belegger B hecht 
echter meer waarde aan de upside potential. 

Tegen zijn verwachting in is het voor meneer Huisman aan te raden het aandeel woningen in zijn 
portefeuille te verlagen. Voor een maximale upside potential met downside protection moet hij het 
aandeel bedrijfsgebouwen in de portefeuille verhogen naar 30%. Voor een verdere risicoreductie kan 
hij nog kantoren toevoegen (maximaal 10% ), hiermee neemt de UP ratio echter licht af. 
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Figuur 6.2 Grafiek uitvoerparameters belegger B 
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VOORBEELD C 

Het laatste voorbeeld betreft belegger C, rneneer Avers, die een zeer gespreide portefeuille hanteert 
metals doel het risico te minirnaliseren bij een acceptabel rendernent. Hij heeft 25% belegd in elk 
segment. Hij heeft echter geen zicht op het effect van deze spreiding en vraagt zich af of hij zijn 
portefeuille kan optimaliseren, zonder dat een toename van risico optreedt. 

Tabel 6.7 Verwachtingen belegger C 

Invoerparameter Waarde 
Verwacht totaalrendement (vastgoedobject) Kantoren 8,39% 

Winkels 11,44% 
Woningen 7,12% 
Bedrijfsgebouwen 10,63% 

Verwachte rentevoet lening Elk segment 5,00% 
Verwacht percentage vreemd vermogen Elk segment 90% 
Randvoorwaarden Minimaal totaalrendement 30% 

Maximaal aanvaardbaar risico 45% 
Voorkeurssel!"ffient Geen 

Veel portefeuilles voldoen niet aan de randvoorwaarden, omdat deze niet voldoen aan het lage 
maximaal aanvaardbaar risico van 45%. In figuur 6.3 zijn de portefeuilles weergegeven die voldoen 
aan alle randvoorwaarden, dit zijn er 385. De huidige portefeuille (741) van meneer Avers heeft een 
hoog totaalrendement. Bij gelijkblijvend rendement, kan hij een sterke risicoreductie realiseren: 
portefeuille 1685 is het meest efficient en heeft een gelijk totaalrendement. Deze portefeuille bestaat uit 
40% woningen, 40% bedrijfsgebouwen en 20% winkels. Het maximale rendement wordt bereikt met 
portefeuille 1767, die bestaat uit 20% woningen en 80% bedrijfsgebouwen. Hier treedt echter een 
enorme toename op in de downside deviatie. De minst efficiente portefeuilles (de twee punten 
rechtsonder) bestaan uit alleen kantoren en wonirigen, of alleen winkels en woningen. 

Voor belegger C, meneer Avers, is het verstandig in termen van risicoreductie om het aandeel 
woningen in de portefeuille te vergroten. Om het rendement te handhaven is het aan te raden oak het 
aandeel bedrijfsgebouwen te vergroten. Van de overige twee segmenten (winkels en kantoren) hebben 
winkels het grootste effect op risicoreductie. 
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Figuur6.3 Grafiek uitvoerparameters belegger C 
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6.4 Test particuliere belegger 

6.4.1 Toetsing eisenpakket 

Een gedeelte van het eisenpakket kan objectief beoordeeld worden (de harde eisen), aan de hand van 
de inhoud van het instrument. De zachte eisen zijn subjectief en zijn getest met behulp van een 
interview met een particuliere belegger. De verwachtingen van deze belegger zijn ingevoerd in het 
instrument. Aan de hand hiervan zijn vragen gesteld met betrekking tot de hanteerbaarheid van het 
instrument en de verkregen informatie (invoerparameters en uitvoerparameters). 

Vereiste invoer- en uitvoergegevens 
Het instrument bevat alle invoer- en uitvoergegevens die opgenomen zijn in het eisenpakket. Hiermee 
wordt aan deze harde eis voldaan. 

Randvoorwaarden belegger 
De portefeuilles die op het uitvoerblad weergegeven worden, dienen te voldoen aan de gestelde 
randvoorwaarden door de belegger (minimaal totaalrendement, maximaal aanvaardbaar risico en 
voorkeurssegment). Aan deze harde eis wordt voldaan. De weergave van de huidige portefeuille 
vormt hierop een uitzondering, deze kan mogelijk niet aan alle randvoorwaarden voldoen. 

Begrijpelijke informatie 
De begrijpbaarheid van informatie is subjectief, dit is een zachte eis. Orn zeker te zijn dat de gebruiker 
van het instrument de juiste betekenis van de verschillende begrippen hanteert, wordt een kolom 
'Toelichting' toegevoegd waar de definities van gehanteerde begrippen gegeven worden. Dit geldt 
voor alle werkbladen. De ge'interviewde particuliere belegger vindt de informatie op het uitvoerblad 
voldoende duidelijk. Orn de gebruiker meer inzicht te geven in de werking van het instrument, is op 
elk werkblad weergegeven welke functie deze heeft. 

Voldoende informatie 
Ook de hoeveelheid informatie die verschaft wordt door het instrument is een zachte eis. Alle 
invoerparameters zijn nuttig volgens de gei"nterviewde belegger. De meest essentiele zaken worden 
meegenomen. Er hoeven geen invoerparameters toegevoegd te worden, dit zal afbreuk doen aan het 
instrument en verwarring veroorzaken. Met behulp van de huidige invoerparameters komt het 
specifieke profiel met betrekking tot vastgoedbeleggingen van de gebruiker voldoende tot uiting. 
Indien de gebruiker bijvoorbeeld onderscheid maakt naar A-, B- en C-locaties, kan deze dat 
uitdrukken in de verwachte directe en indirecte rendementen voor de komende exploitatieperiode. 
Deze rendementen zullen alleen vergeleken kunnen worden met de reeks voor heel Nederland (of 
Amerika), omdat er geen uitgesplitste langjarige reeksen aanwezig zijn. 

De ge'interviewde beleger geeft aan dat de verschillende uitvoerparameters voldoende informatie 
geven voor het maken van strategische keuzes met betrekking tot de samenstelling van de directe 
vastgoedportefeuille. Er worden geen uitvoerparameters gemist. De risico/rendement grafiek geeft, 
samen met de (gele) tabel, voldoende inzicht in de verschillende portefeuilles. Wat betreft de 
uitvoerparameters vindt de ge'interviewde belegger dat de meest essentiele gegevens getoond 
worden; er hoeft geen informatie bij. 

Hanteerbaarheid 
De ge'interviewde belegger geeft aan het instrument eerder te gebruiken, als het gebruikte 
computerprogramma reeds bekend is. Microsoft Excel is hiervoor geschikt. Het is duidelijk waar de 
invoergegevens ingevuld dienen te worden door de gele arcering. Ook is het duidelijk wanneer een 
invoerparameter niet juist is ingevoerd, doordat deze parameter rood wordt en aangegeven wordt 
waarom de invoer niet juist is. Waar nodig wordt in de kolom 'Toelichting' een korte instructie 
gegeven voor de juiste manier van invullen, dan wel weergeven van de resultaten. Deze instructies 
worden weergegeven op de plek waarop deze van toepassing zijn. 
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6.4.2 Toetsing doelstelling 

Uit paragraaf 6.4.1 kan geconcludeerd worden, dat het instrument voldoet aan zowel de harde eisen 
als de zachte eisen uit het eisenpakket. Dit houdt in dat aan de doelstelling van het instrument 
voldaan wordt. Dit wordt nog eens onderstreept door het interview, waarin aan wordt gegeven dat 
het instrument toegevoegde waarde heeft voor de theoretische onderbouwing van het 
vastgoedbeleggingsbeleid van de particuliere belegger. 

6.4.3 Toepassing institutionele beleggers? 

Tot slot is gekeken of het instrument in deze vorm meerwaarde kan bieden voor institutionele 
beleggers. Allereerst is dit afhankelijk van het type institutionele belegger. Veel institutionele 
beleggers hebben een focus op een bepaald segment en zijn verplicht zich bij deze focus te houden ten 
opzichte van derden. Voor hen zal het instrument weinig meerwaarde kunnen bieden. 

Voor institutionele beleggers die geen focus hebben en bovendien vrijheid hebben in de keuze van het 
vastgoed waarin zij investeren (onafhankelijk van de overige assets), kan het instrument zeker 
meerwaarde bieden. Zij kunnen het instrument bijvoorbeeld gebruiken om gevoeligheidsanalyses uit 
te voeren op bepaalde invoerparameters. Bovendien kunnen zij met behulp van bet instrument beter 
beoordelen, wat de consequenties zijn van veranderingen in portefeuillesamenstelling, dan wel 
financiering. Het instrument zal vooral kunnen dienen als beleidsondersteunend instrument. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

In hoofdstuk 1 zijn aan de hand van de doelstelling een viertal onderzoeksvragen opgesteld. Deze 
onderzoeksvragen zijn aan bod gekomen gedurende dit afstudeerverslag. Door middel van de 
conclusies in deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord. Hieruit kan geconcludeerd 
worden of de doelstelling van het afstudeeronderzoek al dan niet behaald is. 

• De optimale directe vastgoedportefeuille verschilt per belegger. 

Een optimale directe vastgoedportefeuille kent geen eenduidige definitie. Particuliere beleggers 
zullen met hun vastgoedportefeuilles verschillende doelen nastreven, zoals het maximaliseren van 
totaalrendement, het minimaliseren van risico, of het maximaliseren van de upside potential. 
Daarom is het niet voldoende te volstaan met een enkele performance-indicator. 

• Er zijn meerdere performance-indicatoren die geschikt zijn am inzicht te verschaffen in verschillende 
vastgoedportefeuilles. 

Een vastgoedbelegger dient inzicht te krijgen in de performance van verschillende 
vastgoedportefeuilles als basis voor strategische keuzes ten aanzien van de samenstelling van de 
eigen vastgoedportefeuille. Met de volgende performance-indicatoren kan dit inzicht verkregen 
worden: 

Totaalrendement op eigen vermogen. 
Downside deviatie op eigen vermogen. 
Frequentie downside deviatie op eigen vermogen. 
Upside potential op eigen vermogen. 
Frequentie upside potential op eigen vermogen. 
Upside potential ratio (upside potential gedeeld door downside deviatie). 
Totaalrendement gedeeld door downside deviatie. 

• De uitgangspunten van de Moderne Portefeuille Theorie zijn bruikbaar voor de (particuliere) 
vastgoedbeleggingsmarkt. 

De Moderne Portefeuille Theorie gaat uit van een efficiente marktwerking. Een aantal kenmerken 
van de vastgoedmarkt, zoals de illiquiditeit en het 'rugzakprobleem', zorgen ervoor dat de 
vastgoedmarkt slechts zwak tot semi-sterk efficient is. Door toenemende concurrentie wordt een 
toename in marktefficientie verwacht in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt, wat de 
geldigheid van de MPT bevordert. De onderliggende theorie van de MPT, het dempen van risico's 
door te spreiden over verschillende segmenten, is bruikbaar voor particuliere vastgoedbeleggers. 

• De standaarddeviatie wordt vervangen door de dawnside deviatie, omdat dit het werkelijke beleggingsrisico 
weergeeft. 

De downside deviatie houdt rekening met het (toekomstige) verwachte rendement en met de 
scheefheid in de rendementsverdeling van particuliere beleggers. Verder worden alleen downside 
afwijkingen in het rendement als risico meegerekend. 

• Naast de meest efficiente vastgoedportefeuille kunnen beleggers oak werken met andere beleggingsdoelen. 

De MPT gaat uit van het feit dat elke belegger streeft naar een efficiente portefeuille (minimaal 
risico bij maximaal rendement). In dit onderzoek wordt dit inzicht verder uitgebreid naar 
afwijkende doelen, zoals het maximaliseren van de upside potential. 
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• De werking van de kapitaalmarktlijn kan gebruikt warden voor het berekenen van het effect van het 
toepassen van vreemd vermogen op vastgoedbeleggingen. 

Voor de werking van het vreemd vermogen wordt gebruikt gemaakt van het uitgangspunt voor 
de kapitaalmarktlijn. Door gebruik te maken van een financiering ontstaat een combinatie van een 
investering in een (risicovol) vastgoedobject en een risicovrij 'object'. Het risico/rendement profiel 
(op eigen vermogen) van de vastgoedportefeuille neemt toe door het financieren met vreemd 
vermogen. 

• Het is verdedigbaar de bestaande langjarige (institutionele) rendementsreeksen te gebruiken voor het 
beoordelen van particuliere vastgoedbeleggingen. 

Het specifieke risico zal bij beleggingen in vastgoed een rol blijven spelen, aangezien veel objecten 
nodig zijn om dit risico volledig weg te diversificeren. Uit een kwalitatieve beschouwing komt 
naar voren dat institutionele en particuliere beleggers beiden hun eigen manier hebben om 
risicoreductie te bewerkstelligen. Door het grate gewicht van de locatie als specifiek risico-aspect, 
zal het verschil in risico dat gelopen wordt door institutionele en particuliere beleggers klein zijn. 
Oak voor het te behalen rendement is een kwalitatieve vergelijking gemaakt. Het voomaamste 
verschil dat optreedt, is de kennisvoorsprong van particuliere beleggers in lokale markten (inside 
information). Hierdoor zouden particuliere beleggers uitzonderlijke rendementen kunnen 
behalen. Dit effect wordt gedempt door de hoge transactiekosten en toenemende marktefficientie. 

• Het instrument voldoet aan zowel de harde als de zachte eisen, die opgenomen zijn in het eisenpakket. 

Orn de doelstelling van het instrument te waarborgen is een eisenpakket opgesteld. Harde eisen 
betreffen de vereiste invoer- en uitvoerparameters en de randvoorwaarden die meegenomen 
dienen te warden in het instrument. Zachte eisen zijn de eis of het instrument voldoende 
hanteerbaar is en de eis of er voldoende en begrijpelijke informatie voor de gebruiker geleverd 
wordt door het instrument. 

Met bovenstaande conclusies zijn de onderzoeksvragen beantwoord en kan geconcludeerd warden 
dat de doelstelling van dit afstudeeronderzoek is behaald. De MPT biedt mogelijkheden voor 
particuliere vastgoedbeleggers tot het samenstellen van een optimale directe vastgoedportefeuille met 
aanpassing van de standaarddeviatie naar de downside deviatie en enkele aanvullingen. Hierbij dient 
in het achterhoofd gehouden te warden dat de vastgoedmarkt niet efficient is, terwijl de MPT wel van 
een efficiente marktwerking uitgaat. Daarnaast is het verdedigbaar de rendementsgegevens van 
institutionele beleggers te gebruiken als uitgangspunt voor het beoordelen van particuliere 
vastgoedbeleggingen. Voor het beoordelen van verschillende portefeuilles kunnen verschillende 
performance-indicatoren van belang zijn, die als basis dienen voor strategische keuzes met betrekking 
tot de samenstelling van de directe vastgoedportefeuille. De belegger dient zelf te bepalen waar deze 
de nadruk op wil leggen. Aan de hand van deze gegevens is een bruikbaar instrument opgesteld, dat 
voldoet aan het gestelde eisenpakket. 

7.2 Aanbevelingen 

De kanttekeningen bij de toepassing van de MPT (en afgeleide theorieen) op de vastgoedmarkt zorgen 
voor een afname in de betrouwbaarheid van het instrument in praktijksituaties. De oorzaak hiervan is 
het niet-efficient zijn van de vastgoedmarkt. Er is nag weinig onderzoek uitgevoerd naar de mate van 
efficientie in de Nederlandse vastgoedmarkt. Verder onderzoek naar deze mate van efficientie en de 
gevolgen voor het toepassen van de MPf (en afgeleide theorieen) op de Nederlandse vastgoedmarkt 
is aan te bevelen. 
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Er kunnen vraagtekens gezet worden bij het gebruik van de bedrijfsgebouwenreeks uit Amerika; de 
NCREIF Property Index. Deze reeks zal de werkelijke reeks uit Nederland niet exact 
vertegenwoordigen. Het grootste probleem dat als gevolg hiervan optreedt, is dat de berekende 
correlaties naar verwachting lager uitvallen dan in werkelijkheid. Hierdoor zaI een te grote 
risicoreductie berekend worden in het instrument. Dit probleem lost zich echter vanzelf op, zogauw 
de huidige bedrijfsgebouwenreeks uit de ROZ/IPD reeks lang genoeg is om gebruikt te kunnen 
worden in het instrument ( over circa tien jaar). 

Dit geldt ook voor de segmenten kantoren, winkels en woningen. Uit onderzoek blijkt dat de 
teruggelegde reeks tot 1977 een betrouwbaar beeld schetst van de Nederlandse vastgoedmarkt, er is 
echter nog voldoende ruimte voor vervolgonderzoek (bijvoorbeeld onderzoek naar gegevens omtrent 
markthuurontwikkeling en onderzoek naar de impact van subsidie-effecten binnen de woningsector). 
Het verdient aanbeveling om over circa tien jaar slechts gebruik te maken van de ROZ/IPD 
Vastgoedindex zoals deze bijgehouden is vanaf 1995. Op die manier worden de meest betrouwbare 
resultaten verkregen. 

Een andere beperking van het gebruik van de ROZ/IPD Vastgoedindex in dit onderzoek, is het feit 
dat deze reeks alleen rendementen van institutionele beleggers en grote vastgoedfondsen meeneemt. 
Hiermee is naar schatting slechts 45 procent van de totale Nederlandse (particuliere en institutionele) 
vastgoedbeleggingsmarkt vertegenwoordigd. Door ook (grotere) particuliere beleggers in de reeks op 
te nemen, ontstaat een completer beeld van de Nederlandse vastgoedmarkt en wordt ook minder 
courant vastgoed in de reeks meegenomen. Onderzoek naar de mogelijkheden hiervan, zou een grote 
bijdrage leveren aan de transparantie van de vastgoedmarkt. Als meer rendementsgegevens van 
particuliere beleggers bekend zijn, zal het ook mogelijk worden een kwantitatieve vergelijking te 
maken tussen rendementen en risico's van particuliere beleggers en institutionele beleggers. Dat zal 
een goede aanvulling zijn op de kwalitatieve vergelijking die in dit onderzoek gemaakt is. 

Tot slot kan vervolgonderzoek plaatsvinden op het gebied van forecasting van rendementen. De 
methode die in dit onderzoek gebruikt wordt, geeft voor het directe rendement een redelijke 
voorspelling. Het gebruik van het historisch gemiddelde voor het indirecte rendement is echter geen 
goede voorspelling van de toekomst gebleken. Het toepassen van de Monte Carlo simulatie op 
vastgoedsegmenten als geheeL zou een betere methode kunnen zijn voor het forecasten van indirecte 
rendementen, dan wel totaalrendementen. Daartoe zal onderzoek plaats moeten vinden op 
segmentniveau naar de variabelen die invloed hebben op het rendement, de verdeling van deze 
variabelen en de invloed van deze variabelen op het rendement. Op dit moment is er geen eenduidige 
conclusie te trekken uit de onderzoeken die hebben plaatsgevonden naar deze variabelen. Hoewel de 
belegger zelf het best zicht heeft op de rendementen binnen de lokale markt waarin deze actief is, kan 
dan een betere verwachting gegeven worden van de rendementsontwikkelingen in de Nederlandse 
vastgoedmarkt als geheel. 

Het instrument dat naar aanleiding van dit onderzoek opgesteld is, heeft op dit moment reeds 
praktische waarde. Het is in staat theoretische onderbouwing te geven voor strategische beslissingen 
op het gebied van samenstelling van de directe vastgoedportefeuille. Daar waar particuliere beleggers 
hun keuzes nu vaak vooral op gevoel en ervaring baseren. Met bovenstaande aanbevelingen zal de 
waarde en betrouwbaarheid van het instrument toenemen. 
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Bijlage 1 Bruto Aanvangsrendementen 
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Bijlage 2 Historische rendementsreeksen 

ROZ{IPD V astgoedindex (Nederland): kantoren, winkels, woningen 
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Historische cijferreeks Woningbeleggingen (1976-2001) 

Rendement (%) 
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NCREIF Property Index (Amerika): bedrijfsgebouwen 

Historische cijferreeks bedrijfsgebouwen (1978 - 2004) 
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Partjculiere beleggers - De optimale vastgoedportefeuille 

Bijlage 3 Forecasting rendementen 

Forecasting kantorensegment (basis: ROZ/IPD Vastgoedindex) 
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Forecasting woningsegment (basis: ROZ/IPD Vastgoedindex) 
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Forecasting bedrijfsgebouwensegment (basis: NCREIF Property Index, Amerika) 
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Parliculiere beleggers - De optimale vastgoedportefeuille 

Bijlage 4 Het instrument 

Het instrument bestaat uit acht verschillende werkbladen. Alle informatie die voor de portefeuille
samenstelling van de gebruiker relevant is, is op de eerste twee werkbladen 'INVOER' en 'UITVOER' 
te vinden. Daamaast geeft het werkblad 'VERWERI<ING-Correlaties' nuttige informatie over de 
relatie tussen macro-economische factoren en vastgoedrendementen. 

In deze bijlage zijn opgenomen: 
• Het werkblad INVOER. 
• Het werkblad UITVOER. 
• Het werkblad VERWERKING - Correlaties. 

De overige werkbladen warden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de invoergegevens, met 
als doel het berekenen van de benodigde uitvoergegevens. 
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INVOERPARAMETERS 

Uitgangspunt forecasting 

Duur exploitatieperiode 7jaar 

Samenstelling huidige portefeuille 

Kantoren 
Winkels 
Woningen 
Bedrijfsgebouwen 

Percentage 
25% 
25% 
25% 
25% 

PRINT 
INVOER 

Rekenwaarde 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Verwacht jaarlijks rendement op vastgoedobject (gemiddeld over de komende exploitatieperiode) 
Exclusief vreemd vermogenl 

mrect rendement Forecasting Correctiewaarde Rekenwaarde 
Kantoren 9,39 % 0% 9,39% 
Winkels 8,44% 0% 8,44% 
Woningen 5,12% 0% 5,12% 
Bedrijfsgebouwen 9,13% 0% 9,13% 

Indirect rendement Scenario Forecasting Kans (som=1) Rekenwaarde 
Kantoren Best case 0,91 % 0,25 0,91% 

Normal case 0,91 % 0,5 
Worst case 0,91 % 0,25 

Winkels Best case 2,]7% 0,25 2,17% 
Normal case 2,17% 0,5 
Worst case 2,17% 0,25 

Woningen Best case 3,17% 0,25 3,17% 
Normal case 3,17% 0,5 
Worst case 3,17% 0,25 

Bedrijfsgebouwen Best case 1,60% 0,25 1,60% 
Normal case 1,60% 0,5 
Worst case 1,60% 0,25 

Totaalrendement Scenario Forecasting Kans (som:,1) Rekenwaarde (>=O) 

Kantoren Best case 10,30% 0,25 10,30% 
Normal case 10,30% 0,5 
'Worst case 10,30% 0,25 

Winkels Best case 10,61 % 0,25 10,61% 
Normal case 10,61 % 0,5 
Worst case 10,61 % 0,25 

Woningen Best case 8,29% 0,25 8,29% 
Normal case 8,29% 0,5 
Worst case 8,29% 0,25 

Bedrijfsgebouwen Best case 10,73% 0,25 10,73% 
Normal case 10,73% 0,5 
Worst case 10,73% 0,25 
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Parhculiere beleggers - De optimale vastgoedportefeuilJe 

Verwachte jaarlijkse rentevoet lening (gemiddeld over de komende exploitatieperiode) 

Rentevoet Verwachting Forecasting 
Kantoren -% 4,16% 
Winkels -% 4,16% 
Woningen -% 4,16% 
Bedrijfsgebouwen - % 4,16% 

Verwacht jaarlijks percentage vreemd vermogen (gemiddeld over de komende exploitatieperiode) 

Vreemd vermogen Verwachting (0% tot 100%) 
Kantoren 70% 
Winkels 70% 
Woningen 70% 
Bedrijfsgebouwen 70% 

Randvoorwaarden totale vastgoedportefeuille (komende exploitatieperiode) 

Randvoorwaartle w~ 
Minimaal totaalrendement op eigen vermogen 
Maximaal aanvaardbaar risico 

0% 
100% 

Voorkeurssegment (>50% )* 

* Mogelijke voorkeurssegmenten: OGeen 
1 Kantoren 
2 Winkels 
3 Woningen 

0 

4 Bedrijfsgebouwen 

Geen 

Rekenwaarde 
4,16% 
4,16% 
4,16% 
4,16% 

Rekenwaarde 
70% 
70% 
70% 
70% 

Rekenwaartle 
0% 

100% 
0 
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TOELICHTING INVOER 

Uitgangspunt forecasting 

Deze exploitatieperiode (2005-2011) wordt gebruikt voor de forecasting van het directe rendement en de rentevoet 
van de lening. 
NB: U kunt met een afwijkende exploitatieduur werken. In dat geval dient u bij alle verwachtingen van deze duur uit 
te gaan! ( de gegeven forecastingen zijn dan niet meer van toepassing) 

Samenstelling huidige portefeuille 

Dit betreft het percentage ge'investeerd vermogen in een segment ten opzichte van de totale vastgoedportefeuille. 
Deze gegevens worden gebruikt om de uitvoerparameters van de huidige vastgoedportefeuille weer te geven. 
Als een vastgoedobject functies uit meer dan een segment bezit, dienen deze (indien mogelijk) apart meegenomen 
te worden. 
De percentages van de segmenten in de vastgoedportefeuille dienen te worden afgerond op een veelvoud van 5% ! 

Verwacht jaarlijks rendement (TRR) 

Direct rendement 
Het rendement gedurende de beschouwde periode op basis van de feitelijke opbrengsten uit de exploitatie van 
een vastgoedobject dan wel -portefeuille, uitgedrukt als percentage van de aangehouden marktwaarde (k.k.) primo 
de beschouwde periode. 

De forecasting (voor de periode 2005-2011) is gemaakt d.m.v. simpele regressie. 

Indirect rendement 
De aangenomen marktwaardeontwikkeling van het vastgoedobject dan wel -portefeuille gedurende de 
beschouwde periode, uitgedrukt als percentage van de marktwaarde (k.k.) primo de beschouwde periode. 

Het meest betrouwbare resultaat volgt, indien zowel de best, normal als worst case ingevoerd wordt. 
Het historisch gemiddelde is geen goede schatting voor de toekomst! Eigen verwachtingen verdienen de voorkeur. 
Indien de som van de kansen niet 1 is, zijn de uitvoergegevens in het volgende werkblad niet bruikbaar. 

Totaalrendement ([RR) 
T otaalrendement = direct rendement + indirect rendement 

De rekenwaarde voor het totaalrendement dient groter of gelijk te zijn aan 0, anders kan de UP ratio niet berekend worden. 

Verwachte jaarlijkse rentevoet lening 

Rentevoet lening 
De verschuldigde vergoeding voor uitgezet geld aan de leningverstrekker. 

De forecasting (voor de periode 2005-2011) is gemaakt m.b.v. de Moving Weighted Average-methode. 
Als basis hiervoor is het risicovrije rendement genomen in de vorm van de rente op tienjarige Nederlandse staatsobligaties. 

Verwacht jaarlijks percentage vreemd vermogen 

Vreemd vermogen 
De door een ondememing extem aangetrokken financiele middelen ter aanvulling van het eigen vermogen. 

LET OP! Het percentage vreemd vermogen dat hier ingevuld wordt, heeft een grote invloed op de uitvoerparameters. 

Randvoorwaarden totale vastgoedportefeuille 

Het betreft hier het totaalrendement op eigen vermogen. 
Aanvaardbaar risico: kans dat het verwachte rendement niet behaald wordt. 
Een voorkeurssegment beslaat minimaal 50% van de totale vastgoedportefeuille. 

Tot slot 
CHECK OF ALLE INVOERGEGEVENS GROEN ZIJN! 
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Parliculiere beleggers - De oplimale va~tgoeJporlefeuille 

UITVOERPARAMETERS PRINT I 
UITVOER; 

Aantal portefeuilles die voldoen aan de randvoorwaarden: 

1771 

ortefeuillegegevens edrijfs-
ebouwen 

aximale Totaalrcndement (op eigen vermogen) 26,06% 1m 0% 0% 0% 100% 

inimale Downside Deviatie (op eigen vermogen) 8,65% 1719 0% 10% 55% 35% 

inimale frequentie Downside Deviatie 35,71 % 1751 0% 0% 100% 0% 

aximale Upside Potential (op eigen vermogen) 11,32% 1751 0% 0% 100% 0% 

aximale Frequentie Upside Potential 64,29% 1751 0% 0% 100% 0% 

aximale Upside Potential Ratio 1,1144 1756 0% 0% 75% 25% 

aximale TRR ev / DD ev 2,5788 1669 0% 25% 35% 40% 

ige:nsdtappen huidige portefeuUle 
RR (ev) D (ev) 
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TOELICHTING UITVOER I 

' 

Het aantal portefeuilles dat doorberekend wordt bedraagt 1m (vier segmenten op 5% nauwkeurig). 
Hier weergegeven: aantal portefeuilles dat voldoet aan het minirnale totaalrendement, het maximaal aanvaardbare risico 

I en het voorkeurssegment. 

Begrippenlijst portefeuillegegevens 

Totaalrendement op eigen vermogen ( TRR (ev)) 
Totaalrendement voor de belegger, inclusief percentage vreemd vermogen en rentevoet lening. 

Downside Deviatie op eigen vermogen ( DD (ev)) 
Risicomaatstaf voor de belegger, inclusief percentage vreemd vermogen en rentevoet lening. 
Geeft een waarde voor neerwaartse afwijkingen ten opzichte van het aangegeven verwachte rendement. 

Frequentie Downside Deviatie 
De frequentie van de neerwaartse afwijkingen (ondervindt geen invloed vreemd vermogen). 

Upside Potential op eigen vermogen ( UP (ev) ) 
Waarde voor het opwaartse potentieel ten opzichte van het aangegeven verwachte rendement, inclusief percentage 
vreemd vermogen en rentevoet lening. 

Frequentie Upside Potential 

De frequentie van de opwaartse afwijkingen (ondervindt geen invloed vreemd vermogen). 

Upside Potential Ratio (UP ratio) 
Upside Potential gedeeld door de Downside Deviatie (ondervindt geen invloed vreemd vermogen). 
Geeft de portefeuille met maximale upside potential bij een downside protection. 

TRR (ev)/DD (ev) 
Totaalrendement op eigen vermogen gedeeld door Downside Deviatie op eigen vermogen. 
Geeft de meest efficiente portefeuille op de efficiente grenslijn ( de Iijn met optimale risico/ rendement verhoudingen). 

CORRECT WEERGEVEN PORTEFEUILLEGEGEVENS + GRAFIEK 
I 

Stappen weerove mogelijke portefeuilles + grafiek: 
> Klik in eel A 75 'Nummer' op het pijltje 
> Seleeteer (Aangepast ... ) 
> Er versehljnt een dialoogvenster 'Aangepast AutoFilter' ! 

I 

> Seleeteer de keuzemogelijkheid in het linkervakje: 'is groter dan of gelijk aan' ! 
> Vul in het rechtervakje in: de waarde '1' i 
> Klik op 'OK' 
> Alie mogeliike portefeuilles worden nu weergegeven, zowel numeriek als in de 2fafiek. 

I 
Optioneel: 
Staooen voor surteren op portefeuille-eigenschaooen 
> Klik op eel A 75 'Nummer' 
> Ga naar Data 'Sorteren' 
> Er verschljnt een dialoogvenster 'Sorteren' 
> Vink linksonder het vakje 'Een veldnamenrij' aan I 

> Selecteer de eigensehap waarop u wilt sorteren en geef aan 'oplopend' of 'aflopend' 
> Klik op 'OK' I > De mogeliike portefeuilles ziin nu gesorteerd op de door u gekozen eigenschap ; 
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VERWERKING 

Correlaties (1978 - 2004) 

Correlatiematrix 
Downside afwijkingen TRR 
Kantoren 
Winkels 
Woningen 
Bedrijfsgebouwen 

orrelatiematrix 
onomische factoren/ TRR 

IKantoren 

1,000 
0,417 
0,245 
0,185 

Particuliere beleggers - De optirnale vastgoedportefeuille 

[Winkels [Woningen Bedrijfsgebouwen 

1,000 
0,627 1,000 

-0,151 -0,195 1,000 

ter informatie) l-"---r----,-----,----+------,--~--~--+_._-~---,---~---ll-L--~--~---------1 

-0,25j -0,~ 

-0,22. -0,:ns 
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ilijlagen 

TOELICHTING CORRELATIES I ,.......-...-------------------------~, 

Op dit werkblad wordt uitgerekend: 
> De correlatiecoefficienten tussen de vier segmenten aan de hand van de downside afwijkingen. 
> De correlatiecoefficienten tussen een aantal economische factoren en de historische rendementsreeksen. 

Begrippenlijst 

Correlatiecoeffident 
Een statistische maat waarmee de samenhang in onderlinge vergelijking van twee bepaalde variabelen wordt 
aangegeven. 

Bruto Binnenlands Product (BBP) 
Het bruto binnenlands product gewaardeerd tegen marktprijzen (BBP) is de waarde van de in Nederland 
voortgebrachte goederen en diensten. 
Het BBP is de maatstaf voor inkomen, productie en bestedingen ( de economische groei) in Nederland. 

Inflatie 
Een begrip waarmee de mate van verlaging van de waarde van het geld wordt uitgedrukt over de beschouwde 
periode voor de betreffende product- of doelgroep. 
Als maat voor de inflatie wordt de Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens gebruikt. 

CPI alle huishoudens 
De consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, berekend door het CBS, geeft de gemiddelde prijsverandering 
weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen. 
De index is een belangrijke maatstaf voor inflatie en wordt veel gebruikt door het bedrijfsleven, werkgevers- en 
werknemersorganisaties en de overheid. 

Rente 
Een begrip waarmee de te ontvangen, dan wel - afhankelijk van de context - de verschuldigde vergoeding voor 
uitgezet geld wordt uitgedrukt. 
De met de looptijd van het geld (kort- of langlopend) corresponderende renteniveaus worden repectievelijk genoemd: 

> Korte rente, oftewel geldmarktrente 

> Lange rente, oftewel kapitaalmarktrente 

Condusies correlatiematrix economische factoren/ TRR • 

(globale analyse aan de hand van de totale rendementsreeksen) 

> De groei van de Nederlandse economie (BBP) en de totaalrendementen in de verschillende vastgoedsegmenten 
correleren positief met elkaar. Meest significante tijdverschuiving: 1 jaar. 
> Op basis van deze globale analyse, is geen significant verband aan te tonen tussen de inflatie en de 
totaalrendementen in de verschillende vastgoedsegmenten. 
> Zowel de korte als de lange rente correleren negatief met de totaalrendementen in de verschillende 
vastgoedsegmenten. Meest significante tijdverschuiving: 2 jaar. 

* De bedrijfsgebouwenreeks wordt niet meegenomen in de conclusies, aangezien dit een Amerikaanse reeks betreft en met 
Nederlandse economische factoren ;?ewerkt wordt. 
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